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N-S-ka wysoko na liście Marszałka

Otwarta z początkiem roku N-S-
ka znalazła się na liście Marszałka 
Województwa. W rankingu projek-
tów transportowych przewidywa-
nych do realizacji z funduszy unij-
nych w latach 2014-2020 w katego-
rii projektów regionalnych, Ruda 
Śląska zajmuje wysokie, drugie 
miejsce. 

– Po zrealizowaniu całości inwe-
stycji trasa N-S będzie ważnym 
szlakiem komunikacyjnym, ponie-
waż bezkolizyjnie połączy Drogową 
Trasę Średnicową z autostradą A-4. 

Śmiało można powiedzieć, że dla 
całego regionu jest to inwestycja 
kluczowa, ponieważ jej realizacja 
usprawni m.in. przemieszczanie się 
mieszkańców między południową 
częścią województwa a lotniskiem 
w Pyrzowicach – uważa prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Dzięki planowanej inwestycji 
zmniejszy się natężenie ruchu na 
drodze wojewódzkiej 925 pomię-
dzy DTŚ a autostradą. Obecnie cały 
ruch tranzytowy przez Rudę Śląską 
przebiega drogą wojewódzką relacji 

Bytom-Rybnik, która jest bardzo 
obciążona. Prowadzi to do utrud-
nień w ruchu drogowym i zagroże-
nia bezpieczeństwa.

– Droga wojewódzka 925 prze-
biega przez teren zabudowany, co 
bardzo wydłuża czas przejazdu. Aby 
dostać się z DTŚ-ki do autostrady 
A-4 trzeba pokonać aż dziewięć sy-
gnalizacji świetlnych – dodaje pre-
zydent Dziedzic.

– Bardzo dobrze, że powstała 
N-S-ka, gdyż jest lepszy dojazd 
z centrum miasta do DTŚ-ki. Cze-

kam na moment, kiedy zostanie ona 
połączona z autostradą A-4, wtedy 
będzie już idealnie. W mieście po-
wstanie węzeł komunikacyjny waż-
ny dla całego regionu – mówi Kata-
rzyna, użytkowniczka N-S-ki.

To, że miasto znajduje się na li-
ście Marszałka, to połowa sukcesu. 
Ostatecznie o dofinansowaniu zade-
cyduje Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego. Lista rankingowa (waz 
z ostateczną wersją programu na la-
ta 2014-2020) zostanie przekazana 
do ministerstwa, które podda ją opi-
nii.

– Jeżeli weryfikacja Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego będzie po-
zytywna, to wtedy miasto złoży 
wniosek o unijne wsparcie. Dopiero 
po jego pozytywnej ocenie będzie 
można zawrzeć umowę na dofinan-
sowanie N-S-ki – zastrzega Alek-
sandra Kruszewska, naczelnik Wy-
działu Rozwoju Miasta UM.

To nie pierwszy raz, gdy miasto 
stara się pozyskać unijne dofinanso-
wanie na budowę kolejnych odcin-
ków. Przy początkowych staraniach, 
ze względu na brak środków, inwe-
stycja trafiła na listę rezerwową. Te-
raz, jeśli wszystko się powiedzie, 
miasto może liczyć nawet na 300 
mln zł dofinansowania. Szacunko-
wy koszt inwestycji to 413 mln zł. 

Agnieszka Pach

Druga pozycja Rudy Śląskiej na liście Marszałka sprawia, że szanse na dofinansowanie budowy kolejnych etapów trasy N-S 
są bardzo wysokie. Miasto może liczyć nawet na 300 mln zł.

Miasto czeka na ostateczną decyzję o dofinansowaniu.  Foto: arch.
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KRONIKA
TYGODNIA

Pożar za pożarem
W ostatni weekend doszło 

w mieście do dwóch pożarów. 
Pierwsi chwile grozy przeżyli 
mieszkańcy Halemby. W sobotę 
doszło tam do pożaru kuchni. 
Udało się go ugasić postronnej 
osobie. Drugi pożar na Rudzie 
przy ulicy Szczęść Boże wybuchł 
na poddaszu kamienicy. Siedem 
osób ewakuowano, a jedna trafiła 
do szpitala.

Zatrucie
Cztery osoby (w tym troje dzie-

ci) zatruły się w sobotni poranek 
tlenkiem węgla. Rodzina trafiła 
pod opiekę lekarzy.

Prąd na lewo
Kolejne nielegalne podłączenia 

do prądu z ominięciem licznika 
odkryto na Wirku i Nowym Byto-
miu. To nie pierwszy raz w tej 
okolicy. Zapowiadane są kolejne 
kontrole.

Okradał skarbonki
Funkcjonariusze halembskiego 

Komisariatu podczas zasadzki za-
trzymali na gorącym uczynku 
mężczyznę podejrzanego o wła-
mania i kradzieże pieniędzy z ko-
ścielnych skarbonek. Do zatrzy-
mania doszło w trakcie zasadzki 
w jednym z halembskich kościo-
łów. Mężczyzna został zatrzyma-
ny na gorącym uczynku, gdy wła-
mywał się do jednej ze skarbonek. 
Zatrzymanie było dla niego cał-
kowitym zaskoczeniem. Zatrzy-
manym okazał się 42-letni miesz-
kaniec Gliwic, który na kradzieże 
każdorazowo przyjeżdżał do Ru-
dy Śląskiej. 

Statystyki
Urodzenia  – 44 
Zgony  – 26 
Małżeństwa  – 11 
Rozwody  – 2

TEMAT TYGODNIA

Tożsamość Śląska

– Mamy wolną Ojczyznę i powinni-
śmy się wzajemnie szanować. Możemy 
mieć odmienne zdania, ale powinniśmy 
o tym dyskutować, spierać się i to w ta-
ki sposób, żeby drugiego człowieka nie 
obrażać – mówiła otwierając konferen-
cję prezydent Rudy Śląskiej Grażyna 
Dziedzic.

Wśród uczestników konferencji zna-
leźli się m.in. prof. Zygmunt Woźnicz-
ka, prof. Ryszard Kaczmarek, dr Jerzy 

Czym jest tożsamość Śląska? Czy w ogóle istnieje? Czy jest wspólna dla wszystkich mieszkańców Śląska? – na takie pytania 
starali się odpowiedzieć uczestnicy poniedziałkowej konferencji, która odbyła się w MCK-u na Nowym Bytomiu. Dyskusję po-
przedziła projekcja filmu „Zgoda – miejsce niezgody” w reżyserii Stefana Skrzypczaka. 

Gorzelik, Wojciech Szarama, Michał 
Wójcik, Jerzy Markowski, Józef 
Skrzek, Paweł Kukiz, Piotr Semka, ks. 
prałat Stanisław Puchała i Marek 
Kempski.

– Kiedy zabieram głos w temacie toż-
samości Śląska, niektórzy atakują mnie: 
„Panie Semka, co pan wie o Śląsku?”.  
Ale ja uważam, że nie tylko Ślązacy po-
winni dyskutować o Śląsku. Takie deba-
ty są bardzo potrzebne. Ja staram się 

tylko zwrócić uwagę, że istnieje w tym 
temacie wiele niepokojących nurtów, 
które prowadzą w ślepy zaułek – tłuma-
czył w wywiadzie dla „WR” znany pu-
blicysta i dziennikarz Piotr Semka.

– Nauka polega na sporze, polega 
na dochodzeniu prawdy, na przedsta-
wieniu różnych punktów widzenia, bo 
gdybyśmy się wszyscy ze sobą zgadza-
li, to nie byłoby tego elementu napę-
dowego nauki. Historia jest nauką, 

która dąży do poznania prawdy i po-
znania pewnych problemów, proce-
sów, które się dokonują – podkreślał 
prof. Zygmunt Woźniczka na począt-
ku dyskusji.

– Urodziłem się na Śląsku i miesz-
kam tutaj od lat. Zgadzam się z tym, że 
istnieje pojęcie tożsamości Śląska. To 
sama kwestia języka i gwary śląskiej, 
która niestety już trochę obumiera. 
Matkę mam warszawiankę, ojca kreso-
wiaka – natomiast ja – gdybym miał 
powiedzieć – to jestem Ślązakiem. Jeśli 
ktoś mnie pyta, to mówię: Jestem Po-
lak, a potem jestem Ślązak – opowiadał 
nam Paweł Kukiz.

– Trzeba się spierać, bo wszystkim 
którzy tutaj dzisiaj przyszli, zależy 
przecież na tożsamości Śląska, a w dzi-
siejszej konferencji biorą udział nie-
zwykle mądrzy ludzie. Szkoda tylko, że 
młodzi nie interesują się takimi tema-
tami. Mam wrażenie, że niepotrzebna 
jest im teraz historia, a taka młoda 
energia jest przecież niezbędna, żeby 
budować coś nowego – wyjaśniał Jó-
zef Skrzek, polski wokalista i kompo-
zytor. 

Konferencję „Tożsamość Śląska” 
zorganizowała Śląska Telewizja Miej-
ska, honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objęło Stowarzyszenie 
Dziennnikarzy Polskich, partnerem 
wydarzenia było Radio Wnet. 

– Każdy człowiek powinien być świadomy swojego pochodzenia i przeszłości swoich przodków, historii swojego re-
gionu. Niestety, w Polsce świadomość historyczna i wiedza historyczna jest nikła. Dotyczy to całej Polski w tym również 
Śląska. Polacy nie znają historii kraju i swojego regionu. Można być dumnym ze swojej przynależności regionalnej, czy 
narodowej – gdy ma się wiedzę, kiedy kultywuje się tradycję. Wiedza historyczna przez całe pokolenia, pochodzi właśnie 
z domu. Stąd mieliśmy przekaz bezpośredni od dziadków, pradziadków, nie tylko historii, ale i gwary. Takie spotkania 
i konferencje są według mnie niezykle potrzebne, ponieważ uświadamiają, czym jest tożsamość i jak bardzo jej potrze-
bujemy.

Jadwiga Chmielowska ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

Zdaniem eksperta

Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

M-15

Konferencja odbyła się w MCK-u na Nowym Bytomiu. Foto: MS
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Zapraszamy  
do zapoznania się 

z naszą ofertą. 
Szczegółowych 

informacji udziela:
Olga Sosin 

tel. 32 78 95 110 
e-mail: olga.sosin@sppt.pl 

www.sppt.pl

POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom 
wynajem powierzchni biurowych 
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Szyb Walenty 26 i 26a:

2 pomieszczenia o powierzchni 40 m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 59 m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 64 m•	 2

5	pomieszczeń		o	powierzchni	120	m•	 2

1 pomieszczenie o powierzchni 69 m•	 2 

	–	pod	gastronomię

W cenie najmu:
Całodobowy	dostęp	do	budynku•	
Całodobowa	ochrona	•	
Parking•	
Sprzątanie	powierzchni	wspólnych•	

Teren	Śląskiego	Parku	Przemysłowo 
-Technologicznego	jest	doskonałym	 
miejscem	do	organizacji	konferencji,	 
szkoleń	oraz	spotkań	biznesowych.
Oferujemy wynajem:
Sala	konferencyjno	-	bankietowa		 •	
o powierzchni 356 m2

Salka	konferencyjna	-	max	25	osób•	
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M-16

Ruszyła przebudowa przejazdów tramwajowych oraz torowiska linii nr 1 i 18 wzdłuż ul. Za-
brzańskiej. Prace będą prowadzone w ramach realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. pro-
jektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej. 

Czas na remont

O modernizacji torowiska mówiło 
się w Rudzie Śląskiej już od pewnego 
czasu. W lutym dowiedzieliśmy się 
o przetargu zorganizowanym przez 
Tramwaje Śląskie. Teraz przyszedł czas 
na prace, które realizowane są w obrę-
bie pętli w Chebziu i będą postępować 
w kierunku Zabrza. Remont przy ul. 
Zabrzańskiej w pierwszym etapie roz-
pocznie się od ul. Węglowej, aż do mi-
janki przy skrzyżowaniu z ul. Wolności. 

Tam prace potrwają do połowy wrze-
śnia. Potem przebudowy doczeka się 
sama mijanka. Ostatni etap prac obej-
mie odcinek od mijanki do granicy z Za-
brzem. Remont przyniesie korzyść 
mieszkańcom okolicy i pasażerom.

– Nowoczesne technologie pozwolą 
tramwajom jechać szybciej i bezpiecz-
niej, zmniejszając jednocześnie ich ha-
łas. Konieczne będą zmiany w organi-
zacji ruchu w rejonie robót, ale pracu-

jemy nad tym, aby zminimalizować ich 
uciążliwość dla kierowców – mówi Ja-
cek Otrębski z Wydziału Dróg i Mo-
stów rudzkiego Urzędu Miasta.

Zmiany, o których mowa, wprowa-
dził między innymi KZK GOP. Linie nr 
1 i 18 zostały zawieszone i zastąpione 
przez linię nr 4, 5, 10 oraz zastępcze 
autobusy T-1. Zmienił się również roz-
kład jazdy linii nr 4, 5 i 17.

Podjęte prace mają m.in. poprawić 
sprawność i niezawodność systemów, 
skrócić czas przejazdu między miasta-
mi i zwiększyć dostępność komunikacji 
publicznej dla osób niepełnosprawnych 
i ograniczonych ruchowo.

Remont torowiska przeprowadza 
konsorcjum firm NDI S.A. i Balzola 
Sociedad Anonima w ramach projektu 
modernizacji infrastruktury tramwajo-
wej i trolejbusowej w aglomeracji gór-
nośląskiej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską. Prace 
na terenie Rudy Śląskiej planowo po-
trwają do maja 2014 roku.

Agnieszka Pach

REKLAMA

Agnieszka Pach – agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl

 Pierwsze prace już ruszyły  Foto: AP

Trwają spotkania prezydent miasta z mieszkańcami Rudy 
Śląskiej. W ubiegłym tygodniu Grażyna Dziedzic spotkała się 
z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Tak jak podczas poprzednich 
spotkań, szeroko omawianą kwestią było wdrożenie „ustawy 
śmieciowej”. Przypomniano m.in., że z końcem roku minął ter-
min składania deklaracji wszystkich właścicieli nieruchomości.

Spotkania w Rudzie

– Jeśli ktoś nie dopilnował tego 
obowiązku, to powinien uczynić to 
jak najszybciej, w przeciwnym ra-
zie będziemy w stosunku do takich 
osób wszczynać postępowanie eg-
zekucyjne – ostrzegała Ewa Wyci-
ślik, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska UM w Rudzie Śląskiej. 
Na spotkaniu nie zabrakło codzien-

nych bolączek mieszkańców, któ-
rzy narzekali na brud, obecność 
śmieci i problemy związane z psi-
mi odchodami. Poruszano również 
problem bezpieczeństwa w dzielni-
cy. Kolejne spotkania przed nami. 
Ich szczegółowy harmonogram do-
stępny jest w naszej gazecie  
na str. 16.

Monika Herman-Sopniewska

Spotkanie z mieszkańcami w SP nr 30 w Rudzie. Foto: MHS

www.kanclerz.com.pl
Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 26
41-710 Ruda Śląska, tel. 32 24 20 883



Rudzkie ore ore Szkolne Święto Teatru

Na widzach ogromne wrażenie zrobiły barwne romskie stroje. Foto: RP

WOKÓŁ NAS

Tego, jak modelować głos i co liczy 
się w występach na scenie oraz jak pra-
cować ciałem, by ruchy lalki teatralnej 
wydawały się naturalne, dowiedzieli się 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 na Czarnym Lesie. Te 
atrakcje zostały przygotowane z okazji 
Szkolnego Święta Teatru, które odbyło 
się w tej placówce na początku minio-
nego tygodnia.

– Szkolne Święto Teatru to już trady-
cja. Uczniowie sami zainteresowali się 
w tym roku szkolnym inscenizacjami, 
a w związku z tym, że w trakcie lekcji 
spodobały im się ballady Mickiewicza, 
przygotowaliśmy interpretację „Świte-
zianki” – mówi Sabina Sobstyl, organi-
zatorka święta.

Młodzieży tak spodobały się warsz-
taty prowadzone przez członków Fun-
dacji Tworzenia i Promowania Sztuki – 

ależ Gustawie! z Łodzi, że nie chciała 
ona opuścić klasy po ich zakończeniu.

– W trakcie warsztatów zapoznaliśmy 
się z ćwiczeniami mającymi pomóc nam 
wczuć się w rolę. Nauczyliśmy się też 
pracy z innymi – opowiada Natalia Ko-
nieczniak. – Chcielibyśmy, aby takie za-
jęcia organizowane były częściej, nawet 
poza lekcjami – dodała z uśmiechem.

Sandra Hajduk

Kultura po uczniowsku

Uczniowie na deskach MCK-u. Foto: AP

 – Do południa odbywały się spek-
takle teatralne o różnej tematyce. 
W przerwach między nimi pani Gro-
nowska ze swoją klasą raczyła nas 
wzmacniającymi i odżywczymi kok-
tajlami – wspomina.

W tym roku nie wyłoniono zwy-
cięzcy. Nagrodą dla wyróżnionych 
zespołów był występ na deskach 
MCK-u.

Agnieszka Pach

Śląsk i Unia Europejska – czy to 
się wyklucza? Uczniowie i na-
uczyciele z Gimnazjum nr 2 w Ru-
dzie udowodnili, że kultywowanie 
tradycji lokalnych może towarzy-
szyć propagowaniu postaw pro-
unijnych i zorganizowali imprezę 
środowiskową „Po naszymu idzie-
my ku Europie”. – Celem imprezy 
jest świetna zabawa w gronie 
mieszkańców dzielnicy oraz połą-
czenie wiedzy zarówno o mieście i 
regionie, jak i Unii Europejskiej – 
mówiła organizatorka Agnieszka 
Karaś, nauczycielka Gimnazjum. 
– W poprzednich odsłonach to 
uczniowie brali udział w konkur-

sie. W tym roku zrobiliśmy zamianę 
ról – gimnazjaliści sprawdzają 
wiedzę dorosłych – dodała Monika 
Habelt-Kulik, pomysłodawczyni 
imprezy. W rywalizacji wzięli 
udział nie tylko mieszkańcy zaan-
gażowani w życie miasta, ale także 
rodzice uczniów, mieszkańcy 
dzielnicy oraz absolwenci szkoły. 
Zwycięską drużyną została „Dru-
żyna radnych” w składzie: Ewa 
Błąkała-Zawronek, Józef Osmen-
da i Marek Wesoły, drugie miejsce 
zajęła drużyna Sanktuarium św. 
Józefa, a na ostatnim miejscu na 
podium znalazła się drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 3.  MS
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Po naszymu ku Europie

W ramach Szkolnego Święta Teatru uczniowie 
wystawili „Świteziankę”. Foto: SH

Kącik adopcyjny
Reksio to dorosły pies o wspaniałym charakterze i wyglądzie – ma fu-

terko tylko na mordce, łapkach i ogonku. Uwielbia dzieci, zgadza się 
z psami i kotami. Jest wesoły, mądry i zdrowy. Reksio źle znosił pobyt 
w schronisku, dlatego obecnie przebywa w domu tymczasowym, w któ-
rym czeka na kochający dom, taki na zawsze!

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Drużyny zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi Śląska i UE. Foto: MS

Hucznie obchodzony Międzynaro-
dowy Dzień Romów w Szkole Podsta-
wowej nr 36 im. J. Słowackiego na 
Orzegowie to już tradycja. W ponie-
działek 8 kwietnia nie zabrakło tam 
tańców, śpiewu oraz barwnych stro-
jów.

– Jesteśmy jedyną szkołą w Rudzie 
Śląskiej, która zrzesza uczniów rom-
skich i dlatego obchodzimy ten ważny 
dzień. Romowie chodzą do naszej 
szkoły od pokoleń – mówi dr Iwona 
Skrzypczyk-Sikora, dyrektor placów-
ki. – Na chwilę obecną mamy siedem-
nastu uczniów romskich, którzy uczą 
się w przedszkolu oraz w szkole pod-
stawowej – dodaje.

Międzynarodowy Dzień Romów 
został ustanowiony w 1971 roku. Data 
ta upamiętnia I Światowy Kongres Ro-
mów, który odbył się pod Londynem.

– Przede wszystkim chodziło nam o to, 
by dzieci polskie zobaczyły talenty 
dzieci romskich. One potrafią pięknie 
śpiewać i tańczyć właściwie od urodze-

nia. Tą kulturą na pewno mogą się po-
chwalić w naszym społeczeństwie – tłu-
maczy Magdalena Tkocz, pedagog 
szkolny.  Robert Połzoń

W ZSO nr 1 w Rudzie zakończył się 
XXV Tydzień Kultury Uczniowskiej. 

– To bardzo fajna inicjatywa. Lu-
dzie mogą odkryć swoje nowe talen-
ty. Podoba mi się ten pomysł, sam 
brałem w tym udział niejeden raz – 
mówi Paweł Malinowski, uczeń 
ZSO nr 1. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji była przygoda. 
Jak się okazało, temat ten można 
rozumieć na wiele sposobów.

– Oprócz spektakli było wiele in-
nych przedsięwzięć. Odbyła się po-
dróż w głąb atomu i wędrówki ma-
tematyczne po Unii Europejskiej. 
Powstała też strona internetowa 
i czasowe dekoracje – relacjonuje 
Leszek Dytkowski, dyrektor ZSO 
nr 1.

Na początku piątkowego spotka-
nia głos zabrała inicjatorka przed-
sięwzięcia – Krystyna Kansy.

REKLAMA
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STARE!!!!

Ruda Śląska – moje miasto
WOKÓŁ NAS

Kolejny plac zabaw?
8 kwietnia ruszyła czwar-

ta edycja organizowanego 
przez Fundację Muszkiete-
rów plebiscytu „Zagłosuj na 
swoje miasto”. Mieszkańcy 
171 miejscowości, w któ-
rych działają sklepy Inter-
marché i Bricomarché, wy-
biorą dwie lokalizacje dla 
kolejnych placów zabaw 
Muszkieterów. Głosowanie 
potrwa do 27 maja. W ra-
mach plebiscytu „Zagłosuj 
na swoje miasto”, miesz-
kańcy Rudy Śląskiej będą 
mogli wysyłać SMS o treści 
PLAC.117 pod numer 7155. 
Koszt SMS-a to 1 złoty plus 
VAT. W dwóch miejscowo-
ściach, na które zostanie od-
dana największa liczba gło-
sów, Fundacja Muszkiete-
rów ufunduje nowoczesne, 
kolorowe i bezpieczne pla-
ce zabaw, każdy o wartości 
blisko 30 tys. zł. 

Zapasy na płótnie 
ZKS „Slavia” Ruda Ślą-

ska organizuje konkurs pla-
styczny, którego tematem 
są zapasy. Przesłaniem kon-
kursu jest to, iż każdy mło-
dy zapaśnik marzy o tym, 
by zdobyć medal olimpij-
ski, zaś igrzyska bez zapa-
sów nigdy nie będą prawdzi-
wymi igrzyskami. W kon-
kursie biorą udział ucznio-
wie szkół podstawowych. 
Technika wykonania prac – 
rysunek, malarstwo, grafi-
ka, kolaż. Format pracy nie 
może przekraczać formatu 
A2, zaś forma przestrzenna 
nie powinna przekraczać 
wymiarów 50 x 50 x 50. 
Prace do 15 kwietnia moż-
na składać w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 6, 
sekretariacie Szkoły Pod-
stawowej nr 41 lub w sie-
dzibie ZKS-u „Slavia” Ru-
da Śląska.

Toruńskie cosmopolis

W ubiegłą sobotę w ZSP nr 6 im. 
M. Kopernika odbył się 51. Ogólno-
polski Konkurs Filatelistyczny, w tym 
roku mijający pod nazwą „Toruńskie 
cosmopolis”. Do szkoły zjechali pa-
sjonaci znaczków z Rudy Śląskiej, 
Zabrza, Chorzowa, Gierałtowic, Pa-
niówek i Bytomia, by zmierzyć się 
z pytaniami tematycznymi i filateli-
stycznymi oraz by zwiedzić wystawę 
poświęconą Kopernikowi. – Prezes 
rudzkiego oddziału Polskiego Związ-
ku Filatelistycznego Jadwiga Ostra-
szewska zaczęła uczyć w naszej szkole 
polskiego. Szybko zaraziła nas filate-

listyką i w ten oto sposób już piąty raz 
bierzemy udział w tym konkursie – o 
początkach swojej wielkiej pasji opo-
wiadała wielokrotna laureatka kon-
kursu, Marta Tomaszowska. – Toruń 
to temat bardzo przyjemny, chociaż 
rozległy – trzeba było się natrudzić, 
żeby się przygotować do konkursu – 
mówiła prezes Jadwiga Ostraszew-
ska. – Filatelistyka to również ogrom-
na wiedza, zawierająca się w obszer-
nej encyklopedii. To dziedzina wiedzy, 
tak samo jak historia czy biologia – 
dodała prezes.  

MS

W konkursie brała udział młodzież z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gierałtowic czy 
Paniówek. Foto: MS

Wiadomości Rudzkie 17.04.2013  5www.wiadomoscirudzkie.pl

W skrócie

M-16

Zwycięstwo licealistów 
„Górny Śląsk – per-

łą w koronie Rzeczpo-
spolitej” – tak brzmiał 
temat finałowego star-
cia IV Śląskiego Tur-
nieju Debat Oksfordz-
kich. W piątek w sali 
Sejmu Śląskiego 
w Katowicach prze-
ciwnikiem rudzkiej 
drużyny z II Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Gustawa Morcinka 
byli uczniowie z I Społecznego LO im. 
Stanisława Konarskiego w Katowi-
cach.

– Droga do finału była trudna i trwa-
ła około pół roku. Poziom merytorycz-
ny tej ostatniej debaty był bardzo wyso-
ki. Uczestnicy wykazywali się skutecz-
nymi odpowiedziami – tłumaczy Anna 
Morajko, opiekunka drużyny z II LO. 
– Decyzję o zwycięstwie podjęło jury 
oraz publiczność. Na szczęście udało 
nam się tak zaprezentować, by przeko-
nać większość i odnieść zdecydowane 
zwycięstwo – dodaje.

Po raz pierwszy szkoła z Rudy Ślą-
skiej dostała się do finału Śląskiego 
Turnieju Debat Oksfordzkich. Repre-
zentantami II LO byli: Aleksandra Ma-
deja, Tymoteusz Chmiel i Jakub Kuzy-
nin.

Dumy ze zwycięstwa rudzian nie 
kryła również prezydent miasta Graży-
na Dziedzic, która kibicowała druży-
nie. – Nasi uczniowie byli bardzo do-
brze przygotowani, zasłużyli na to zwy-
cięstwo – cieszyła się prezydent mia-
sta.

Robert Połzoń

Uczestnicy Debaty Oksfordzkiej.  Foto: UM

22 edycja konkursu „Ruda Ślą-
ska – to moje miasto, miasto w któ-
rym mieszkam, uczę się i wypoczy-
wam” pokazała, że zarówno dzieci 
jak i młodzież ucząca się w rudz-
kich szkołach wiedzą o swoim ro-
dzinnym mieście niemal wszystko. 
We wtorek 9 kwietnia w Muzeum 
Miejskim nagrody odebrali ci, któ-
rzy wiedzieli najwięcej.

Jak podkreślali członkowie jury, 
poziom tegorocznej edycji konkur-
su był bardzo wysoki.

– Literatura polecana uczestni-
kom konkursu w tym momencie jest 
już bardzo obszerna i dotyka szcze-
gółowej historii naszego miasta, 
przyrody i geografii. Nauka dat 
i nazwisk wymaga czasu i skupienia 
– tłumaczyła Maria Słaboń, jedna 
z pomysłodawczyń konkursu. – 
Jednak pytania są trudne wtedy, 

gdy nie znamy na nie odpowiedzi, 
a te dzieci je znały – dodała. 

– Dobrze, że młodzież zna histo-
rię regionu. Cieszy fakt, że nawet 
maluchy chodzące do czwartej kla-
sy szkoły podstawowej mają tak 
ogromną wiedzę – mówiła Weroni-
ka Szołtysek, członek jury.

Każda edycja konkursu przycią-
ga wielu uczestników. Nie inaczej 
było tym razem.

– Będąc w podstawówce dwu-
krotnie wziąłem udział w tym kon-
kursie. Do tegorocznej edycji trochę 
się przygotowałem. Przeczytałem 
kilka książek. Interesuję się Orze-
gowem i Godulą, a koledzy innymi 
dzielnicami, więc wzajemnie się 
uzupełnialiśmy – opowiadał Michał 
Sikora z ZSO nr 1.

Pierwsze miejsce w konkursie za-
jęła SP nr 36, drugie SP nr 40, a trze-

cie SP nr 24. Wśród gimnazjów naj-
lepsze okazało się być Gimnazjum 
nr 10. Drugie było Gimnazjum nr 5, 
a trzecie Gimnazjum nr 19. W naj-

starszej grupie wiekowej pierwsze 
miejsce zajęło ZSO nr 1, drugie ZSP 
nr 4, a trzecie ZSP nr 2.

Sandra Hajduk

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk wiceprezydent Anny Krzysteczko i radnej Barbary 
Wystyrk-Benigier. Foto: SH

REKLAMA
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Poznał papieża osobiście

Lubi podróże i odkrywanie ciekawych miejsc. Na swojej drodze poznał osobę, która zaszcze-
piła w nim myśl o misjach. W końcu wyjechał na posługę do Argentyny, gdzie poznał papieża 
Franciszka. Zapytany o powrót na misję, odpowiada – To tylko Duch Święty wie, zobaczymy.

Imię i Nazwisko:   Ireneusz Kliche
Pobyt na misjach:   8 lat
Posługa:   prowincja Chaco
Obecna posługa:  Rogów nad Olzą
Zainteresowania:   jazda samochodem, podróże

– Spędził Ksiądz kilka lat w Ar-
gentynie. Jak zrodził się pomysł 
wyjazdu na misję?

– Od wieku przedszkolnego by-
łem ministrantem. Już w drugiej kla-
sie, kiedy ksiądz zapytał kto będzie 
księdzem, bez wahania podniosłem 
rękę i krzyknąłem „JA!”. Kiedyś na 
urlop do parafii przyjechał ojciec 
werbista pracujący w Brazylii. Bar-
dzo mi zaimponował. Widziałem je-
go skórę na rękach i twarzy, spaloną 
przez słońce. Wtedy jeszcze nie za 
bardzo wiedziałem, co to jest ta Bra-
zylia. Kiedy chodziłem do liceum, 
dowiedziałem się, że zmarł. I wtedy 
przyszła mi do głowy myśl – a może 
by tak pojechać do Brazylii i konty-
nuować jego dzieło? I chociaż trwa-

ło to wszystko jeszcze dosyć długo, 
pojechałem do biskupa z podaniem 
o pozwolenie na wyjazd do Brazy-
lii.

– Długo trzeba było czekać na 
odpowiedź?

– Biskup zdziwił się i zapytał, dla-
czego właśnie tam? Nic nie obiecy-
wał, powiedział, żeby czekać na od-
powiedź. Nie trwało to długo, pod-
czas spotkania na Starej Bykowinie 
zapytał mnie, czy nie pojechałbym 
do Argentyny. Zgodziłem się bez za-
stanowienia. I po jakimś czasie 
otrzymałem dekret.

– Życie tamtych ludzi bardzo 
różni się od naszego?

– Pracowałem wśród ludzi bardzo 
ubogich, w warunkach, które nawet 

trudno opisać, a jeszcze trudniej 
uwierzyć, że można w XXI wieku 
tak żyć. Myślę, że to mnie bardzo 
dużo nauczyło. Szczególnie praca 
wśród Indian, na terenach dzikich, 
gdzie aby zaakceptowano księdza, 
trzeba było tygodni oraz dużo samo-
zaparcia i pokory. Argentyna to kraj 
bardzo zróżnicowany. W miastach 
ludzie żyją podobnie jak u nas, a na 
wsiach żyje się w lepiankach, bez 
wody, prądu i tego wszystkiego, co 
nam się wydaje normalne. 

– Tam poznał Ksiądz papieża 
Franciszka?

– Tak, podczas spotkań z różnych 
okazji, takich jak spotkanie wszyst-
kich księży pracujących w Argenty-
nie, w czasie święceń nowego bisku-
pa w Buenos Aires, czy też w stolicy 
archidiecezji, gdzie przybył na uro-
czystości związane z powstaniem 
seminarium. Były to spotkania bar-
dzo serdeczne, radosne i ciekawe.

– Jaki jest?
– Jako jezuita ma bardzo ciekawy 

styl, a przy tym jest bardzo prosty 
i bezpośredni. Nie stwarza sztucz-

MOŻESZ POMÓC

1% dla Franka

Mały Franek radosny i uśmiechnięty.
 Foto: Katarzyna Czech

Ma 2,5 roku i rozbraja uśmiechem. Każdego dnia walczy z samym sobą 
i pokonuje bariery, które są dla niego niezwykle uciążliwe. Franek urodził się 
jako wcześniak w 28 tygodniu ciąży. W chwili urodzenia ważył zaledwie 1110 
g. W ciągu kilku pierwszych miesięcy życia zachorował na sepsę, cukrzycę 
wcześniaczą, był reanimowany, przeszedł wylew do mózgu, niedokrwistość, 
wielokrotną transfuzję krwi. Dziś jest lepiej, ale trzeba walczyć. Każdy dzień 
to badania, konsultacje, rehabilitacje. 

– Franek jest wesołym dzieckiem, 
urzeka radością życia. Ale żeby jego 
życie było coraz lepsze, musi być pod 
stałą opieką specjalistów – psycholo-
ga, logopedy, rehabilitanta, gastro-
enterologa, laryngologa, alergologa 
i okulisty. Potrzebne są wyjazdy re-
habilitacyjne, sprzęt i leki, które po-
zwolą mu dojść do siebie – mówi 
pani Ania, mama Franka. 

Franek przebył długą drogę – re-

nych barier, pije chętnie mate z księż-
mi, rozmawiając sobie z nimi na róż-
ne tematy. Potrafi się zbliżyć do każ-
dego, podać rękę i porozmawiać.

– Co Ksiądz czuł i myślał, gdy 
usłyszał, że papieżem został kardy-
nał Bergoglio?

– Kiedy pokazał się biały dym 
i później kardynał wypowiedział na-
zwisko nowo wybranego papieża, 
zrobiło mi się ciepło. A kiedy wy-
szedł na zewnątrz, łzy pojawiły się 
w moich oczach. Nie mogłem uwie-
rzyć! Byłem szczęśliwy, bo wiedzia-
łem, że będzie dobrym papieżem. 
Mam nadzieję, że się nie zawiodę.

– Był Ksiądz wikariuszem na 
Bykowinie, jak wspomina Ksiądz 
ten czas?

– Mój pobyt na Bykowinie wspo-
minam bardzo dobrze. Była to moja 
druga miłość. Ludzie bardzo szybko 
mnie zaakceptowali. Mimo, że byłem 
tam krótko, dzięki uprzejmości księ-
dza proboszcza, drzwi mieszkania za-
wsze były dla mnie otwarte. Do dziś 
z wielką przyjemnością, gdy tylko 
czas pozwala, lubię odwiedzać para-
fię. Chciałbym im jeszcze raz wszyst-
kim z całego serca podziękować. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Agnieszka Pach

habilitowany i leczony staje się 
szczęśliwym dzieckiem. Ale dalsze 
leczenie kosztuje, i to dużo.

– To naprawdę spore koszty, każda 
złotówka może pomóc mojemu syn-
kowi – mówi pani Ania.

Kilka dni temu Franek był z wizy-
tą u kolejnego lekarza – neurologa. 

– Jest dobrze, ale trzeba walczyć. 
Dlatego tak ważna jest każda pomoc. 
Bardzo często zmieniamy Frankowi 
okulary – to wymóg okulisty. Specja-
listyczne szkła i oprawki dla dziecka 
to kolejny wydatek. Niemały – dodaje 
pani Ania, która nie poddaje się. 
Uśmiech dziecka wynagradza 
wszystkie trudy. 

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą 
pomóc wpłacając darowiznę na sub-
konto założone w Fundacji Wcze-
śniak – Rodzice Rodzicom. W tytule 
przelewu należy wpisać:

Darowizna  
dla Franciszka Przybyły

12 1240 6351 1111 0010 4856 9926  
lub 1% dla Franka  

KRS 0000191989 cel szczegółowy  
Franciszek Przybyła

Monika Herman-Sopniewska

www.pwsenator.cdx.pl

NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

REKLAMA
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Właściciele czworonogów wie-
dzą nie od dziś, że muszą sprzątać 
po swoim pupilu i jest to ich obo-
wiązkiem. Jednak czasem, mimo 
dobrych chęci, nie są w stanie tego 
zrobić. Właśnie z taką sprawą 
zwróciła się do nas mieszkanka 
Oliwia.

– „Piszę do was, bo mam pewien 
problem. Obowiązkiem każdego 
właściciela psa jest sprzątanie po 
nim odchodów. Niestety, w całej 
Rudzie Południowej jest tylko jeden 
kosz na psie kupki, w dodatku wy-
pełniony po brzegi. Nie jest opróż-
niany wcale. Ja jako właścicielka 
psa, sprzątam po swoim pupilu, 
lecz jego odchody muszę wyrzucać 
do kosza z odpadkami żywnościo-

wymi. Chciałabym, żeby okolica 
była czysta. Rozstawienie większej 
ilości koszy na psie odchody może 
zachęci innych posiadaczy zwierząt 
do sprzątania po swoich zwierzę-
tach” – opisuje swoją sprawę pani 
Oliwia.

Jak się okazuje, dawniej specjal-
nych koszy w Rudzie Południowej 
było więcej, jednak zostały one 
zdewastowane i obecnie w całej 
Rudzie Śląskiej jest ich niewiele.

– Kilka lat temu na terenie par-
ków i zieleńców miasta ustawiono 
ok. 70 sztuk koszy na psie odchody. 
Kosze te cieszyły się znikomym za-
interesowaniem, jeśli chodzi o ich 
właściwe przeznaczenie. Były nato-
miast niszczone.  Na chwilę obecną 
pozostało zaledwie kilka sztuk  
– w tym jeden w Rudzie Południo-
wej – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w 
Rudzie Śląskiej.

Niestety, ze względu na częste 
dewastacje koszy, nie można spo-
dziewać się nowych.

– Z wyżej wymienionych powo-
dów oraz z uwagi na ograniczone 
środki finansowe, miasto nie planu-

O sprzątaniu po psie przypomina również właścicielom czworonogów Straż Miejska. 
 Foto: SM

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

ALARM

je w najbliższym czasie zakupu no-
wych koszy przeznaczonych wyłącz-
nie na zwierzęce odchody – mówi 
rzecznik UM.

Opróżnianiem specjalnych koszy 
na psie odchody i wywozem ich za-
wartości zajmuje się firma, która 
jest odpowiedzialna za utrzymanie 
parków i zieleńców  w Rudzie Po-
łudniowej. Pozostaje jednak pyta-
nie, gdzie należy umieszczać zanie-
czyszczenia, jeżeli w pobliżu nie 

Sprzątanie po pupilu

Kwestie sprzątania po psach reguluje uchwała Rady Miasta. Nakazuje ona właścicielom pupili niezwłoczne usunięcie zanie-
czyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Mieszkańcy często sprzątają, ale nie wiedzą, co dalej zrobić z psimi odchodami.

M-16

Rozmieszczone przez młodzież 
chorągiewki pozostaną w tych miej-
scach przez kilka dni, po czym służ-
by porządkujące zajmą się ich usu-
nięciem. Później w tych miejscach 
zasadzone zostaną kwiaty. – Mamy 
nadzieję, że liczba wbitych chorą-
giewek zobrazuje problem, z jakim Zanieczyszczone miejsca w parku oznaczono chorągiewkami. Foto: UM

Walczą z psimi kupami

Blisko setkę kolorowych chorągiewek z hasłami: „kupa wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności”, „kupa lenistwa” 
rozmieścili w parku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41. Happening to jeden 
ze sposobów Rudy Śląskiej na walkę z psimi kupami. – Nie spodziewałam się, że tak dużo miejsc zaznaczymy  
w tak krótkim czasie. To wstyd, żeby tak zanieczyszczać park – dziwiła się Agata, uczennica szóstej klasy 
ze Szkoły Podstawowej nr 41.

boryka się miasto oraz skłoni nieod-
powiedzialnych posiadaczy psów 
do sprzątania po swoich pupilach – 
tłumaczy Renata Młynarczuk, na-
czelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

W najbliższych dniach podobne 
happeningi przeprowadzą ucznio-

wie innych rudzkich podstawówek. 
W kampanię włączyło się również 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami „Fauna”. Organizacja zorgani-
zowała konkurs plastyczny wśród 
dzieci, promujący ideę sprzątania 
po swoich pupilach. 

TK

– Często spożywam produk-
ty takie jak zielony groszek czy 
kukurydza, które sprzedawane 
są w puszkach. Gdzie, zgodnie 
z nowymi przepisami dotyczą-
cymi segregacji śmieci, będę 
mogła je wyrzucać? – z takim 
pytaniem zadzwoniła do re-
dakcji „Wiadomości Rudz-
kich” pewna rudzianka.

Z prośbą o odpowiedź zwró-
ciliśmy się do Urzędu Miasta.

– Puszki po rybach czy ku-
kurydzy należy wrzucać do po-
jemnika na tworzywa sztuczne 
(żółty pojemnik lub worek), 
ponadto do wyżej wymienio-
nego pojemnika należy wrzu-
cać opakowania wielomate-
riałowe, czyli kartoniki po 
mleku, sokach i tym podobne. 
Powyższe zasady segregacji 
odpadów komunalnych wcho-
dzą w życie z dniem 1 lipca 
tego roku – tłumaczy Adam 
Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta w Rudzie Ślą-
skiej. – Ponadto informuję, że 
przed wejściem w życie nowe-
go systemu gospodarki odpa-
dami, zostanie udostępniony 
mieszkańcom informator doty-
czący między innymi segrega-
cji odpadów komunalnych – 
dodaje.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przychod-
nia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Niedzieli 51b; 
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Główna 11; 
Dom Kultury – ul. Kokota 170; Sklep RSS Społem 
– ul. Pionierów 24; Kiosk „RUCH” – ul. Kokota 169, 
Kopalnia Bielszowice; Rudzki Zakład Aktywności 
Zawodowej ul. Główna 11; Miejska Biblioteka Pu-
bliczna Filia nr 6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” 
– ul. Główna 11, Szpital Bielszowice; Kiosk Wielo-
branżowy – ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Halem-
ba-Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko – ul. Soli-
darności 13; Targowisko – ul. Brodzińskiego; Inter-
marche – ul. Kłodnicka 56; Przychodnia Rejonowa 
SP ZOZ – ul. Makuszyńskiego 7; Spółdzielnia Nasz 
Dom – ul. Kłodnicka 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; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 8 – ul. Kaczmarka 38; Kłodnica – Sklep spożyw-

czo-przemysłowy – ul. Kłodnicka 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 Publiczna w Rudzie Śląskiej – ul. Dą-
browskiego 18; Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 17 – ul. Osiedlowa 1; Targowisko Biuro Obsługi 
Klienta – ul. Kupiecka 2; Kiosk „RUCH” – ul. Głów-
na 1; Kwiaciarnia 100krotka, 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. 
Tołstoja 6.
NOWY BYTOM
Urząd Miasta – plac Jana Pawła II; Huta Pokój 
S.A. – ul. Niedurnego 79; MCK – ul. Niedurnego 69; 
Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ – ul. Niedur-
nego 50; Bank Zachodni WBK – ul. Niedurnego 
44; Skrzyżowanie róg Niedurnego/Czarnoleśna; 
PWIK – ul. Pokoju 13; Redakcja Wiadomości 

Rudzkich – ul. Niedurnego 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. Niedurnego 69; FHU JOY – ul. Niedurnego 
27 – nowy punkt!!!;  Kiosk – skrzyżowanie ul. 
Pokoju z Chorzowską – nowy punkt!!!; ; Sklep 
Rolno-Spożywczy – ul. Podgórze 6/2  – nowy 
punkt!!!
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożywczy 
U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; Rudzki In-
kubator Przedsiębiorczości – ul. Karola Goduli 36; 
ADM-1 RSM. – ul. Joanny 12; Tesco – ul. Karola 
Goduli 45; ADM-7 RSM – ul. Zielińskiego 8; Sklep 
RSS Społem – ul. Karola Goduli 13; Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA – ul. Stara 1; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13 – ul. Jo-
anny 20/8, Sklep Klaudia, pl. Niepodległości 8; 
Sklep AGA, ul. Goduli 7 – 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. 
Gwarecka 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 Pojaz-
dów ALFA – ul. Szpaków 51; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 21 – ul. Grzegorzka 8; Centrum 
Inicjatyw Społecznych – ul. 11 Listopada 15a; 
Sklep ,,Gucio”, ul. 11 Listopada 19; ,,Intermarche 
Bogota Sp z o.o.” – ul. Górnośląska 11.
KOCHŁOWICE
KWK „Wujek” Ruch Śląsk – ul. Kalinowa 12; 
ADM-4 RSM – ul. Oświęcimska 87; Spółdzielnia 
Perspektywa – ul. Tunkla 147; KWK „Halemba-
Wirek” Ruch Wirek – ul. Tunkla 112; MOSIR 
Basen Kryty – ul. Oświęcimska 90; MPGM 

REB nr 5 – ul. Radoszowska 106; Sklep 
RSS Społem – ul. Oświęcimska 83; Sklep 
RSS Społem – ul. Piłsudskiego 16; Piekarnia 
Poloczek – ul. Tunkla 110; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 15 – ul. Brzozowa 4; ,,Pie-
czywo”, ul. Oświęcimska 79; Kochłowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Łowiecka 
10a – nowy punkt!!!
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka 
SM – ul. Magazynowa 12; Basen kryty MO-
SiR – ul. Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. 
Wolności 20; PUK – ul. Kokotek 33; MPGM 
REB nr 1 – ul. Janasa 13a; Sklep RSS Spo-
łem – 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 Biblioteka 
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!!!

ma specjalnych koszy lub gdy są 
przepełnione?

– Zgodnie z interpretacją obo-
wiązujących przepisów, psie odcho-
dy mogą być umieszczane w innych 
koszach, wraz z pozostałymi odpa-
dami. Na terenie całego miasta 
ustawiono 1198 sztuk koszy przy-
ulicznych oraz dodatkowo ok. 100 
sztuk koszy na terenach parków  
i zieleńców – wyjaśnia Adam No-
wak.  Agnieszka Pach
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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.vitgold16+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 22.04.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Milan Michalik
syn Darii i Rafała

ur. 7.04. (3750 g, 57 cm)

Jasmin Strzelecka
córka Renaty i Krystiana
ur. 7.04. (4150 g, 54 cm)

Maksymilian Winkler
syn Moniki i Jarosława

ur. 7.04. (2900 g, 55 cm)

Hanna Żur
córka Oliwii i Dariusza

ur. 5.04. (3450 g, 56 cm)

Leon Przybyła
syn Justyny i Grzegorza

ur. 9.04. (4000 g, 54 cm)

Esterka Seweryn
córka Sandry i Łukasza

ur. 30.03. (2690 g, 47 cm)

Zofia Broniszewska
córka Sary i Michała

ur. 4.04. (3660 g, 56 cm)

Antoni Woźnica
syn Moniki i Adama

ur. 6.04. (3300 g, 53 cm) 

Jakub Lasek 
syn Żanety i Krystiana

ur. 9.04. (2770 g, 53 cm)

Piotr Korczewski
syn Aleksandry i Adama

ur. 10.04. (3730 g, 57 cm)

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców 
Pokoju z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
1.02.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieogra-
niczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach przy ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość 
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 2902/118 o powierzchni 235 m2, 
– 2904/118 o powierzchni 1074 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wie-

czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgod-
nie 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 Urzę-
dowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., 
działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu Mn1). Zbywana nieruchomość położona 
jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m 
od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do pro-
stokąta; grunt jest porośnięty drzewami oraz krzewami. Nieruchomość 
inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul. Obrońców Pokoju. 

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu wynosi 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2013 r. o godz. 14.00 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 16.05.2013 r. dokonają wpłaty 
wadium w kwocie 5.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Obrońców Pokoju” 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 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 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 
informuje o wywieszeniu na 
okres 21 dni na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro) wykazu niezabu-
dowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Ru-
dzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy ks. Józefa Nie-
dzieli oznaczonej numerem 
geodezyjnym 4731/419 o po-
wierzchni 842 m2, zapisanej 
na karcie mapy 3 obręb Biel-
szowice oraz w księdze wie-
czystej GL1S/00003504/2 
(działy III i IV są wolne od 
wpisów) prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej, która w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego 
zostanie oddana w użytko-
wanie wieczyste na okres 99 
lat z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Działka 
stanowi własność Gminy 
Miasta Ruda Śląska. 



Muzyka duszy

Marek Makaron Trio ma sporą rzeszę fanów – klub był wypełniony po brzegi.
 Foto: MS

W kręgu poezji lagrowej

W niezwykłej lekcji historii wzięli udział zarówno recytujący wiersze jak i ci, którzy zasiedli na widowni. 10 kwietnia w MCK-u od-
była się gala finałowa II Wojewódzkiego Konkursu „W kręgu poezji lagrowej więźniarek niemieckiego, nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego KL Ravensbrück”. Poezję z tamtego okresu uzupełniła prelekcja dr Wandy Półtawskiej – naocznego świadka 
tamtych wydarzeń.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Grzegorz Poloczek  
18 kwietnia odbędzie się koncert 

Grzegorza Poloczka, czyli ,,piosen-
ki i humor z jego placu”. Wraz z ar-
tystą wystąpi zespół Bartos Band. 
Na niesamowity wieczór zaprasza-
my do wireckiego ODK „Pulsar” 
na godzinę 18.30, bilety w cenie 30 
zł. Dla Czytelników mamy dwa 
podwójne zaproszenia. Wystar-
czy wysłać sms-a na numer 
71100 o treści:  wiad.poloczek+i-
mię i nazwisko (koszt SMS-a to 1 
zł + 23% VAT). Na sms-y czeka-
my do 17 kwietnia do godziny 
13.00. Wstęp – 8 zł.

. Finał festiwalu
XXIII Rudzki Festiwal Kultury 

Młodzieży Szkolnej zakończony! 
26 kwietnia o godzinie 12.00 
w Miejskim Centrum Kultury odbę-
dzie się gala finałowa, podczas któ-
rej zostaną wręczone nagrody dla 
laureatów Festiwalu w kategoriach 
taniec, teatr, muzyka i plastyka.  
W gali wezmą udział zaproszone 
zespoły, wykonawcy oraz goście. 
Wstęp jest bezpłatny, po odebraniu 
wejściówek upoważniających do 
wejścia na widownię.

Pobudka, artysto!  
W MCK-u odbędą się warsztaty 

artystyczne dla dzieci i rodziców, 
czyli kolejna część cyklu „Pobudka 
małego artysty”. Tym razem zaję-
cia upłyną pod hasłem „Od guzika 
do patyka”, w ramach których zor-
ganizowane będą warsztaty pla-
styczne z użyciem różnych mate-
riałów. Zainteresowanych zapra-
szamy 27 kwietnia na godzinę 
10.00. Zapisy pod numerem tel. 32 
248-62-40 wew. 24. Jednorazowy 
koszt udziału w zajęciach wynosi 
15 zł od osoby. 

To ci hałas!  
W Bielszowicach wesołe przed-

stawienie dla dzieci, z Królową Ba-
terii w roli głównej! 21 kwietnia 
w Domu Kultury odbędzie się spek-
takl bajkowy „To ci hałas!” , który 
prezentuje  poruszające treści zwią-
zane ze szkodliwym wpływem ha-
łasu na człowieka oraz z problemem 
bardzo groźnych odpadów. Rozpo-
częcie przedstawienia o godzinie 
16.00, wstęp – 9 zł.

Między nami kobietami  
Kobiety! Kolejne spotkanie tylko 

dla Was! Występy artystyczne, po-
rady dotyczące zdrowia i urody, 
prezentacja produktów wiodących 
firm kosmetycznych oraz miło spę-
dzony czas w kobiecym gronie – to 
wszystko 22 kwietnia w MCK-u. 
Podczas imprezy tradycyjnie odbę-
dzie się losowanie nagród. Start – 
godzina 18.00.

z kuLTuRĄ Na TY
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– Coś nam, żywym zostawiono. 
Nasi goście – moja mama, Wanda 
Półtawska, czy ich koleżanki z Ra-
vensbrück, miały wtedy tyle lat, ile 
ma dzisiaj młodzież tutaj zebrana. 
To był ten słynny dwudziesty rocz-
nik. Wojna zabrała im młodość, 
a one przyniosły nam wolność. Te-
raz nadszedł czas na to, abyśmy my 
pokazali, że pamiętamy o nich. Dzi-
siaj te duchy ożywają. Teksty mówią 
same za siebie – mówiła Maria Lo-
rens, pomysłodawczyni konkursu, 
córka Katarzyny Matei, więźniarki 
obozu KL Ravensbrück.

Na scenie MCK-u zaprezento-
wało się 26 laureatów konkursów 
półfinałowych, które odbywały się 
w Rybniku, Gliwicach, Katowi-
cach, Bielsku-Białej, Sosnowcu, 
Chorzowie i Rudzie Śląskiej. Re-
cytujący wykazali się ogromną 
dojrzałością i świadomością w wy-
borze utworów.

– Recytowałam wiersz pt. „Wiel-
ki Piątek 1944” Zofii Pienkiewicz-
Malanowskiej. Utworów z tego 
okresu było naprawdę dużo, ale ten 
wiersz przemówił do mnie. Zżyłam 
się z nim i mówiłam to, co czuję. 
Wyszłam na scenę, na której było 
ciemno i mówiłam to od siebie, bo 
dokładnie przemyślałam ten temat 
i zrozumiałam go – opowiadała We-

Konkurs poezji lagrowej. Foto: SH

Po raz 16. na świecie, w Rudzie Śląskiej po raz drugi. Bluestracje, czyli międzynarodowy festiwal muzyki wywodzącej się 
z Ameryki rozpoczął się w sobotę w Druid Pubie. Dzięki Forum Inicjatyw Kulturalnych gwiazdą tego wieczoru był śląski zespół 
Marek Makaron Trio. 

ronika Stawiarska, uczestniczka 
konkursu.

Na widowni, oprócz młodzieży, 
zasiadły byłe więźniarki KL Ra-
vensbrück.

– To wspomnienie ma być z jednej 
strony lekcją patriotyzmu, a z dru-
giej przestrogą przed tym, kim się 
możemy stać. Wojna jako taka zani-
żyła wartość osoby ludzkiej – tłu-

maczyła w trakcie swojego wystą-
pienia dr Wanda Półtawska. – Dzi-
siejszy dzień jest dla mnie ogromną 
satysfakcją. Dziękuję tym, którzy go 
zorganizowali, bo widać w tych re-
lacjach z poezji i literatury, że mło-
dzież rozumie te wartości. To jest 
ogromny powód do radości i nadziei 
– dodała. sandra Hajduk

– Marek Makaron Trio to bardzo 
dobry zespół. Marek, wokalista zespo-
łu, pochodzi z Bytomia. Staramy się 
promować naszych przyjaciół, którzy 
zarówno poziomem jak i tematyką 
spełniają kryteria Bluestracji. Blues 
ma sporą rzeszę fanów w regionie, a na-
wiązujący jeszcze do tematyki Śląska, 
ma wartość szczególną – mówił Jerzy 
Szczerbiński z Forum Inicjatyw Kul-
turalnych. – Ruda ma sporą tradycję, 
jeśli chodzi o bluesa, dlatego zaintere-
sowanie jest spore – dodał.

 – Śląsk można porównać do Chica-
go, czyli miasta kopalnianego, skąd 
pochodzi blues z Delty, do którego na-

wiązujemy. Ze Śląska zawsze wywo-
dzili się najlepsi muzycy bluesowi. To 
muzyka duszy, emocji – o swojej arty-
stycznej działalności opowiadał Ma-
rek „Makaron” Motyka, wokalista ze-
społu. – Mówi się, że gra się dla ludzi. 
Ja tworzę swoją muzykę, gram dla sie-
bie i sprawia mi to frajdę. Spotkałem 
wspaniałych muzyków – Patryka Fili-
powicza i Dawida Wydrę, którzy do-
skonale potrafią dopasować się do tej 
twórczości. To przyciągnęło słucha-
czy. Siłą naszej muzyki jest też to, że 
trudno ją zaszufladkować – podkreślał 
bytomianin. 

magdalena szewczyk

Imprezowy przystanek

W piątkowy wieczór dominowała muzyka reagge. Foto: MS

Rudzki dworzec powoli wraca do życia. W weekend dzielnica Chebzie gościła ciekawych muzyków. Fani różnych muzycznych 
stylów mogli znaleźć coś dla siebie.

W ramach rewitalizacji starego 
dworca, specjalnie na tę okazję do 
Rudy Śląskiej zaproszony został 
Zbigniew Karkowski, czyli polski 
kompozytor i wykonawca muzyki 
elektronicznej, akustycznej i noise, 
mieszkający w Japonii. Jego piąt-
kowy występ był częścią europej-
skiej trasy koncertowej i jednym 
z trzech występów w Polsce (obok 
Warszawy i Poznania). Artystę 
wspomogli Robert B. Lisek, Too 
Empty To Poo oraz reprezentanci 
lokalnej sceny – Caspii oraz Ma-
ishe. W sobotę na dworcu zagości-

ły klimaty reggaedub, w połącze-
niu z elektrycznymi dźwiękami ta-
kimi jak Dubstep, Jungle i Dnb, 
w wykonaniu takich artystów jak 
BEDI, RedDread, BASS MESS 
czy LIFTY. – Dworzec to bardzo 
dobre miejsce do grania i organi-
zacji takich imprez. Nie odmówi-
my, jeśli dostaniemy kolejne zapro-
szenie na koncert – mówił grający 
w Chebziu Miłosz „RedDread”. 
Już 19 kwietnia kolejna dworcowa 
impreza, czyli Roadshow. To cykl 
imprez prezentujący wytwórnie 
płytowe, zarówno polskie jak i za-

graniczne. Na celowniku znajdzie 
się wytwórnia Export Label, sku-
piająca wyjątkowych artystów 

tworzących muzykę z pogranicza 
elektroniki, jazzu i hip-hopu. Start 
– godzina 21.00. ms
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porady wesołej łapki

Barbara Klasik 
– trener „Wesołej Łapki” 
w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl, 
tel. 792-272-662

Ludzie, którzy adoptowali psa 
ze schroniska, czują potrzebę 
wynagrodzenia temu psu wszyst-
kich krzywd jakie w swoim życiu 
doświadczył i na wszystko mu 
pozwalają. Nie jest to dobry spo-
sób na wychowanie psa, bo po-
winien on mieć jasno ustalone 
zasady w momencie przekrocze-
nia progu naszego domu, żeby 
później nie być rozczarowanym 
jego zachowaniem. Piszesz, że 
pies jest u Ciebie od niedawna, 
więc jesteś na początku drogi, by 
zbudować z nim poprawną rela-
cję. Jeżeli sama nie wiesz za co 
się zabrać, zapraszam na kurs 
Pies Twój Przyjaciel. Co możesz 
zrobić już teraz? W każdym 
szkoleniu podstawą jest skupie-
nie psa na przewodniku. Czy 
Twój pies reaguje na swoje imię? 

Jeżeli nie, to naucz go tego! Wy-
powiadasz jego imię, a gdy pies 
spogląda na Twoją twarz, mó-
wisz głośno TAK! i podajesz coś 
pysznego w nagrodę. W ten spo-
sób uczysz psa, że jego imię 
oznacza „zwróć uwagę na prze-
wodnika”. 

Schemat należy powtarzać, je-
żeli chce się osiągnąć dobre wy-
niki. Jeśli pies potrafi się skupić 
na przewodniku, wystarczy za-
wołać go po imieniu, gdy zbliża-
my się do finalnego miejsca 
i utrzymać jego uwagę. Gdy pies 
wykonuje swoje zadanie, mówi-
my ponownie TAK i dajemy mu 
coś pysznego. Najważniejszą za-
sadą jest to żeby przeszedł w spo-
koju obok tego miejsca, skupiony 
na Tobie. Kiedy to zrobi, wydaj 
komendę siad i nagródź go za to. 

Wiele się teraz słyszy o żółtaczce zakaźnej. Chciałabym wie-
dzieć, co ją powoduje i jak można na nią zachorować?

Agata S. z Goduli

Żółtaczka zakaźna

M-8

porady LekarZa

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

Adopcja psa

Od dłuższego czasu borykam się z nawracającym zapale-
niem pęcherza moczowego. Słyszałam, że sok z żurawin sku-
tecznie leczy to schorzenie. Czy naprawdę jest skuteczny?

Bożena 43 l., Bielszowice

Zapalenie pęcherza moczowego 
Zakażenie pęcherza moczowe-

go częściej występuje u kobiet, 
mężczyźni chorują znacznie rza-
dziej. Przyczyną choroby są naj-
częściej bakterie Escherichia 
e coli, które przez cewkę wnika-
ją do układu moczowego. Częste 
oddawanie moczu oraz towarzy-
szące temu uporczywe pieczenie, 
ból w dole brzucha a czasami 
krwiomocz, to typowe objawy 
zakażenia.

Bakterie coli, normalnie wy-
stępują w jelitach, po przedo-

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

porady dietetyka

staniu się do pęcherza moczo-
wego. Za pomocą wypustek 
przytwierdzają się do jego 
ścian i powodują zakażenie. 
Substancje występujące w żu-
rawinie uszkadzają wypustki 
bakterii, co utrudnia przycze-
pienie się do ścian pęcherza 
i zostają wypłukane przez 
mocz. Uniemożliwia to rozwój 
infekcji.

Sok z żurawin może być po-
mocny, jednak nie zastąpi le-
czenia. Zgłoś się do lekarza, 

gdyż może być konieczne le-
czenie antybiotykiem. 

W celu zapobiegania nawro-
tom choroby pij codziennie 
szklankę soku z żurawin. Po-
nadto pij dużo płynów – co 
najmniej 1,7 litra dziennie. 
Płyny rozrzedzają ilość bakte-
rii w moczu, zwiększają jego 
wydalanie i wypłukują bakte-
rie. Sok z żurawin, który ma 
dodatkowo działanie przeciw-
bakteryjne, jest zatem podwój-
nie korzystny.

REKLAMA

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

WESOŁY ZĄBEK s.c. 
Dentystyka szkolna

Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne 

gwarantowane przez NFZ:

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia• 
badanie jamy ustnej• 
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym• 
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia• 
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.• 

 
kontakt w siedzibie:

ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70

e-mail: info@wesolyzabek.pl

Niedawno adoptowałam psa ze schroniska, w typie owczar-
ka niemieckiego, który na razie jest bardzo fajnym psem. Sta-
ram się dać mu dużo miłości, bo na nią zasługuje. Ostatnio 
jak byliśmy na spacerze, wylądowałam na kolanach, bo Bergo 
tak mnie pociągnął do innego psa, który ujadał przy płocie, 
że nie byłam go w stanie utrzymać. Biegał jak szalony raz 
w lewo, raz w prawo, szczekając wspólnie z psem sąsiadów. 
Boję się teraz z nim chodzić w te miejsca, gdzie są inne psy za 
płotem, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Co zrobić? Proszę 
o pomoc. 

julia stańczyk

Żółtaczka zakaźna, czyli wiru-
sowe zapalenie wątroby, jest 
chorobą wywołaną przez wirusy. 
Wiele wirusów powoduje usz-
kodzenie wątroby. Najczęstszym 
patogenem wywołującym żółtaczkę 
zakaźną jest wirusowe zapalenie 
wątroby typu A. Wirus ten wyda-
lany jest z kałem, zarażamy się po-
przez kontakt z innym człowiekiem, 
korzystając z zanieczyszczonej 
wody. Żółtaczka wywołana tym 
wirusem zwykle przebiega 
łagodnie. Na początku przypomina 
objawami bardziej grypę, po 
pewnym czasie dopiero dochodzi 
do zażółcenia skóry i oczu. W przy-
padkach niepowikłanych nie pozo-
stawia trwałych uszkodzeń w orga-

nizmie. Ryzyko zakażenia możemy 
zminimalizować, dbając o odpow-
iednie warunki sanitarne, w tym 
często myjąc ręce. Dostępne są szc-
zepionki chroniące nas przed tym 
wirusem. Zalecam je osobom 
jadącym w egzotyczne miejsca 
o niskim standardzie higienicznym. 
Groźniejszym wirusem zapalenia 
wątroby jest wirus typu B. Żółtaczkę 
wywołaną tym wirusem nazywamy 
wszczepienną, ponieważ można 
zarazić się nią poprzez zastrzyki, 
operacje, korzystając z pomocy 
stomatologa, czy wykonując sobie 
tatuaż, a nawet u fryzjera. W tym 
przypadku znacznie częściej do-
chodzi do przewlekłego zapalenia 
wątroby, które jeśli nie jest leczone, 

doprowadzić może do marskości. 
Dzieci i młodzież są obecnie szc-
zepione przeciwko tej żółtaczce. 
Prawie wszystkim zalecam pro-
filaktyczne szczepienia na tę 
żółtaczkę. Czasem po kilku latach 
konieczne jest dodatkowe szczepi-
enie. Wiele osób posiada odporność 
na wiele lat, czasami do końca 
życia, bez konieczności ponownego 
szczepienia. Istnieją szczepionki, 
którymi możemy się zaszczepić 
równocześnie przeciwko żółtaczce 
typu A i B. Szczególnie niebez-
pieczny jest wirus żółtaczki 
zakaźnej typu C. Ze względu na 
możliwe powikłania, następnym 
razem przybliżę go bardziej 
szczegółowo.

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 11.04.2013 r. do 
dnia 1.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok po-
koju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności 
Skarbu Państwa, położonej przy ul. 
Piotra niedurnego w Rudzie Ślą-
skiej-Chebziu, stanowiącej działkę 
nr 531/18 o powierzchni 30145 m2, 
obręb Orzegów, k. m. 4, zapisaną 
w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW GL1S/00042175/1, 
która zostanie sprzedana w drodze 
przetargu z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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The Art Of Ride Od baroku do jazzu

W trakcie festiwalu można było usłyszeć wiele ciekawych historii z wypraw motocyklo-
wych.  Foto: SH

WOKÓŁ NAS

W czwartkowy wieczór w DK  
w Bielszowicach odbył się koncert 
pedagogów i uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie 
Śląskiej.

– Chcieliśmy pokazać, jak wiele 
wspólnego mają epoki baroku i XX 
wieku. To m.in. elementy improwi-
zacji, harmonia i techniki wyko-
nawcze. Koncert ten był też okazją 
do zaprezentowania klawesynu ja-
ko instrumentu, którego klasa 
prawdopodobnie powstanie w szko-
le muzycznej II stopnia – mówi Mi-
rosław Krause, dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia 
 w Rudzie Śląskiej.

Był to pierwszy koncert styli-
stycznie łączący dwie odległe epoki 
– barok i XX wiek. Epokę baroko-
wą przedstawili nauczyciele – Mag-
dalena Bąk (grająca na klawesynie) 

oraz Marta Kuzy (grająca na forte-
pienianie). Epokę jazzu zaprezen-
towali uczniowie szkoły – Magda-
lena Podeszwa i Dominik Grem-
lowski na fortepianie, Szymon Mi-
lej na saksofonie oraz Joanna Re-
czyńska, która publiczność urzekła 
swoim głosem. Koncert rozpoczął 
i zakończył Big Sunny Band.

Monika Herman-Sopniewska

Święto obcej mowy

„Kopciuszek” w wersji angielskiej przypadł do gustu zebranym w auli uczniom. Foto: RP

– W zeszłym roku zrobiliśmy po-
dobne przedstawienie. Była to 
„Królewna Śnieżka” w wersji 
uwspółcześnionej. Ten pomysł się 
bardzo spodobał, do tego stopnia, 
że graliśmy to jeszcze wiele razy. 
Myślę, że tegoroczny spektakl rów-
nież się będzie podobał – tłumaczy 
Katarzyna Holona, nauczyciel ję-
zyka angielskiego.

Robert Połzoń

Która sięgnie po koronę?

Magdalena Bąk grająca na klawesynie.   
Foto: MHS

Która z dziewczyn zdobędzie tytuł Miss Rudy Śląskiej? Dowiemy się 20 kwietnia. Foto: SH

Przez dwa dni miłośnicy motocy-
kli, w niezwykle przyjaznej atmos-
ferze, rozmawiali o swoich pasjach, 
zarażali innych swoimi marzeniami 
i wymieniali się doświadczeniami 
na jedynym festiwalu filmowo-mo-
tocyklowym w Polsce „The Art Of 
Ride”, który odbył się w miniony 
piątek i sobotę w „Patrii”.

– Program w tym roku jest bar-
dziej dopracowany, bogatszy i cie-
kawszy. Tematyka jest co prawda 
specyficzna, ale na tym polega suk-
ces tego festiwalu. Jest on przezna-
czony dla konkretnej grupy odbior-
ców, jednak jednocześnie organizu-
jemy tę imprezę po to, by ludzie nie 
znający się na motoryzacji „zarazi-
li się” i zainspirowali jazdą na mo-
tocyklu oraz podróżami – mówił 
Mateusz Widuch, organizator i po-
mysłodawca festiwalu.

Na widowni niemal tak samo 
licznie jak panowie, zasiadły przed-
stawicielki płci pięknej.

– Podczas festiwalu można po-
słuchać wielu ciekawych relacji lu-

dzi, którzy zwiedzili niezwykłe miej-
sca na świecie. To jest naprawdę 
fajna sprawa – mówiła Ilona Ła-
bądź, uczestniczka imprezy.

Sandra Hajduk

– Mamy dziś Dzień Języków Ob-
cych, który corocznie organizowa-
ny jest w naszej szkole. Z tej okazji 
zapraszamy uczniów do auli na róż-
nego rodzaju imprezy, np. konkurs 
wiedzy o krajach takich jak: Anglia, 
Rosja, Niemcy, Francja i Włochy. 
Odbędzie się również festiwal pio-
senki francuskiej oraz dyktanda dla 
licealistów i gimnazjalistów, oczy-
wiście obcojęzyczne – wylicza Ra-

fał Otręba, dyrektor Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 im. Jana 
Pawła II w Rudzie Śląskiej.

W piątek 12 kwietnia na koryta-
rzu ZSO nr 3 pojawiła się także 
strefa kibica Borussi Dortmund, 
która promowała kulturę niemiec-
ką. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się też angielska wersja „Kop-
ciuszka” przygotowana przez klasę 
gimnazjalną III a.

Szesnaście kandydatek ubiegających się o tytuł Miss Rudy Śląskiej w pocie czoła ćwiczy kroki i układy taneczne, by oczarować publiczność i jury. O tym, która 
z dziewczyn zdobędzie tytuł Miss Rudy Śląskiej, przekonamy się już 20 kwietnia w trakcie wielkiej gali finałowej w MCK-u.

Kandydatki do tytułu jak co roku 
wystąpią w kilku układach chore-
ograficznych, w trakcie których za-
prezentują się w sukniach wieczo-
rowych, sukniach ślubnych, stro-
jach kąpielowych i strojach wła-
snych. 

– W trakcie prób uczymy się 
układów. Każdy strój będzie zapre-
zentowany w odrobinę innej formie. 
Mnie najbardziej podoba się nasza 
prezentacja w strojach własnych. 
Jest ona przygotowana w specyficz-
nym klimacie, ale każda z nas za 

pomocą gestów i ruchów ma szansę 
indywidualnie się pokazać – mówi 
Agata Pytlik, jedna z kandydatek 
ubiegająca się o tytuł Miss Rudy 
Śląskiej.

– Aktualnie ćwiczymy układ, 
w trakcie którego dziewczyny pre-
zentują stroje kąpielowe. W tym 
układzie następuje znacząca zmia-
na tempa. Dziewczyny muszą poru-
szać się nieco szybciej. Wprowa-
dzamy kilka prostych ruchów – opi-
suje Agnieszka Ślusarek, chore-
ograf. – Najważniejsze jest to, aby 
dziewczyny zrobiły wszystko równo 
i z gracją – dodaje.

Kandydatki do tytułu jednogłośnie 
podkreślają, że dla nich najważniej-
sza jest dobra zabawa, a tremy, póki 
co, nie czują.

– Na próbach dobrze się bawimy. 
Pomagamy sobie nawzajem w opa-
nowaniu układów – podkreśla Anna 
Juszczak, uczestniczka konkursu. – 
Mam swoją faworytkę wśród kandy-
datek, ale na razie nie zdradzę, która 
z dziewczyn nią jest – dodaje z uśmie-
chem.

Nie tylko dziewczyny zaprezentu-
ją się tego wieczoru.

– Oprócz pięknych pań, na sce-
nie będzie można zobaczyć także 
przystojnego mężczyznę. Gwiazdą 
wieczoru będzie Marcin Spenner, 
finalista drugiej edycji programu 
„X-Factor” – mówi Izabela Now-
rotek, specjalista ds. marketingu 

Spółki Śląskie Media. – Przygo-
towaliśmy także szereg innych 
atrakcji, ale póki co, nie zdradzi-
my szczegółów. Niezapomniane 
wrażenia gwarantowane – zapo-
wiada.

Sandra Hajduk

Foto: SH

Foto: SH
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Termin złożenia „deklaracji 
śmieciowej” w Rudzie Śląskiej 
upłynął z końcem marca. Nie 
wszyscy właściciele nieruchomo-
ści wywiązali się jednak z nowego 
obowiązku, który narzuciła na 
nich nowelizowana „ustawa śmie-
ciowa”. Wprawdzie prawo nie 
przewiduje konkretnych kar 
za niezłożenie deklaracji, ale 
wszyscy, którzy tego nie zrobią, 
będą musieli liczyć się z określo-
nymi konsekwencjami. Jak bo-
wiem zastrzega rudzki magistrat, 
niezłożenie deklaracji nie tylko 
nie uchroni przed niepłaceniem 
„opłaty śmieciowej”, ale również 
może skutkować tym, że oporni 
mogą zapłacić więcej.

Osobom, które nie złożą w urzę-
dzie formularza, „opłata śmiecio-
wa” zostanie naliczona „z automa-
tu” na podstawie danych 
meldunkowych. Może być to nie-
korzystne dla właścicieli nieru-
chomości, gdzie faktycznie miesz-
ka mniej osób, niż jest zgłoszonych 
w urzędowej ewidencji. Najpo-
ważniejszą konsekwencją uchyla-
nia się od obowiązku deklaracyj-
nego może być zaś nieodbieranie 
śmieci z nieruchomości. – Żeby 

Złóż deklarację, bo nie odbiorą ci śmieci!

Prawie 6,3 tys. „deklaracji śmieciowych” zostało do tej pory złożonych w rudzkim magistracie. Oznacza to, że do dziś około 
tysiąc właścicieli i zarządców nieruchomości z terenu Rudy Śląskiej nie dopełniło obowiązku deklaracyjnego. – Osoby, które nie 
złożyły deklaracji, powinny zrobić to jak najszybciej. Jeżeli tego nie zrobią, to od połowy roku z ich nieruchomości nie będą od-
bierane śmieci – ostrzega Ewa Wyciślik z Urzędu Miasta.

odebrać śmieci z danej nierucho-
mości, musimy wiedzieć, pod jaki 
adres wysłać śmieciarkę – infor-
muje Ewa Wyciślik, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska UM.

Obecnie wszystkie dane z de-
klaracji są weryfikowane i wpro-
wadzane do specjalnego sytemu, 
który będzie monitorował odbiór 
śmieci z terenu miasta. Niektóre 
deklaracje będą musiały jednak 
zostać poprawione lub uzupełnio-

ne. Zdarza się bowiem, że miesz-
kańcy domów jednorodzinnych 
naliczają sobie nieprawidłową 
opłatę – zamiast ilości osób za-
mieszkujących w domu, z przy-
zwyczajenia wskazują wielkość 
kubła na śmieci, jaki będą potrze-
bować. Czasem zaś wpisują i jed-
no, i drugie, a więc naliczają sobie 
podwójną opłatę. – W deklaracji 
nie powinno zabraknąć numeru 
kontaktowego – przypomina Ewa 
Morys z Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska. – Będzie on potrzebny m.in. 
po to, by skontaktować się z wła-
ścicielem nieruchomości w spra-
wie tego, gdzie, ile i jaki rodzaj 
kontenera ustawić – informuje.

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. 
będziemy płacić za ilość osób fak-
tycznie zamieszkujących, a nie za-
meldowanych w mieszkaniu. Co 
za tym idzie, deklaracje będą mu-
siały być aktualizowane każdora-
zowo, gdy tylko zmieni się liczba 
lokatorów zamieszkujących na da-
nej nieruchomości. – Za każdym 
razem, gdy tylko ktoś się wprowa-
dza, przyjeżdża do nas z dłuższą 
wizytą lub w rodzinie rodzi się 
dziecko, do Urzędu Miasta powin-
na trafiać nowa „deklaracja śmie-
ciowa”. Aktualizacja formularza 
powinna następować też w przy-
padku dłuższego wyjazdu 
(np. na studia czy do pracy sezo-
nowej) lub śmierci któregoś z lo-
katorów – tłumaczy Ewa Wyci-
ślik.

Podobny mechanizm będzie 
działał w przypadku działkowców, 
którzy nie będą musieli ponosić 
kosztów związanych z wywozem 
odpadów przez czas, kiedy nie ko-

rzystają ze swoich ogrodów. Cho-
dzi tu przede wszystkim o miesią-
ce zimowe, kiedy to właściciele 
ogródków rekreacyjnych na ich 
terenie nie przebywają, a co za 
tym idzie, nie wytwarzają żadnych 
odpadów komunalnych, bądź 
śmiecą dużo mniej, niż np. wiosną 
czy latem. Możliwość zmiany wy-
sokości „opłaty śmieciowej” będą 
mieli też mieszkańcy bloków. Z tą 
jednak różnicą, że ci ostatni dane 
powinni aktualizować w spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Obowiązek złożenia „deklaracji 
śmieciowej” dotyczy właścicieli 
domów jednorodzinnych, działek 
rekreacyjnych, zarządców budyn-
ków wielorodzinnych, placówek 
oświatowych i służby zdrowia, 
przedsiębiorców oraz zarządów 
zakładów pracy i rodzinnych 
ogródków działkowych.

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej 
wytworzono 50,5 tys. ton odpa-
dów komunalnych, w tym ponad 
78 ton makulatury, 234 tony two-
rzyw sztucznych, 408 ton szkła 
oraz ponad 2 tony przeterminowa-
nych leków. W tym też czasie w 
gminie wysegregowano 6,1 tys. 
ton biomasy. KP

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej już od roku mieści się  
w klasycystycznym dworku Donner-
smarcków z drugiej połowy XVIII 
wieku. W wyniku zakończenia 
pierwszego etapu działań rewitaliza-
cyjnych w budynku przejętym przez 
miasto wyremontowano parter 
i pierwsze piętro. Biblioteka otrzy-
mała wtedy przestronną salę biblio-
teczną wyposażoną w bogaty księgo-
zbiór oraz zbiory multimedialne, 
która łączyła w swej funkcji wypo-
życzalnię dla dorosłych, wypoży-
czalnię dla dzieci oraz czytelnię. Po-
nadto biblioteka wzbogaciła się także 
o salkę multimedialną, również 
mieszczącą się na pierwszym piętrze 
budynku.

Do momentu zakończenia drugie-
go etapu – „adaptacja strychu na po-
mieszczenia animacyjne biblioteki” 
– przeróżne spotkania czytelnicze 

Biblioteka u Donnersmarcków

„Tu na poddaszu duchy nie straszą. Szanują miejsce i ludzi. Z książek litery tworzą szlagiery. Niech się kultura obudzi!” – to fragment szpaski Marka Wa-
cława Judyckiego, która powstała w związku z otwarciem poddasza dworku Donnersmarcków w Halembie, zaadaptowanego na pomieszczenia animacyjne 
biblioteki.

koncentrowały się w salce kawiar-
nianej mieszczącej się  na parterze. 
– Nowa przestrzeń wzbogaci dotych-
czasowe działania biblioteki na polu 
promocji kultury poprzez różnorakie 
wydarzenia animacyjne, do których 
należą m.in. zajęcia edukacyjne, pre-
zentacja sztuki, organizacja imprez 
kulturalnych typu minirecital, bądź 
wieczór poetycki, spotkania tema-
tyczne i środowiskowe, spotkania  
z ciekawymi osobistościami oraz ar-
tystami, często współorganizowane 
z lokalną społecznością – stowarzy-
szeniami, szkołami, liderami środo-
wisk kulturalnych, artystycznych 
i społecznych – mówił Krystian Ga-
łuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

– Mam nadzieję, że ten obiekt bę-
dzie tętnił życiem, że halembianie we 
wszystkich przedziałach wiekowych 
będą mogli rozwijać tutaj swoje pa-

sje – mówiła podczas otwarcia pod-
dasza prezydent Grażyna Dziedzic. 
Możliwości rozwijania swoich zain-
teresowań tutaj nie brakuje. Obok fi-
lii nr 18 Biblioteki Miejskiej swoje 
miejsce znalazło tu Koło Halemba 
Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów oraz Międzynarodowy Insty-
tut Dialogu i Tolerancji im. Jana Kar-
skiego. Tutaj w każdą sobotę ćwiczą 
Paweł, Piotr, Mateusz i Rafał. – Gra-
my razem od lipca, nasz zespół nie 
ma jeszcze nazwy – opowiadał Rafał. 
– To bardzo fajne miejsce, jest tu bar-
dzo dobra akustyka – dodał Piotr. 
W co drugi piątek miesiąca w ha-
lembskim dworku odbywają się 
warsztaty artystyczne, a we wtorki 
działa kółko modelarskie. Biblioteka 
współpracuje ze stowarzyszeniem 
Asocjacja M & B & P-18, PZF od-
dział Ruda Śląska oraz Stanisławem 
Gerardem Trefoniem.  IM

Osobom, które nie złożą w urzędzie formularza, opłata śmieciowa zostanie naliczona na 
podstawie danych meldunkowych.

Nowa przestrzeń wzbogaci dotychczasowe działania biblioteki na polu promocji kul-
tury.

Plebiscyt „Zabytkowa Ruda” za-
inaugurowano z początkiem stycz-
nia br. Zadaniem mieszkańców 
było wybranie 12 najciekawszych 
zabytków spośród 35 wytypowa-
nych obiektów. Swoje typy rudzia-
nie mogli składać do 31 marca br. 
Zabytkami, na które mieszkańcy 
mogli głosować, były zarówno bu-
dynki sakralne, jak i dawne osiedla 
robotnicze, budynki użyteczności 
publicznej, kapliczki oraz zabudo-
wania industrialne. – Mieszkańcy 
z zapałem zaangażowali się w pro-
wadzoną przez rudzki magistrat 
akcję. Każdego dnia poprzez Face-
booka, drogą e-mailową  oraz tra-
dycyjną, drogą papierową wpływa-
ły do nas nowe głosy, za co jesteśmy 
wszystkim bardzo wdzięczni – pod-
kreśla Renata Młynarczuk, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.  Wśród 
osób, które wzięły udział w głoso-
waniu, rozlosowane zostaną nagro-
dy.

W plebiscycie na najatrakcyj-
niejsze zabytki, zwycięską trójkę 
rozpoczyna dworzec PKP w Cheb-
ziu (139 głosów). Na drugim miej-

Mieszkańcy zadecydowali!

Konkurs „Zabytkowa Ruda” podsumowany! Efekt? 2017 oddanych głosów oraz 316 złożonych kuponów konkursowych. W rezultacie mieszkańcy wybrali dwa-
naście rudzkich zabytków, które ich zdaniem są najatrakcyjniejsze. Wizytówki tych obiektów wraz z ich trójwymiarowymi fotografiami zostaną opublikowane w 
specjalnym wydawnictwie, które w ramach kampanii „Atrakcyjna Ruda” promować będzie miasto. 

scu uplasowało się osiedle Ficinus 
(130 głosów), zaś na trzecim wielki 
piec huty „Pokój” (109 głosów).  
Kolejno na liście zwycięzców zna-
lazły się również: kościół pw. św. 
Pawła (107 głosów), budynek nad-
szybowy szybu Andrzej (102 gło-
sy), wieża ciśnień usytuowana przy 
ul. Chorzowskiej (90 głosów), ko-
ściół ewangelicko-augsburski im. 
Odkupiciela (90 głosów), osiedle 
domów robotniczych przy ul. Sta-
szica, Kościelnej i Wieniawskiego 
wraz z budynkiem Muzeum Miej-
skiego i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 (82 głosy), Miej-
skie Centrum Kultury (80 głosów),  
Willa „Florianka” (75 głosów), ka-
mienica narożna przy ul. Niedurne-
go 30 i Pokoju (70 głosów) oraz 
kościół pw. św. Wawrzyńca i Anto-
niego (68 głosów).

Ogłoszony plebiscyt nie jest je-
dynym przedsięwzięciem miasta 
mającym na celu promocję i ochro-
nę rudzkich zabytków. W paździer-
niku 2012 r. w Rudzie Śląskiej uru-
chomiona została gminna ewidencja 
zabytków. W specjalnym wykazie 
znalazły się karty 2144 rudzkich 

obiektów. Ujęto w nim m.in. domki 
fińskie, których jest w mieście 209, 
55 schronów bojowych, krzyże 
przydrożne, kapliczki, zabudowa-
nia industrialne, parki i cmentarze. 
Wśród najciekawszych wymienić 
można m.in. kolonię robotniczą Fi-
cinus w dzielnicy Wirek, osiedle 
Kaufhaus w dzielnicy Nowy By-
tom oraz kościoły: św. Pawła 
w dzielnicy Nowy Bytom, św. 
Wawrzyńca i Antoniego w dziel-
nicy Wirek czy najstarszy rudzki 
kościół – sanktuarium Matki Bo-
skiej z Lourdes w dzielnicy Ko-
chłowice.

W związku z plebiscytem „Za-
bytkowa Ruda” Urząd Miasta w Ru-
dzie Śląskiej wraz ze Śląską Tele-
wizją Miejską podjął się realizacji 
cyklu programów „Szkice Śląska”, 
w których młoda artystka – Barba-
ra Prandzioch – ilustruje perełki 
rudzkiej architektury. Każdy z od-
cinków rudzkiego cyklu poświęco-
ny jest poszczególnym dzielnicom 
Rudy Śląskiej. Kolejne odcinki bę-
dzie można obejrzeć: 14 maja, 11 
czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 3 wrze-
śnia, 1 października, 12 listopada 

i 10 grudnia. Śląska Telewizja 
Miejska dostępna jest w analogo-
wej ofercie VECTRA S.A. Rudzkie 
odcinki „Szkiców Śląska” będzie 
można też zobaczyć na stronie 

ŚTM http://www.tvstm.pl/ oraz na 
portalu www.rudaslaska.pl w za-
kładce „Ruda Śląska w obiekty-
wie”.

DR

W plebiscycie na najatrakcyjniejsze zabytki dworzec w Chebziu otrzymał 139 głosów.

Kamery zainstalowane zostaną 
w miejscach, w których w tym 
roku realizowane będą inwestycje 
o dużych nakładach finansowych. 
Systemem monitoringu objęta zo-
stanie powstająca siedziba Cen-
trum Inicjatyw Społecznych  
w Orzegowie oraz rewitalizowany 
w tej dzielnicy ośrodek sportowo-
rekreacyjny. W każdej z tych 
dwóch lokalizacji zamontowane 
zostaną nowoczesne kamery obro-
towe.

Kolejnymi miejscami objętymi 
monitoringiem będą place zabaw. 
Tym sposobem kamery zamonto-
wane zostaną w Parku Dworskim 
w Nowym Bytomiu oraz przy pla-
cu zabaw, który w tym roku w ra-
mach „Radosnej szkoły” powsta-
nie przy Zespole Szkół nr 1  
w Chebziu. Ponadto urządzenia re-

Czujne oko kamery 
przypilnuje

Nowoczesne stanowisko monitorowania oraz ok. 20 kamer tworzyć będą system monitorin-
gu miejskiego, który w tym roku powstanie w Rudzie Śląskiej. Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na realizację tego zadania. – W pierwszej kolejności monitoringiem objęte zostaną miejsca 
publiczne, w które miasto inwestuje duże środki finansowe – zapowiada prezydent Grażyna 
Dziedzic.

jestrujące sprawować będą pieczę 
nad pl. Jana Pawła II w Nowym 
Bytomiu. – Chcielibyśmy, aby ka-
mery instalowane na poszczegól-
nych obiektach swoim zasięgiem 
obejmowały nie tylko monitorowa-
ny obiekt, ale również i teren do 
niego przyległy. W ten sposób np. 
dzięki kamerom zamontowanym na 
pl. Jana Pawła II będziemy mogli 
mieć podgląd na fragment ul. Nie-
durnego – tłumaczy Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta.

Sercem budowanego w mieście 
systemu monitoringu będzie cen-
trum monitorowania, które znajdo-
wać się będzie w budynku Straży 
Miejskiej przy ul. Hallera. – Cen-
trum będzie własnością miasta  
i zostanie zrealizowane w taki spo-
sób, aby umożliwić jego dalszą roz-

budowę i stopniowo obejmować 
monitorowaniem coraz większy ob-
szar miasta – podkreśla Piotr Janik.

W pierwszym etapie stanowisko 
monitorowania wyposażone zosta-
nie w sześć monitorów LCD, na 
których dyżurny będzie mógł oglą-
dać obraz na żywo ze wszystkich 
zainstalowanych w systemie ka-
mer. Wykorzystywany sprzęt po-
zwalać będzie również na zapis 
obrazu oraz przeglądanie materia-
łów już zarejestrowanych i zarchi-
wizowanych.

Wartość realizowanej w tym 
roku inwestycji wyniesie ok. 170 
tys. zł. Kwota ta obejmuje zarów-
no utworzenie systemu monitorin-
gu, jak również usługę transmisji 
danych za pośrednictwem światło-
wodów przez okres trzech lat.

TK
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Kwietniowa rewolucja, czyli Madej Wróbel 
całkowicie zmienia identyfikację wizualną

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

Madej Wróbel na podstawie szeregu badań konsumenckich całkowicie zmienia identyfikację wizualną między innymi wpro-
wadza nowe logo oraz odmienioną szatę graficzną swoich opakowań. Nowa identyfikacja podkreśla dbałość o jakość oraz smak 
produktu, a także rodzinny charakter firmy. 

Przygotowania do zmian wize-
runkowych rozpoczęły się już na 
początku 2012 r. Przez cały po-
przedni rok firma skupiała się na 
ilościowych i jakościowych ba-
daniach konsumenckich, na pod-
stawie których została zarysowa-
na strategia marketingowa i ko-
munikacyjna firmy.

Początkiem wspomnianej 
zmiany identyfikacji jest zupeł-
nie nowe logo, hasło firmy i wi-
zualizacja opakowań. Wprowa-
dzany logotyp został wybrany 
przez konsumentów jako pod-
kreślający wysoką jakość marki 
(dzięki zastosowanej kolorystyce 
ecru i burgundu z pozłacanymi 

1992 2013

elementami) oraz jasno komuni-
kujący, że firma specjalizuje się 
w produkcji wędlin (dzięki czy-
telnemu piktogramowi przedsta-
wiający popularne wyroby). 
Wiarygodności całości nadaje 
fakt, że Właściciele pod swoimi 
produktami podpisują się swoimi 
nazwiskami: Madej i Wróbel.

Hasło przewodnie to „Sami ro-
bimy. Sami lubimy”. Madej 
Wróbel tym samym chce komu-
nikować, że jest to firma rodzin-
na, a jej wyroby trafiają do rodzin 
w całej Polce. Upraszczając 
można powiedzieć, że firma po-
zycjonuje swoje produkty z my-
ślą „od rodziny dla rodziny”.

– Chcielibyśmy być bardziej 
widoczni i zaistnieć w świado-
mości konsumentów jako produ-
cent z wieloletnim doświadcze-
niem, rodzinną tradycją i bardzo 
dobrymi jakościowo produktami, 
szczególnie jeśli chodzi o wyrób 
kiełbas – Iwona Szklarska, Wi-
ceprezes Zarządu. 

REKLAMA

NA SPORTOWO

Harcerskie igrzyska

– Jest to już siódma hufcowa 
olimpiada sportowa. Po inaugura-
cji od razu przystąpiliśmy do roz-
grywek. Zakończymy je dopiero 
w niedzielę i podsumujemy całość 
uroczystym apelem – tłumaczy 
harcmistrz Andrzej Laksa, komen-
dant Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej. 
– Na przeprowadzenie olimpiady 
pozyskaliśmy fundusze z Urzędu 
Miasta, co pozwoliło nam kupić 
fajne nagrody dla dzieciaków – do-
daje.

Mimo, iż bez olimpijskiego ognia, lecz z ogromnym sercem  
i duchem sportowej rywalizacji od piątku do niedzieli w Szko-
le Podstawowej nr 15 na Halembie odbywała się Olimpiada 
Sportowa Hufca ZHP z udziałem rudzkich harcerzy.

Pogoda pozwoliła przeprowadzić 
większość zawodów na świeżym 
powietrzu. Dyscyplin było wiele, 
począwszy od przeciągania li-
ny, kończąc na grze w dwa ognie.

– Wszyscy razem integrujemy się 
podczas takiej zabawy. Brałem 
udział w turnieju piłki nożnej, 
pchnięciu kulą oraz biegu na tysiąc 
metrów. Na takiej imprezie możemy 
się skonfrontować z innymi drużyna-
mi – mówi Michał Cop, uczestnik 
olimpiady. RP

Zuchy i harcerze dawali z siebie wszystko w każdej z dyscyplin. Foto: RP

11 kwietnia basen przy ulicy Chry-
zantem stał się areną zmagań pływac-
kich na poziomie rejonowym. Ruda 
Śląska reprezentowana była przez SP nr 
30 i SP nr 18, natomiast z Zabrza naj-
lepszymi szkołami szczebla miejskiego 
były SP nr 1 i Szkoła Katolicka. Rywa-
lizacja toczyła się w kategorii dziew-
cząt i chłopców na poziomie klas III- 
VI. Mimo ambitnej i walecznej posta-
wy naszych reprezentantów, po raz ko-
lejny nie zdołaliśmy się przeciwstawić 
zwycięzcom z SP nr 1 z Zabrza, którzy 
łącznie zdobyli 261 punktów w katego-
rii dziewcząt i 257 w kategorii chłop-
ców. Niższe miejsca podium zajęli już 

Szkolne pływanie
reprezentanci Rudy Śląskiej. Miejsce 
drugie zajęła SP nr 30 wygrywając 
dziesięć konkurencji, dominując szcze-
gólnie w kategorii chłopców klas VI. 
Ogółem dziewczęta i chłopcy zdobyli 
245 pkt. Trzecie miejsce przypadło na-
szym przedstawicielom z SP nr 18, któ-
rzy w obydwu kategoriach zdobyli 224 
pkt. Szkoła Katolicka zadowoliła się 
miejscem czwartym, zdobywając odpo-
wiednio 136 i 218 pkt. Do wysokiego 
poziomu sportowego zawodów dosto-
sował się również poziom organizacyj-
ny. Dzięki współpracy organizatorów – 
nauczycieli z SP nr 30 i SP nr 18 oraz 
pracowników MOSiR-u z Rudy Ślą-

Młodzi pływacy z Rudy Śl. dobrze zapre-
zentowali się na zawodach.  Foto: arch.

skiej, przebieg imprezy miał charakter 
profesjonalny i sprawny, co docenili 
nasi goście z Zabrza, kibice na trybu-
nach i sami zawodnicy, którym należą 
się szczególne podziękowania za spor-
tową postawę.                         RZ

11 kwietnia 2013 r. w hali MOSiR-u 
na Nowym Bytomiu odbył się Półfinał 
Wojewódzki Gier i Zabaw Szkół Pod-
stawowych. Uczestnikami tych zawo-
dów byli uczniowie klas drugich i trze-
cich, reprezentujący Gliwice, Bytom 
i Rudę Śląską. Zawody zakończyły się 
ogromnym sukcesem uczniów SP nr 41 
z Rudy. Od pierwszej do ostatniej kon-
kurencji rudzka szkoła prowadziła, 
kwalifikując się ostatecznie do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się 19 
kwietnia 2013 r. w Chorzowie. Drugie 

Sukces najmłodszych
miejsce zajęła SP nr 39 z Gliwic, a trze-
cie SP nr 32 z Bytomia.

Szkołę Podstawową nr 41 reprezento-
wali: Adam Zawronek, Bruno Przybyl-
ski, Mateusz Pietrzak, Dawid Warcholik, 
Fabian Sznapka, Julia Danisz, Magda 
Żarska, Zuzanna Ziarnik, Nikola Mró-
zek, Kinga Garus, Maciej Hajdara, Ka-
mil Kaiser, Adrian Sobiegala, Oktawian 
Rutkowski, Marcin Jastrzembski, Domi-
nik Breguła, Malwina Kujon, Roksana 
Głodek, Roksana Gwózdek, Paulina 
Sęk, Klaudia Ratajczyk.

Uczniów do zawodów przygotowy-
wali nauczyciele: Bartosz Czolka i Bar-
tosz Dobrowolski.

AD

Zawodnicy z SP nr 41. Foto: arch.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA KWIECIEŃ
„Do tych co mają tak za tak

– nie za nie –
Bez światło-cienia… 
Tęskno mi, Panie...” 

Cyprian Kamil Norwid
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Fundusz rzeczowy cd.
Jak co roku, tradycyjnie podajemy wykonanie rzeczowe funduszu 

remontowego za ubiegły rok. (cdn.)

ADMINISTRACJA NR 7 – GODULA-ORzeGów
Lp. Adres Zakres robót Kwota
1.  Zasoby ADM 7 Wymiana okien  249.618,33
2. Lipińska 8, 8a Wyprowadzenie inst.gazowej na kl. schodowe 60.922,90
2. Zielińskiego Modernizacja loggii balkonowych 87.048,44
 4b/2, 4a/1, 4c/3 ,2a/2, na parterach budynków
 2b/2, 6b/3, 6c/1,
 Piechy 2/1, 2/2, 3/1  
3. Piechy 8a Malowanie klatki schodowej  6.930,00
4. Zielińskiego 7, 7a Malowanie klatek schodowych  11.786,89
5. Zielińskiego 9, 9a Malowanie klatek schodowych  14.069,03
6. Zielińskiego 11, 11a Malowanie klatek schodowych  13.069,80
7. Zielińskiego 13, 13a Malowanie klatek schodowych  13.634,30
5. Zielińskiego 7, 7a Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody  14.230,95
6. Zielińskiego 9, 9a Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody  16.466,60
7. Fojkisa 8 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody  23.635,29
8. Latki 4a Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody  21.976,42
9. Waniora 3, 3a Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody  13.682,85
10. Lipa 9b Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody  8.221,32
11. Fojkisa 9b Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody  11.837,53
12. Fojkisa 11c Wymiana odcinka poziomu kanalizacji   15.254,41
13. Lipińska Wyk. projektów bud.na wymianę inst.gazowej 26.322,00
 4, 6, 8, 10, 12
14. Piechy 2, 4, 6  Mapki własnościowe związ.z dociepl.budyn. 1.353,00
15. Fojkisa 7 Wykonanie chodnika z kostki brukowej   26.131.47
16. Fojkisa 2 Naprawa chodnika  11.735,21
17. Latki 4a Naprawa wejścia do klatki schodowej  3.064,69
18. Fojkisa 7, a, b Montaż skrzynek gazowych na kl.schodowych 4.923,23
19. Fojkisa 9, a, b Termomodernizacja wraz z rob.dodatkowymi 471.420,00
20. Lipińska 4a, b, c Termomodernizacja wraz z rob.dodatkowymi 1.604.775,86
21. Lipińska 6,a, b, c Termomodernizacja 1.604.743,98
  wraz z rob.dodatkowymi
22. Piechy 2, a, b, c,  Oprac.dokument.na dociepl.budynków 21.156,00
 Piechy 4, a, b
23. Piechy 1, Zielińskiego 4,  Uszczelnienie spin elewacji zewnętrznej bud. 4.308,88
 Piechy 8
24. Zielińskiego 2 Uszczelnienie witrolitów kl.schodowej  3.637,93
25. Zielińskiego 13/2, 4, 9, Remont balkonów 29.104,71
 Zielińskiego 13a/7
 Zielińskiego 11a/3, Zielińskiego 9a/4  
26 Latki 6, a, b, c, d Remont wejść do klatek schod. 26.067,04
  oraz zadaszeń wiatrołapów 
27. Waniora 1, 3, Legalizacja wodomierzy zimnej i ciepłej wody 71.466,41
 Lipińska 4,
 Fojkisa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
 Piechy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
 Piechy 1, 3, 5, 7  
28. Latki 4 Wykonanie połączeń wyrównawczych, 18.302,38
  montaż ograniczników przeciwnapięciowych
29. ODK”Neptun” ADM 7  Remonty bieżące lokali własnych  16.235,42
30. Zielińskiego 6, Fojkisa 8 Wypłata odszkodowań-Uniqa  1.292,70

RuDZKA SPółDZIelNIA MIeSZKANIOWA
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12

tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22
o g ł a s z a

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie 
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość  

zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/5, 2 p. + k., parter o pow. 36,30 m2  90.730,- zł
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro o pow. 38,00 m2 90.940,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 38,00 m2 90.650,- zł
ul. Modrzejewskiej 14/3, 2 p. + k., parter  o pow. 45,00 m2  91.970,- zł
ul. Podlas 10b/1, 3 p. + k., parter o pow. 49,80 m2  117.980,- zł
ul. K. Goduli 25b/5, 3 p.+ k., III piętro o pow. 47,00 m2  103.480,- zł
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro o pow. 50,64 m2  119.685,- zł
ul. Lipińska 4c/1, 2 p. + k., parter o pow. 50,45 m2  115.960,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1p. + k., parter  o pow. 38,00 m2  81.950,- zł
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 50,49 m2  129.960,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter  o pow. 63,50 m2  148.530,- zł 
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1, 3 p. + k., parter o pow. 60,80 m2  175.040,- zł
ul. Paderewskiego 7c/25, 3 p. + k., I piętro o pow. 55,00 m2  123.700,- zł
ul. Jankowskiego 16a/14, 1 p. + k., IV piętro  o pow. 32,30 m2  72.260,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro o pow. 39,00 m2  89.910,- zł
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 47,00 m2  125.970,- zł
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., III piętro o pow. 39,00 m2  79.900,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro o pow. 37,80 m2  92.570,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej waż-
ności winien zawierać:

1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego 
i czytelny podpis;

2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z  podaniem 
ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;

3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w  ogłoszeniu 

(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia), w tym na  warunki dotyczące zwrotu 
i przepadku kaucji;

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ru-
dzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 
14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim go-
dzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 
w PKO BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która 
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spół-
dzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek, zostanie o tym 
poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spół-
dzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii nota-
rialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3 m-cy od dnia wpłaty całej należno-
ści. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, wpłacona kaucja ulega przepad-
kowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie ad-
resu do korespondencji, pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na 
adres znany Spółdzielni.

Wymaganą kwotę, pomniejszoną o wniesioną kaucję, należy uregulować w nieprzekra-
czalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipo-
teczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej tre-
ści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświad-
czeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącz-
nie z wymianą okien (do 5 lat).

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

RudzKA SpółdzIElNIA MIESzKANIoWA
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-700 ul. Magazynowa 12

zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na:

Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2013. 
planowany termin badania – od 15.03.2014 do 15.04. 2014 r. 

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 29.04.2013 r. 
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni (pokój 213).

Oferta zawierać powinna:
1. Numer ewidencyjny podmiotu badającego.

2. Planowany koszt badania.
3. Krótką charakterystykę firmy.

Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie Członków.

Zawiadomienie
o dniach wolnych

od pracy 
w majowy weekend

W związku ze świętami w dniach 1 
i 3 maja uprzejmie zawiadamiamy, że 2 
maja br. Spółdzielnia będzie czynna na 
zasadzie dyżuru pracowników w po-
szczególnych działach, natomiast kasy 
będą nieczynne.

W czasie dni świątecznych dyżur 
techniczny będą pełniły właściwe służ-
by. Przypominamy telefony: 32 344-78-
00 lub 32 248-24-11 lub 993.

Za powstałe niedogodności i utrud-
nienia serdecznie przepraszamy.

Zapraszamy do wspólnej 
zabawy na festynach osiedlowych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w organizowanych 
przez naszą Spółdzielnię festynach osiedlowych. Ci, którzy już w nich uczestniczyli, 
bo przecież organizujemy je już od wielu lat, wiedzą, że zabawa jest przednia, że jest 
to okazja do miłego spędzenia czasu na wspólnej rozrywce na świeżym powietrzu.

W tym roku organizujemy festyny w następujących terminach:

MAj

11 maja, sobota ODK “Meteor”  
w Nowym Bytomiu

Ruda Śląska 9 
ul. Smolenia 6-8

25 maja, sobota ODK “Pulsar” w Wirku Ruda Śląska 10  
ul. Różyckiego 30

26 maja, 
niedziela

ODK “Matecznik”  
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska 1   
ul. Nałkowskiej 2-4

(boisko do koszykówki)

CZeRWieC

8 czerwca,
sobota

ODK “Neptun” w 
Orzegowie

Ruda Śląska 4  
ul. Zielińskiego

(boisko do koszykówki)

9 czerwca,
niedziela

ODK “Country”  
w Bykowinie

Ruda Śląska 5  
ul. Sztygarska 9

22 czerwca,
sobota

ODK “Jowisz” w 
Goduli

Ruda Śląska 3 ul. 
Joanny 12

29 czerwca,
sobota

Finał Turnieju „Dzikie 
Drużyny” MOSiR – Orzegów

Informacja na temat 
sprawy sądowej 
przeciwko RSM

W dniu 19.03.2013 r Sąd Apelacyjny 
w Katowicach oddalił apelację Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej od wyroku Sądu 
Okręgowego w Gliwicach, uznającego za 
podjęte z naruszeniem prawa uchwały o wy-
borze w trakcie Walnego Zgromadzenia 
w listopadzie 2011 Rady Nadzorczej na ka-
dencję 2011-2014 i Rad Osiedli na kadencję 
2011-2015.

Sąd Apelacyjny, uzasadniając ustnie od-
dalenie apelacji RSM, podzielił pogląd Sądu 
Okręgowego, że wybory nie mogą zostać 
uznane za ważne, gdyż zostały przeprowa-
dzone w oparciu o zapisy statutu RSM 
uchwalone również na Walnym Zgromadze-
niu w listopadzie 2011, a zatem na podsta-
wie art. 12 § 3 w związku z art. 42 § 2 prawa 
spółdzielczego uchwały o wyborze organów 
samorządowych Spółdzielni, winny zostać 
uznane za nieważne.

Zarząd Spółdzielni nie zgadza się z takim 
uzasadnieniem, gdyż nie odpowiada ono 
rzeczywistemu stanowi faktycznemu. Wy-
bory organów samorządowych w trakcie 
Walnego Zgromadzenia w listopadzie 2011 
zostały przeprowadzone na podstawie tym-
czasowego regulaminu wyborów do orga-
nów samorządowych, będącym załączni-
kiem do również zaskarżonej i uchylonej 
przez Sądy uchwały nr 3/II/2011 Walnego 
Zgromadzenia, a nie w oparciu o zapisy 
zmienionego na tymże Walnym Zgromadze-
niu statutu RSM. Oznacza to, że wskazana 
podstawa prawna do uchylenia uchwał 
o wyborze organów samorządowych, jest 
niewłaściwa. 

Należy również podkreślić, że p. M. uza-
sadniając swoje roszczenia o nieważność 
wyborów Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, 
nie wskazał jako podstawy prawnej swego 
żądania artykułu 12 § 3 prawa spółdzielcze-
go. Oznacza to, że Sądy unieważniając wy-
bory na tej podstawie prawnej, wyrokowały 
ponad żądanie powoda i z pozbawieniem 
Spółdzielni możliwości obrony przed takim 
zarzutem.

Aktualnie Spółdzielnia wystąpiła o pi-
semne uzasadnienie wyroku z dnia 
19.03.2013 r. Uzasadnienie pisemne wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
19.03.2013 r. jest konieczne dla złożenia 
przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową 
skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w War-
szawie, z uwagi na wskazane wyżej uchy-
bienia Sądów podczas wyrokowania w tej 
sprawie. 

Równocześnie Zarząd Rudzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej informuje, że mimo 
czynionych prób destabilizacji pracy Spół-
dzielni, jej działalność jest niezagrożona.

Spółdzielnia wypełnia wszelkie swoje 
zobowiązania wobec członków oraz kontra-
hentów zewnętrznych, jest w dobrej kondy-
cji finansowej i obecne przejściowe trudno-
ści nie wpłyną na pogorszenie jej działania, 
które aktualnie jest oceniane pozytywnie 
przez zdecydowaną większość członków 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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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 ulicy Pionierów  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11.03.2013 r. za-
kończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Pionierów, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1305/1193 
o powierzchni 652 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wie-
czystej 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 1305/1193 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz teren 
lasów i zadrzewień (symbol planu Zl1).

Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drze-
wami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę o regularnym kształcie prostokąta posiada 
dojazd z drogi publicznej ul. Pionierów.

Cena wywoławcza do pierwszego 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 27.05.2013 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 20.05.2013 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. Pionierów” 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 ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzo-
ziemcy 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 ter-
minie 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 rów-
nież cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą 
zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetar-
gu. 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 u zbiegu ulic ludwika Mierosławskiego i Fińskiej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 8.03.2013 r. zakoń-
czył 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 u zbiegu 
ulic ludwika Mierosławskiego i Fińskiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geode-
zyjnym 1301/1193 o powierzchni 1140 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. Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzone-
go 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 1301/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol pla-
nu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych, o liniach rozgraniczających w pa-
sie o szerokości 10 m (symbol planu kd1/2).

Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drze-
wami i krzewami. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi 
publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego i ul. Fińskiej.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 90.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2013 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 17.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.500,00 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. Ludwika Mierosławskiego - ul. Fińskiej” 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 przy-
padku 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 wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z na-
leżnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych 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 zawar-
cia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwróco-
ne 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.

Harmonogram spotkań 
prezydent miasta z mieszkańcami

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)

24 kwietnia, godz. 17.00 
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny

(Gimnazjum nr 6, ul. Gwarecka 2)

Znajdź nas na Facebooku!

Wiadomości Rudzkie



Poziomo: 1 – rozpustna uczta pi-
jacka, 5 – roślina ozdobna, 8 – 
uzdrowisko dla dzieci, 9 – lek prze-
ciw anginie, 11 – miasto w Hiszpa-
nii, 12 – gniew, 15 – w mitologii 
greckiej bogini przeznaczenia, 17 
– zięć kalifa, 20 – małpa, 21 – imię 
męskie, 24 – pryska z ogniska, 25 
– ksiądz, 28 – ryba akwariowa, 29 
– herb szlachecki, 32 – zjawa, 33 – 

szwajcarskie frytki, 36 – strażacka, 
tramwajowa, 39 – biegi, skoki, rzu-
ty, 42 – atol w Hawajach, 43 – ma-
hometanizm, 45 – w mitologii grec-
kiej siedziba bogów, 46 – huragan, 
47 – pierwiastek chemiczny. 

Pionowo: 1 – dwukołowa taczka, 
2 – dolna część pieca hutniczego, 3 
– ryba z kolcem jadowym, 4 – kot 
leśny, 5 – klatka filmowa, 6 – zarys, 
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7 – rodzaj zamszu, 10 – szczyt 
w Tatrach, 13 – foka obrączkowa-
na, 17 – ptak drapieżny, 17 – gatu-
nek topoli, 18 – gra w karty, 19 – 
jezioro w Afryce, 21 – środek ko-
smetyczny, 22 – peruka w starożyt-
nej Grecji, 23 – gorzałka, 26 – rasa 
psów, 27 – „psie wyspy”, 30 – 
w mitologii greckiej ojciec Hekabe, 
31 – cios, 34 – wypływa na wierzch, 
35 – rytualne okrążenie kaaby, 37 
– załoga, 38 – w mitologii irańskiej 
uosobienie nieba, 40 – miasto we 
Francji, 41 – sztuczka, 44 – pier-
wiastek chemiczny.

Hasło krzyżówki nr 14 brzmiało: 
Głód kradnie, a dług kręci. Nagrodę 
otrzymuje Krystyna Duczek z Ru-
dy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do 
zrealizowania w Firmie Handlowej 
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 
38-40) zapraszamy do redakcji 
„WR” od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.30. Nagrodę z tej 
krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (41-709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) zamieszczony 
poniżej kupon oraz hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do dwóch tygo-
dni od daty zamieszczenia konkur-
su. 
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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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. 
Anna Piątek (prezes)

Redakcja: 
Anna Piątek (redaktor naczelna), 
Monika Herman-Sopniewska, 
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Redakcja: 
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, 

tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, 

reklamy i marketingu: 
Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, 
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007
Hanna Matysek, tel. 512-799-211 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, 
czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00. 
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl, 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych i zastrzega sobie prawo 

zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach.  

Redakcja nie odpowiada za treść  
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy  

ogłoszeń mogących godzić  
w dobre obyczaje.

Baran – Zarówno w interesach 
jak i w miłości zapowiada się świet-
ny okres. Energia będzie Cię rozno-
sić. W najbliższych dniach coś mo-
że Cię pozytywnie zaskoczyć.

Byk – Uważaj drogi Byku, po-
nieważ ktoś może Ci teraz mydlić 
oczy i opowiadać jakieś bajki. Nie 
wierz we wszystko, co mówią inni, 
nawet jeśli myślisz, że możesz im 
ufać.

Bliźnięta – To może być bardzo 
nerwowy i zabiegany tydzień. Po-
staraj się być bardziej systematycz-
ny i nie odkładaj niczego na póź-
niej, ponieważ możesz przestać się 
z wszystkim wyrabiać.

Rak – Bądź w tym czasie bar-
dziej ostrożny. Do głosu mogą 
dojść duże emocje, niekoniecznie 
pozytywne, nie pozwól, by miały 
one wpływ na Twoje decyzje.

Lew – Mogą wyjść teraz na jaw 
jakieś dawne zaniedbania czy nie 
dokończone sprawy z przeszłości 
i trzeba będzie się z tego rozliczyć. 
Nie bój się i załatw wszystko do 
końca.

Panna – To Twój czas. Może te-
raz w Twym życiu pojawić się nie-
spodziewana miłość lub atrakcyjna 
propozycja współpracy. Czerp z da-
rów losu.

Waga – Najtrudniejsze dni tej 
wiosny już za Tobą. Znajdź teraz 
czas dla siebie, odpoczynek i zaba-
wę. Zregeneruj siły, za jakiś czas 
wrócisz do działania.

Skorpion – Może teraz pojawić 
się na Twej drodze wiele zaskakują-
cych wydarzeń. Z pewnością przez 
najbliższe dni nie będziesz się nu-
dził. W miłości również będzie go-
rąco.

Strzelec – Możesz odczuwać 
niechęć do swych współpracowni-
ków, co spowoduje nerwowe nasta-
wienie do świata i ludzi. Nie prze-
noś emocji z pracy do domu.

Koziorożec – Mogą teraz poja-
wić się dobre okazje czy ułatwienia, 
a także i czas, byś mógł zająć się 
czymś, co lubisz. Wykorzystaj te 
dni na trudne sprawy, szybciej 
i przyjemniej je rozwiążesz.

Wodnik – Nadarzy się okazja, 
by zrealizować konkretne plany za-
wodowe, a nawet zacząć nowy roz-
dział w tej dziedzinie. Nie przejmuj 
się drobnymi przeszkodami, poko-
nasz je bez trudu.

Ryby – Najbliższe dni przeży-
jesz w dobrym nastroju i świetnej 
formie fizycznej. Czeka Cię powo-
dzenie w miłości, w pracy i w inte-
resach. Weekend spędzisz bardzo 
sympatycznie.
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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 REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

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

R Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

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

R POŻYCZKI dla firm będących na 
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele 
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie 
wykazujących wszystkich przychodów, 

na stracie, dochód na oświadczenie, 
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-
406-305.

R Remonty mieszkań. Remonty łazie-
nek, tel. 668-032-470.

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

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Ka-
sperek.

R Drobne usługi, gładzie, kafelki, pane-
le. Tel. 696-045-930.

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

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

R Kompleksowe remonty mieszkań i 
obiektów, również parkiety i podłogi. 
Tel. 604-568-755.

R Aż do 7.000 zł, pożyczka bez BIK
-u. Dzwoń: 605-848-324, 728-874-
276. Dojazd gratis!

R Gotówka dla odrzuconych przez Ban-
ki. Tel.  507-385-478, 728-874-276.

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

R Kredyty konsolidacyjne na oświad-
czenie, kredyty z komornikiem do 25 tys. 
Tel. 508-964-968.

R Cyklinowanie, układanie – KU-
ŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-281-
222.

R Rencista, „złota rączka”, oferuje pro-
fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 
244-40-90, 784-699-569.

R Kompleksowe, profesjonalne wykoń-
czenia wnętrz, szybko, solidnie. Tel. 502-
595-342.

R Pożyczki bez zaświadczeń, również z 
komornikiem! Tel. 605-848-324.

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

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

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

R Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, dwupokojowe, 40 m2, 62 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Halemba, dwupokojowe, 36 m2, 87 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

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

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

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

R Czteropokojowe, Wirek, 70 m2, 143 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, Bykowina, 60 m2, 
137 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Bielszowice – sprzedam dwupokojo-
we, 52 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Jednopokojowe, Bielszowice, 28 m2, 
53 tys.LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 58 
tys., Kochłowice 38 m2, 48 tys. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Halemba, 48 m2, 115 
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 62 tys., 
Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, 
tel. 793-396-040.

Bajtel
Komis dziecięcy 

i nie tylKo

Klamory,łachyi koncek szafy.

W ofercie:
wózki, łóżeczka,

ubranka, zabawki 
i wiele innych oraz 

coś dla mamy
41-700 Ruda Śląska

ul. Janasa 16, tel. 781-644-949
e-mail: angela_8x@interia.pl

zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

Shop

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

R Kochłowice – sprzedam czteropoko-
jowe, 76 m2. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 
m2, 155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Do wynajęcia ładny lokal (90 m2) 
na działalność gospodarczą – wszyst-
kie media, Nałkowskiej 16e oraz 
kiosk – targowisko Nowy Bytom – 
kontakt: 609-439-935.

R Okazyjnie sprzedam dom – Halem-
ba. Tel. 606-420-072.

R Wynajmę lokal na biuro/magazyn, 
ok.55 m2, ul. Górnośląska, tel. 501-410-
468.

R Sprzedam dochodowy kiosk typu 
Ruch, tel. 501-410-468.

R Pokoj do wynajęcia. Tel. 32 242-06-
28.

R Kawalerkę na Goduli ul. Podlas wy-
najmę. Tel. 504-339-034.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

stanowiącego garaż murowany 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska  garaż 

murowany nr 58 położony przy ul. Jana Dobrego w dzielnicy Ruda o powierzchni użytkowej 18,00 m2 
usytuowany w zespole 20 boksów garażowych na działce nr 1114/43 o powierzchni 389 m2, obręb Ruda, k.m.11, 
KW nr GL1S/00007887/8 (działy III i IV są wolne od wpisów). 

 Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/20 we współwłasności części wspólnych 
budynku i urządzeń zespołu 20 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych 
garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/20 części działki nr 1114/43, 
na której garaż jest usytuowany oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 1119/43 o powierzchni 
1785 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00007892/6 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa 
przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 58, będącego jednocześnie użytkownikiem 
wieczystym ułamkowej części działki nr 1114/43. 

 Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 10.500,00 zł. Na cenę nieruchomości składają 
się cena lokalu oraz cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia 
pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłat rocznych 
w wysokości 5% płatnych do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te 
podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.

 Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1119/43 wynosi 630,00 
zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa). 

 Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg 
stawki 23 % a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT, 
winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.03.2013 r. 

 
 Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i w terminie do dnia 14.05.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „wadium-garaż 
ul.Jana Dobrego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty oraz 
oświadczenia (min. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi 
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po 
przetargu. 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 pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. (32) 244-90-
56. Oględzin garażu można dokonać w dniu 6.05.2013 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

www.apis-auto.pl

CITROEN•	
PEUGEOT•	
RENAULT•	
DACIA	•	

Ruda	Śląska,	ul.	Sienkiewicza	3	
tel:	32	793-41-85,	500-807-107

Godziny	otwarcia:	pn.-pt.	9-17,	sob.	9-13

AUTO-CZĘŚCI
SPRZEDAŻ	HURTOWA	

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

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

www.stemark.pl

R Komfortowa kawalerka – Ruda, 67 
tys. Tel. 602-450-869.

R Sprzedam dom w Bielszowicach, 
113,7 m2. Tel. 698-477-224.

R Sprzedam kawalerkę w Wirku, 34 
m2. Tel. 603-534-022.

R Działka 890 m2, Kłodnica – sprze-
dam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R 110 tys. sprzedam 47 m2, mieszkanie 
Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

R Chudów, Bujaków, Paniowy – sprze-
dam działkę. DOMLUX, tel. 660-251-
346.

R Wirek sprzedam dwupokojowe, 129 
tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Dom z dużą działką – Kłodnica, 
sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam mieszkanie 110 m2, Nowy 
Bytom. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Dom Bielszowice – sprzedam 299 
tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Sprzedam mieszkanie 55 m2, po ka-
pitalnym remoncie, III piętro, winda, 
przedpokój, kuchnia zabudowana. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 607-182-313.

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

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

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyter-
roryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 
203-27-01, 605-294-324, www.grom-o-
chrona.pl.

R Matematyka. Tel. 692-679-370.

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.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

Ruda Śląska, Bielszowice
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!!

Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  

„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2

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
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  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  69 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  155 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. – Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2 88 tys. zł

D
O

M
Y 

M
IE

SZ
K

A
N

IA
 *

 S
PR

ZE
D

A
Ż

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 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. 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 
paznokci z doświadczeniem. Tel. 
504-170-918.

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

 
R Firma KADA zatrudni komunikatyw-
ne osoby do sprzedaży telefonicznej. Sta-
bilne zatrudnienie, podstawa + premia, 
możliwość rozwoju. Tel. 32 440-04-56 
lub 884-910-908.

 
R Kucharza z doświadczeniem do re-
stauracji w Mikołowie-Wygoda. Tel. 
600-410-944.

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 
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-
852.

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

R PRAWA DO AKCJI SPÓŁEK 
WĘGLOWYCH KUPIĘ. Tel. 506-
656-565, 694-392-863.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczu-
płą. Tel. 723-317-804.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Górnośląskiej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 1606/207 o powierzchni 195 m2, 
zapisanej na karcie mapy 4 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczy-
stej GL1S/00009451/7 (działy III i IV są wolne od wpisów) prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem na popra-
wienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nie-
ruchomości do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3, miesz-
czącej się w Rudzie Śląskiej w ośrodku sportowym w dzielnicy Nowy 
Bytom przy ulicy Ratowników 2, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gastronomicznej. Wykaz nieruchomości znajduje się na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR-u. Dodatkowych 
informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Technicz-
ny, tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska. 

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy zlożyli kondolencje 

po śmierci mojego Taty śp. Henryka Wystyrk
oraz towarzyszyli  w jego  ostatniej drodze. 

W szczególności pracownikom Kancelarii Rady Miasta. 
Koleżankom i Kolegom z Rady Miasta Ruda Śląska 

uczestniczącym w pogrzebie.
Pracownikom Zakladu Zieleni Miejskiej i cmentarza w Nowym Bytomiu 

oraz wszystkim przyjaciołom i sąsiadom składam serdeczne podziękowania.
Barbara WYSTYRK-BENIGIER z rodziną

AKTUALNE OFERTY PRACY 
POWIATOWEGO URZĘDU 

PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

tel. 32/771-59-00 wew.18

KONSULTANT TELEFONICZNY – •	
wykształcenie średnie, profil bez 
znaczenia, bardzo dobra znajomość 
obsługi komputera, dobra dykcja, 
posługiwanie się poprawną polsz-
czyzną, umiejętności interpersonal-
ne, komunikatywność, łatwość w na-
wiązywaniu kontaktów. 
FRYZJER•	  – wykształcenie zasadnicze 
zawodowe – kierunkowe, 5 lat do-
świadczenia zawodowego, umiejęt-
ność strzyżenia damsko-męskiego, 
wykonywania zabiegów fryzjerskich 
(koloryzacja, trwała), dobór fryzur. 
INFORMATYK/GRAFIK•	  – wykształ-
cenie wyższe, wymagana podsta-
wowa znajomość systemów opera-
cyjnych oraz pakietów biurowych, 
umiejętność diagnozowania awarii 
sprzętowych i programowych, two-
rzenia i administrowania stronami 
internetowymi (php, html, cms, mile 
widziane joomla), obróbki grafiki 
rastrowej i wektorowej, znajomość 
oprogramowania graficznego (Corel, 
Adobe Photoshop lub inne).
SPRZEDAWCA W BRANŻY PRZE-•	
MYSŁOWEJ – wykształcenie średnie, 
profil bez znaczenia, kurs obsługi 
totalizatora, obsługa kasy fiskalnej, 
obsługa komputera i programów 
MS Office. 
KUCHARZ•	  – wykształcenie bez zna-
czenia, książeczka zdrowia dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych, do-
świadczenie zawodowe. 
MONTER INSTALACJI SANITAR-•	
NYCH – wykształcenie min. zasad-
nicze zawodowe o profilu monter 
instalacji sanitarnych, rok doświad-
czenia w zawodzie, mile widziany 
kurs spawacza gazowego.
ŚLUSARZ-SKŁADACZ •	 – wykształce-
nie zasadnicze zawodowe, umiejęt-
ność odczytu rysunku technicznego.
SPRZEDAWCA W BRANŻY MECHA-•	
NICZNEJ – wykształcenie bez zna-
czenia, obsługa komputera i serwisu 
Allegro, znajomość branży mecha-
nicznej. 
MECHANIK SAMOCHODOWY •	
-WULKANIZATOR – wymagane 
min. 6 miesięcy doświadczenia jako 
mechanik samochodowy lub wulka-
nizator.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UM (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się  
w rejonie ul. Eugeniusza Romera, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, 
ul. Zofii Nałkowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, w rejonie ul. Szczęść Boże, 
które zostaną oddane w dzierżawę i najem, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, stawy, garaże blaszane i murowane.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 12.04.2013 r. do dnia 2.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 9498 m2, 
zapisanych na karcie mapy 4, obręb Orzegów, położonych w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulicy Dworcowej, obejmujących stano-
wiące całość gospodarczą: działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi 553/27 o powierzchni 6407 
m2 KW nr GL1S/00007241/8, 554/27 o powierzchni 1731 m2 (KW nr GL1S/00020791/5) i 539/27 o powierzchni 244 m2 (KW nr 
GL1S/00020791/5) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 555/27 o powierzchni 1116 m2 (KW 
nr GL1S/00035240/6) ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu 
Państwa, które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje  

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UM nieruchomości gruntowej w re-
jonie ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem, z przeznacze-
niem pod istniejący garaż murowany.



20 Wiadomości Rudzkie 17.04.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl ogłoszenia

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

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

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

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 29.01.2013 
r. oraz 22.03.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja, 
stanowiąca działkę nr 2675/45 o powierzchni 45 m2, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 1 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00038050/8 (działy III i IV są wolne od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, działka nr 2675/45 stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWu2). 
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 1 Maja, posiada kształt pro-
stokąta. Na zbywanej działce zlokalizowany jest zjazd publiczny stanowiący jedyne połą-
czenie terenu obejmującego działkę nr 2344/45 z drogą publiczną. Przyszły nabywca dział-
ki nr 2675/45 powinien umożliwić swobodny przejazd właścicielowi działki jw. W tym celu 
nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2344/45 zapisanej w KW nr GL1S/00016723/7. 
Przedmiotowe zobowiązanie nie będzie dotyczyć właściciela działki zapisanej w KW nr 
KW nr GL1S/00016723/7, jeżeli zostanie nabywcą

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 4.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2013 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 6.05.2013 r. 
dokonają wpłaty wadium w kwocie 210,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z 
dopiskiem „wadium – ul. 1 Maja” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Prze-
targowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w ter-
minie 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 wewnętrznych na nabycie 
ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem 
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie po-
danych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniej-
szonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzo-
ziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia 
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

przy ul. Edmunda kokota z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Edmunda kokota stanowiąca 
działkę nr 3289/371 o powierzchni 1649 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 1 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00026293/6 (działy III i IV wolne są od wpisów). 

 Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.07.2012 r. Przetargi, 
które odbyły się w dnia 1.10.2012 r., 5.12.2012 r. oraz 18.02.2013 r. zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska, działka nr 3289/371 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol panu MNu1). Zbywana nieru-
chomość położona jest przy ruchliwej ulicy Kokota oraz ok. 1 km od węzła autostrady A-4, 
posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami 
i krzewami. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 85.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 23.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną 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 16.05.2013 
r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 4.250,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Kokotek” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowa-
niach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane doku-
menty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 
zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia 
umowy 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 rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane 
ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza 
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w ter-
minie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT 
pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi rów-
nież cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą 
zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowa-
niach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
222), tel. 32244-90-56.



Piłka nożna:
20 kwietnia, sobota, godz. 
17.00, KS Unia Ząbkowice  

– Slavia Ruda Śląska
20 kwietnia, sobota,  

godz. 17.00,  
Wyzwolenie Chorzów – Grun-

wald Ruda Śląska
20 kwietnia,  

sobota, godz. 11.00,  
Wawel Wirek  

– Warta Zawiercie
20 kwietnia, sobota,  

godz. 17.00,  
Jastrząb Bielszowice  

– RKS Grodziec
20 kwietnia, sobota,  

godz. 17.00,  
AKS Niwka Sosnowiec – 

Urania Ruda Śl.

Piłka ręczna – ii liga
20 kwietnia, sobota,  

godz. 18.00, SPR Grunwald – 
MOSiR Bochnia

Tenis sTołowy:
19 kwietnia, piątek,  

godz. 18.30, UKS Wolej Ruda 
Śl. – MKS Skarbek  
Tarnowskie Góry

19 kwietnia, piątek,  
godz. 18.00, ULKTS Pszczy-

na – UKS Halembianka

FuTsal – ekstraklasa:
20 kwietnia, sobota,  

godz. 20.00,  
AZS Uniwersytet Gdański  

– Gwiazda Ruda Śl.

Górnik ZabrzeKalendarzyk kibica

Piłka nożna
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Zawodnik KS Pogoń Ruda Śląska Michał Kalinowski 
w mocno obsadzonym turnieju zajął trzecie miejsce 
w wadze 120 kg, pokonując w walce o medal zawodnika 
z Łotwy. Waleczna postawa sprawiła, że otrzymał powo-
łanie na obóz kadry narodowej juniorów, która będzie 
miała zgrupowanie w Radomiu. Liczymy, że zawodnik 
zakwalifikuje się na mistrzostwa Europy w Macedonii.

Wyniki procentują

Zapasy
12 i 13 kwietnia w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w stylu klasycznym.

Z trzytygodniowym opóźnieniem wystartowały w końcu rozgrywki piłkarskie. Jednak rudzkie zespoły nie 
mogą inauguracji rundy wiosennej zaliczyć do udanej. Większość z nich przegrała bowiem swoje spotkania. 
Jedyne zespoły, które po tej kolejce wzbogaciły się o trzy punkty, to Jastrząb Bielszowice i MKS Pogoń Ruda 
Śląska.

Piłkarska inauguracja

Slavia Ruda Śląska podejmowała na 
własnym boisku LKS Kamienicę Pol-
ską. Goście od początku spotkania byli 
stroną dominującą. Udokumentowali to 
strzelając w 26 minucie bramkę. W 52 
minucie strzelili drugiego gola. Slavia, 
po tym jak jeden z zawodników Kamie-
nicy został ukarany czerwoną kartką, 
zdołała strzelić bramkę kontaktową – 
golkipera gości pokonał wykorzystując 
podanie Puschhausa Zalewski. W 86 
minucie czerwoną kartką ukarany zo-
stał Foryś, który faulem zapobiegł sytu-

acji sam na sam napastnika gości 
z Frankem. W 91 minucie zgranie piłki 
w pole karne Zalewskiego wykorzystał 
Puschhaus, doprowadzając do remisu. 
Myli się jednak ten, kto uważa, że spo-
tkanie się wówczas zakończyło. 
W 92 minucie sędzia podyktował rzut 
karny dla gości. Ci go wykorzystali 
i wywieźli trzy punkty z Rudy Śląskiej.

Uznać wyższość rywala musiał tak-
że GKS Grunwald, który na wyjeździe 
zmierzył się z Lotem Konopiska. Cho-
ciaż w pierwszej połowie to zieloni 

byli stroną dominującą, nie udało się 
tego potwierdzić strzeloną bramką. Ta 
część gry zakończyła się bezbramko-
wym remisem. W 72 minucie bramkę 
strzelili gospodarze – Andrzejewski 
dostał podanie, wbiegł z piłką prawą 
stroną boiska i znalazł się w sytuacji 
sam na sam z Lamlihem. Mocniejsze 
nerwy miał w tej sytuacji napastnik go-
spodarzy, który położył bramkarza zie-
lonych i spokojnie umieścił piłkę 
w siatce, dając swojemu zespołowi 
prowadzenie. W końcówce do remisu 

Porażka Slavii z Kamienicą jest uznawana za niespodziankę tej kolejki. .

mógł doprowadzić Maciongowski, ale 
piłkę po jego strzale z dystansu zdołał 
przenieść nad poprzeczką bramkarz 
Lotu. Wynik 1:0 utrzymał się do końca 
spotkania i zieloni musieli uznać wyż-
szość gospodarzy.

Porażkę odniosła także Urania Ruda 
Śląska, która przegrała przed własną 
publicznością z Wartą Zawiercie 1:2 
(1:1). Przyjezdni już na początku spo-
tkania objęli prowadzenie. Po wrzutce 
w pole karne i główce jednego z zawod-
ników Warty, piłka wylądowała w bram-
ce Uranii. Dalej inicjatywa leżała także  
po stronie gości. Pierwszą groźną sytu-
ację gospodarze wypracowali sobie w 16 
minucie. Na szczęście udało się ją wy-
korzystać. Miszka pociągnął akcję le-
wym skrzydłem, po czym przerzucił 
piłkę na drugą stronę boiska do Miku-
sza, a ten strzałem obok bramkarza do-
prowadził do remisu. Ta bramka spra-
wiła, że kochłowiczanie się przebudzili 
– Oczko zdołał nawet umieścić piłkę 
w siatce rywali, jednak sędzia uznał, że 
ta bramka padła z pozycji spalonej. 
Pierwsza połowa zakończyła się remi-
sem 1:1. Urania dobrze weszła w drugą 
połowę spotkania. Jednak w 57 minucie 
kochłowiczanie nadziali się na kontrę – 
zawodnik Warty posłał piłkę nad Parde-
lą i dał prowadzenie swojej drużynie. 
Kochłowiczanie nie zdołali doprowa-
dzić chociażby do remisu i spotkanie 
zakończyło się ich porażką 1:2.

GKS Wawel Wirek pojechał do Mie-
rzęcic, by zmierzyć się z tamtejszym 

Strażakiem. W zespole z Rudy Śląskiej 
zabrakło Darka Grzywy i Piotra Jaro-
mina. Pierwszą bramkę gospodarze 
strzelili w 45 minucie spotkania. Po 
faulu jednego z zawodników Wawelu, 
Strażak wykorzystał rzut karny i objął 
prowadzenie. Kolejne bramki na ko-
rzyść gospodarzy padły w drugiej po-
łowie spotkania. W 50 minucie zamie-
szanie pod bramką Wawelu po rzucie 
rożnym wykorzystali gospodarze 
i podwyższyli prowadzenie na 2:0. 
Dziewięć minut później, po kontrze 
Strażaka, piłka odbiła się od poprzecz-
ki, jednak wobec dobitki Gawlik był 
już bezradny. W 88 minucie zawodnik 
Strażaka wrzucił futbolówkę w pole 
karne, inny z zawodników oddał strzał 
i gospodarze prowadzili 4:0. Honoro-
wą bramkę dla Wawelu zdobył w 91 
minucie Rafał Lokaj, który wykorzy-
stał podyktowany przez sędziego rzut 
karny.

Zespołem, który może być zadowo-
lony ze swojego inauguracyjnego spo-
tkania jest Jastrząb Bielszowice. Ru-
dzianie zmierzyli się ze znajdującym 
się w dole tabeli Orłem Białym Brzezi-
ny Śląskie i zdołali mu strzelić dwie 
bramki – na listę strzelców wpisał się 
grający trener Piotr Gierczak oraz Pa-
tryk Dembiński.

Zwycięstwo odniosła także grająca 
w klasie A Pogoń Nowy Bytom, która 
zmierzyła się na własnym boisku 
z Hetmanem 22 Katowice. Rudzianie 
wygrali 2:0 (1:0).

Piątą porażkę w rundzie wiosennej od-
nieśli piłkarze Górnika Zabrze, którzy  
w niedzielę przegrali z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała 0:1. Bramka dla gości pa-
dła w samej końcówce spotkania – w 88 
minucie Demjan ograł w polu karnym 
Szeweluchina i w sytuacji sam na sam 
pokonał Skorupskiego.

adam nawałka (trener Górnika za-
brze): – Musimy przyjąć tę porażkę na 
klatę. Rozegraliśmy bardzo złe spotkanie. 
W myśl zasady, co nas nie zabije, to nas 
wzmocni. Ta porażka nie może nas „za-
bić”, musimy wyciągnąć z niej wnioski, 
podnieść głowę i skupić się na ciężkiej 
pracy, by w następnym spotkaniu zagrać 
zdecydowanie lepiej. Sezon się jeszcze nie 
skończył, jest jeszcze wiele meczów i tylko 
od nas i naszego charakteru zależy, jak to 
będzie dalej wyglądało. Wierzę, że piłka-
rze zareagują jak prawdziwi sportowcy i 
będą starali się zrehabilitować za ostat-
nie niepowodzenia.

adam Danch (obrońca Górnika za-
brze): – Wiedzieliśmy, że musimy uważać 
na bramkostrzelnego Roberta Demjana i 
do momentu strzelenia przez niego bram-
ki udało się go wyłączyć z gry. W końców-
ce zabrakło jednak koncentracji. Ogólnie 
jestem bardzo rozczarowany i rozżalony, 
bo nie tak miał ten mecz wyglądać i to nie 
Podbeskidzie miało się cieszyć z trzech 
punktów.

Górnik zabrze – Podbeskidzie Biel-
sko-Biała 0:1 (0:0)

Górnik: Skorupski - Olkowski, Danch, 
Szeweluchin, Magiera - Nakoulma, Iwan, 
Mączyński, Bonin (67’ K. Nowak) - 
Kwiek (42’ Mosznikow) - Jeleń (67’ Za-
horski).

Tylko remis

Futsal – ekstraklasa

Dobrym występem Michał Kalinowski wywalczył sobie miejsce 
na zgrupowaniu kadry narodowej.  

Dobrze zaczęła spotkanie 
Gwiazda. Nieco ponad minutę po 
pierwszym gwizdku, po strzale 
Jonczyka rudzianie objęli prowa-
dzenie. W 15 minucie podanie 
Krzymińskiego wykorzystał Bu-
gański, zwiększając przewagę ru-
dzian. Na przerwę Gwiazda scho-
dziła zasłużenie wygrywając 2:0.

W 28 minucie po rzucie wol-
nym bramkę kontaktową zdobyli 
goście. Taki stan rzeczy dodatko-
wo zmobilizował rudzian. W 31 
minucie podanie Piaseckiego wy-
korzystał Krzymiński. Później 
kolejno na listę strzelców mogli 
wpisać się: Piskorz, Piasecki, 
Łuszczek, i Martyn, ale oddane 

przez nich strzały był minimalnie 
niecelne. Do bramki gości trafił w 
końcu w 37 minucie Łuszczek, 
który z własnej połowy skierował 
piłkę do pustej bramki i było 4:1. 
Przyjezdni nie złożyli jednak bro-
ni. W 37 minucie po faulu Łuszcz-
ka wykorzystali karny. Nieco po-
nad minutę później po strzale z 
dystansu przyjezdni zdobyli 
bramkę kontaktową, a niecałe 
dwie minuty przed końcem spo-
tkania zawodnik AZS-u dobił 
strzał swojego kolegi, doprowa-
dzając do remisu 4:4.

W końcówce oba zespoły miały 
jeszcze szansę na strzelenie bram-
ki. Najpierw przed porażką urato-

wała rudzian bardzo dobra inter-
wencja Krzyśki. Później na trzy 
sekundy przed zakończeniem 
spotkania podanie Siadula wyko-
rzystał Jonczyk, ale piłka mini-
malnie minęła bramkę gości i oba 
zespoły musiały zadowolić się re-
misem.

Gwiazda Ruda Śl. – AZS UŚ 
Katowice 4:4 (2:0)

Gwiazda ruda Śląska: Rafał 
Krzyśka, Daniel Mężyk - Marek 
Bugański, Adam Jonczyk, Paweł 
Martyn, Szymon Łuszczek, Mate-
usz Omylak, Ariel Piasecki, Ma-
teusz Krzymiński, Adrian Zabłoc-
ki, Bartosz Siadul, Krzysztof Pi-
skorz. Trener: Rafał Krzyśka.

Gwiazda Ruda Śląska zremisowała z AZS-em UŚ Katowice 4:4. Chociaż rudzianie wygrywali 4:1 to nie 
udało im się utrzymać zwycięstwa do końca spotkania i ostatecznie musieli zadowolić się remisem.
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Górny Śląsk lepszy od Dolnego

Rugby

W meczu we Wrocławiu w pierwszej 
połowie stroną atakującą pozostawali 
gospodarze, ale trafili na bardzo dobrze 
zorganizowaną grę obronną rudzkiej for-
macji młyna. Dobra gra obronna stwa-
rzała okazję do kontrataków po odzyska-
nych przez formację młyna piłkach. Po 
takim właśnie odzyskaniu w 15 minucie 
oraz bardzo szybkim i sprawnym roze-
graniu ataku rudzian w środku boiska, 
środkowy Mateusz Magner wbił się w 
linię obronną gospodarzy, a wspierający 
go łącznik młyna Krzysztof Płusa bły-
skawicznie podał piłkę do skrzydłowego 
Pawła Siwuli, który wzdłuż linii bocznej 
zaniósł ją na pole punktowe Wrocławia. 
Skuteczne podwyższenie Mateusza Ma-
gnera dało powadzenie 7:0. Kontrolę 

wydarzeń na boisku zespół z Górnego 
Śląska podkreślił w 28 minucie skutecz-
ną akcją na połowie rywala. Wygrany aut 
i ponownie świetne zagranie Krzysztofa 
Płusy pozwoliły młynarzowi IGLOO 
Mateuszowi Nowakowi wedrzeć się na 
pole punktowe gospodarzy. Mateusz 
Magner dodał dwa punkty, podwyższa-
jąc z trudnej pozycji. Wynikiem 14:0 ru-
dzianie zakończyli pierwszą połowę.

Przebieg wydarzeń w drugiej części 
gry nie odbiegał od pierwszej. Gospo-
darze nacierali, starali się odrobić wy-
nik, ale w dalszym ciągu zawodnicy 
z Rudy Śląskiej skuteczną obroną nie 
pozwalali im na zbyt wiele. Mało tego, 
zdołali oni podwyższyć prowadzenie 
i wygrać 28:0. Rudzki zespół stawia pierwsze kroki w odmianie 15-osobowego rugby.  Foto: arch.

Skład IGLOO Rugby Club Ruda 
Śląska: młyn: Ł. Fura, M. Nowak, G. 
Rogowski, A. Stankiewicz, P. Maniec-
ki, R. Szaciłowski, M. Gawron, D. 
Mańkowski, łącznicy: K. Plusa, P. 
Łętowski, atak: P. Siwula, M. Ma-
gner, M. Jurczyński, M. Golba, P. 
Kołodziej, Rezerwowi: J. Przybylski, 
R. Oost, S. Mrozek, M. Greinert, M. 
Januszkiewicz, J. Błoński, Trenerzy: 
P. Łętowski i W. Borys.

KS RUGBY Wrocław – IGLOO 
Rugby Club Ruda Śląska 0:28 (0:14)

Punkty dla RCRŚL – Mateusz No-
wak 15 pkt. ( 3 x 1 przyłożenie), Ma-
teusz Magner 8 pkt. (4 x podwyższe-
nie), Paweł Siwula 5 pkt. (jedno przy-
łożenie).

IGLOO Rugby Club Ruda Śląska w drugim w tym sezonie test-meczu w rugby 15-osobowym zdecydowanie pokonał w sobotę 13 kwietnia na wyjeździe KS 
RUGBY Wrocław 28:0. 

Dobre wyniki UKS-u Grot

Łucznictwo

W minioną sobotę na torach łuczniczych „Płaszowianki” w Krakowie wystartowało blisko 150 
zawodniczek i zawodników ubiegających się o zwycięskie laury w pierwszej rundzie Pucha-
ru Polski Seniorów i Juniorów oraz Międzynarodowych Mistrzostwach Krakowa w łucznictwie 
klasycznym. Wśród nich nie mogło również zabraknąć reprezentantów UKS-u „Grot”: Agaty 
Wylężek, Adama Ścibskiego oraz Romana Franika.

Zgodnie z programem zawodów, 
w ramach kwalifikacji przeprowa-
dzono tzw. klasyczną rundę FITA na 
odległościach: 90 m, 70 m, 50 m, 30 
m (mężczyźni) oraz 70 m, 60 m, 50 
m, 30 m (kobiety). Nasi zawodnicy 
zaprezentowali się bardzo dobrze, 
czego wynikiem był pewny awans 
całej trójki do pojedynków (rundek) 
indywidualnych. Tym razem nie po-
przestali jedynie na dobrym występie 
w kwalifikacjach. Kolejno wygrane 
pojedynki zaowocowały bardzo wy-
sokim trzecim miejscem dla Agaty 

Wylężek w kategorii juniorek oraz 
wysoką siódmą pozycją Adama Ścib-
skiego w kategorii senior w ostatecz-
nej klasyfikacji I Rundy Pucharu Pol-
ski w łucznictwie klasycznym. Ro-
man Franik wystartował również 
bardzo przyzwoicie, a osiągnięty re-
zultat jest wyznacznikiem jego aktu-
alnych możliwości (kwalifikacyjne 
serie na odległości 90 m były dla nie-
go absolutnym strzeleckim debiutem, 
a swój ostatni pojedynek indywidual-
ny przegrał minimalnie w stosunku 
4:6 z zawodnikiem, który ostatecznie 

został sklasyfikowany na piątej pozy-
cji). Sam Roman w ostatecznej klasy-
fikacji uplasował się na pograniczu 
drugiej i trzeciej dziesiątki.

Pierwsza Runda Pucharu Polski 
miała również rangę Międzynarodo-
wych Mistrzostw Krakowa. Tu klasy-
fikacja końcowa wynikała z osiągnię-
tych lokat po strzelaniach kwalifika-
cyjnych (rundzie FITA), a w jej wy-
niku Agata została sklasyfikowana na 
piątej pozycji, Adam na jedenastej, 
natomiast Roman w okolicach trze-
ciej dziesiątki.

Medale i kwalifikacje zapaśniczek

Zapasy

12 i 13 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim rozegrano Puchar Pol-
ski Kadetek w zapasach kobiet, który stanowił pierwszy tor eliminacji 
do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Bardzo dobrze za-
prezentowały się w tych zawodach zawodniczki ZKS-u Slavia Ruda 
Śląska, zdobywając trzy medale i tyleż samo kwalifikacji do OOM.

W kategorii do 52 kg nie miała 
sobie równych Daria Szymeczko, 
która jest „murowaną” kandydat-
ką do reprezentacji Polski na mi-
strzostwa Europy, które rozegrane 
zostaną w czerwcu w Czarnogó-
rze. W kategorii do 65 kg Natalia 
Strzałka uległa jedynie Aleksan-
drze Kotlewskiej z Wikinga Wo-
lin i zajęła drugie miejsce. Rów-
nież rywalizująca w kategorii do 

70 kg Martyna Świerc w finale 
bardzo nieznacznie przegrała 
z Klaudią Klemm z Cementu-Gryf 
Chełm i zajęła miejsce na drugim 
stopniu podium. W klasyfikacji 
klubowej podopieczne trenerki 
Elżbiety Garmulewicz uplasowa-
ły się na miejscu czwartym, ustę-
pując Cementowi-Gryf Chełm, 
Suplesowi Kraśnik i Zagłębiu 
Wałbrzych.

Pięciobramkowa wygrana

Piłka ręczna – II liga

SPR Grunwald pokonał w sobotę na własnym parkiecie zajmującą przedostatnie miejsce  
w tabeli UKS Juvenię Rzeszów 35:30 (18:16).

Dobrze zaczęli to spotkanie zie-
loni, którzy po czterech minutach 
meczu prowadzili trzema trafienia-
mi. Później jednak tempo gry go-
spodarzy odrobinę spadło, co spo-
wodowało, że w 11 minucie goście 
zdołali doprowadzić do remisu 
(6:6). Po chwili, głównie za sprawą 
Pawła Langego i Grzegorza Lisow-
skiego, Grunwald ponownie odsko-
czył na trzy trafienia (11:8). Tę 
przewagę zieloni, na pięć minut 
przed zakończeniem pierwszej po-
łowy spotkania, ponownie stracili. 

Stało się tak między innymi przez 
niepotrzebne faule i skuteczne wy-
korzystanie dwóch karnych przez 
przyjezdnych. W końcówce pierw-
szej odsłony meczu, po trafieniu 
Grzegorza Lisowskiego i wykorzy-
staniu karnego przez Krzysztofa 
Płonkę, Grunwald schodził na prze-
rwę wygrywając 18:16.

Przez pierwsze 15 minut drugiej 
połowy za każdym razem, gdy go-
spodarze zdołali odskoczyć na dwa 
bądź trzy trafienia, to goście po-
nownie doprowadzali do remisu. 

Sytuacja odmieniła się w 45 minu-
cie, kiedy to głównie za sprawą Łu-
kasza Gansińca, Grunwald odsko-
czył na pięć trafień. Po walce nie-
mal bramka za bramkę w końców-
ce, to zieloni schodzili z parkietu 
zwycięsko, wygrywając 35:30.

SPR Grunwald – UKS Juvenia 
Rzeszów 35:30 (18:16)

SPR Grunwald: Błaś, Wolnia-
czyk – G. Lisowski 6, Płonka 6, 
Marchliński 3, Lange 6, Kowal 5, 
Ł. Wodarski 3, Gansiniec 6.

Trener: Marcin Księżyk.

Dwa brązowe medale

Zapasy

W miniony weekend w Teresinie w VIII Międzynarodowym Tur-
nieju Zapaśniczym Młodzików o Puchar Mazowsza wystartowało 178 
zawodników z 23 klubów, w tym reprezentacje USA, Rosji, Białorusi, 
Słowacji, Niemiec, Ukrainy. Rywalizacja, jak co roku, stała na bardzo 
wysokim poziomie. 

Ekipę Slavii reprezentowało 15 
zawodników, z czego dwóm udało 
się wywalczyć brązowe medale.  
W kategorii do 53 kg trzecie miejsce 
zajął Rafał Danisz, który w pierw-
szym pojedynku pokonał Dariusza 
Cwońdę z ZTA Zgierz, następnie 
wygrał z reprezentantem Rosji Ni-
kolajem Kovalenko, w trzecim poje-
dynku niestety musiał uznać wyż-
szość kolejnego Rosjanina Artura 
Maisyana i w końcu w walce o brą-
zowy medal pokonał Ilyę Bulakha 

z Białorusi. W kategorii do 100 kg 
Denis Górniak w pierwszej rundzie 
walk miał wolny los, następnie wy-
grał z Radosławem Dutkiewiczem 
(Platan Borkowice), w półfinale 
przegrał z zawodnikiem gospodarzy 
Karolem Turczyńskim. W  walce 
o brązowy medal pokonał klubowe-
go kolegę Dawida Grygla. Klasyfi-
kacja klubowa: 1. Ukraina, 2. Ma-
zowsze Teresin, 3. Rosja, 4. Litwa, 
5. Białoruś, 6. ZKS SLAVIA Ruda 
Śląska, 7. Niemcy, 8. USA.



Czy Ruda Śląska stanie się wylęgarnią siatkarskich talentów? Wie-
le wskazuje na to, że taki scenariusz może się sprawdzić. W środę 
odbyły się pierwsze zajęcia Młodzieżowej Akademii Siatkówki dla 
dziewczyn. Młode adeptki tego sportu pod okiem grupy trenerów 
mają szansę nauczyć się wszystkiego, co związane z siatkówką, od 
podstaw. Twarzami akademii są Marcin Widera i Kornelia Moskwa. 
Na pierwszych zajęciach to właśnie ten siatkarski duet, a także brą-
zowi medaliści w konkurencji par mieszanych z Puurs – Oliwia Hałup-
ka i Łukasz Wojtaszczyk – udowadniali swoimi medalami, że warto 
uprawiać sport.
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Koszykówka

Pogoń z Pucharem Śląska
W pierwszym spotkaniu Pogoń 

Ruda Śląska pokonała KS Hawajskie 
Koszule Żory I 48:38 (9:3, 8:16, 
17:7, 14:12).

W drugim spotkaniu UKS SP 27 
Katowice przegrał z KS Hawajskie 
Koszule Żory I 31:46 (9:8, 9:8, 8:18, 
5:12).

W ostatnim rozgrywanym tego 
dnia meczu Pogoń Ruda Śląska wy-
grała z UKS-em SP 27 Katowice 
55:44 (13:14, 10:5, 14:14, 18:11).

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła 
Pogoń Ruda Śląska, drugie KS Ha-
wajskie Koszule Żory I, a trzecie 
UKS SP 27 Katowice. W najlepszej 
piątce turnieju znaleźli się: Olaf 
Imieliński (UKS 27 Katowice), Da-
niel Sekuła, Dominik Pastuszka (obaj 
KS Hawajskie Koszule Żory I), Se-
bastian Szewczyk, Adrian Pacześny 
(obaj KS Pogoń Ruda Śląska). Naj-

lepszym zawodnikiem turnieju został 
Radosław Pyplok z Pogoni Ruda Śl.

KS Pogoń Ruda Śląska: T. Sal-
wiczek, F. Jakubowski, B. Lato, S. 
Szewczyk, F. Gasz, M. Malich, K. 

W niedzielę w hali MOSiR-u na Nowym Bytomiu chłopcy z rocznika 2002 i młodsi rywalizowali 
w Finałowym Turnieju o Puchar Śląska. Pogoń Ruda Śląska zmierzyła się z UKS-em SP 27 Kato-
wice i KS Hawajskie Koszule Żory I. Rudzianie wygrali wszystkie spotkania i sięgnęli po główne 
trofeum.

Biegi

– Jan Konieczny był szczegól-
nym człowiekiem. Nie wolno 
o nim zapominać. Po to organizu-
jemy ten memoriał, żeby ludziom 
przypomnieć, że w Rudzie Ślą-
skiej działał taki wspaniały czło-
wiek, który zrobił dużo dobrego 
dla dzielnicy Ruda. W parku, 
w którym dzisiaj jesteśmy, orga-
nizował Festiwal Orkiestr Dę-
tych, dlatego też wybrałem to 
miejsce jako to, w którym rozgry-
wają się zawody. Po biegu jedzie-

my na cmentarz, by złożyć wią-
zankę kwiatów od Rady Miasta, 
zapalić znicz i połączyć się z Jan-
kiem myślami. Myślę, że on gdzieś 
tam z góry obserwuje to, co się tu 
dzieje. Jest z nami jego syn Grze-
gorz, który wystartuje w biegu 
głównym. Zachowujemy te trady-
cje sportowe i historyczne. To do-
bra forma czczenia szczególnych 
mieszkańców naszego miasta – 
mówił August Jakubik, współor-
ganizator biegu.

Biegiem uczcili pamięć

W sobotę miłośnicy biegania, którzy chcieli zadbać o swoje zdrowie i rozwijać sprawność fizyczną, spotkali się w parku im. Augustyna Kozioła, 
by po raz dziewiąty uczcić pamięć radnego Jana Koniecznego i wziąć udział w memoriale jego imienia.

Siatkówka

Pogoń wygrała wszystkie mecze w turnieju finałowym. 

Dosa, A. Walenciak, P. Morawiec, 
A. Pacześny, K. Rzadkowski, R. 
Pyplok, K. Kłaczek. T. Pustelnik 

Trenerki: N. Szabatowska, K. 
Rutkowska 

Akademia siatkówki

– Rozważaliśmy różne koncepcje. 
W mieście jest wiele dyscyplin spor-
towych, które można uprawiać. 
Chcemy się wpisać w miejsce, któ-
rego prawie nie ma w mieście – 
sport zespołowy dziewcząt – siat-
kówkę. Od dziesięciu lat z mniej-
szym lub większym skutkiem zachę-
camy do jej uprawiania. W związku 
z tym, że mamy kadrowiczkę Polski  
i kadrowiczki wojewódzkie, a nasz 
zespół zajmuje szóste miejsce na 
Śląsku, to myślę, że ten kierunek jest 
dobry. Chcemy jednak kilka rzeczy 
poprawić – mówił Marcin Widera, 
pomysłodawca akademii. – Jeżdżąc 
po Polsce i oglądając jak funkcjonu-
ją inne kluby, znaleźliśmy kilka roz-
wiązań, które można by u nas zasto-
sować. Chcemy się wzorować na 
tych, którzy szkolą dobrze i mają me-
dale mistrzostw Polski na różnych 
poziomach młodzieżowych – dodał.

Pierwsze zajęcia służyły zapo-
znaniu się z podstawowymi zasada-
mi gry w siatkówkę. Dziewczęta 
uczyły się przyjęcia i odbicia piłki. 
Oprócz nauki nie zabrakło czasu na 
przyjemności. Z zaczynającymi 
swoją przygodę ze sportem spotkali 
się tego dnia ci, którzy zdobywając 
medale pokazali, że ciężka praca się 
opłaca – akrobaci Oliwia Hałupka i 

Łukasz Wojtaszczyk oraz złoty duet 
siatkarski – Kornelia Moskwa i 
Marcin Widera.

– Od małego skakałam i byłam 
bardzo żywa. Moja babcia była 
gimnastyczką, stąd pomysł żeby za-
pisać mnie na akrobatykę – opowia-
dała o swoich początkach Oliwia 
Hałupka.

– Trochę się stresowaliśmy, ale 
wierzyliśmy w to, że możemy zdobyć 
medal. Mieliśmy nadzieję, że te lata 
treningów przyniosą efekty. Rywale 
byli bardzo dobrze przygotowani. 
Takie momenty jak zdobycie medalu 
bardzo cieszą – wspominał turnie-
jowy partner Oliwii, Łukasz Woj-
taszczyk.

Swoim doświadczeniem z dziew-
czynami stawiającymi pierwsze kro-
ki w siatkówce podzieliła się  także 
Kornelia Moskwa, złota medalistka 
mistrzostw Europy kadetek.

– Najważniejsza dla zaczynają-
cych przygodę ze sportem jest wy-
trwałość. Niech dziewczyny będą 
cierpliwe i konsekwentnie dążą do 
celu. Powinny przychodzić na każ-
dy trening i dawać z siebie zawsze 
100 proc. Życzę im także, aby obyło 
się bez kontuzji, bo zdrowie jest 
najważniejsze – podkreślała Korne-
lia.

W biegach wzięło udział ponad sto osób.  

Mimo przelotnych opadów 
deszczu, frekwencja dopisała.

– Przyjechałam z moimi ucznia-
mi – dziećmi ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6. Oni biegają, a ja startu-
ję, bo staram się być dla nich wzo-
rem. Trasa nie była wcale łatwa. 
Był 200-metrowy podbieg, ale bie-
gło się przyjemnie. Pogoda sprzy-
jała, kibiców miałam wielu, także 
było bardzo fajnie – podsumowała 
Katarzyna Czyż, najszybsza wśród 
kobiet.

Pierwsze zajęcia akademii cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

REKLAMA
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

Prezes Zarządu Jerzy Seremak 
o swoich współpracownikach: 

– Najważniejsze dla nas jest to, aby kierowca który do nas przyje-
dzie, zawsze był zadowolony z przeprowadzonego przeglądu tech-
nicznego. Dlatego stawiamy na pracowników, którzy pod każdym 
względem fachowo obsługują naszych Klientów. Nasi diagności mu-
szą spełniać rolę doradców z zakresu bezpieczeństwa jazdy oraz do-
radztwa motoryzacyjnego. Osoba, która korzysta z naszych usług 
musi mieć poczucie, że wyjeżdża z naszej stacji diagnostycznej bez-
piecznym samochodem.

Zdaniem Klienta 

– Zdecydowałem się na przegląd, bo regularnie 
sprawdzam stan swojego auta. Jest miła obsługa, 
mam tutaj blisko i dlatego postanowiłem przyjechać 
właśnie na Bykowinę. Z moim autem jest wszystko 
w porządku. Nie lubię kiedy auto mnie zaskakuje ,,nie-
dyspozycyjnością”, więc dbam o nie regularnie. 

Leszek Sieroń, Ruda Śląska-Wirek

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Nowy diagnosta na stacjach kontroli pojazdów 
ALFA i OMEGA

Ruda Śląska-Godula, ul. Stara 1,
Ruda Śląska-Bykowina, ul. Szpaków 51 

– Od jak dawna pracuje Pan jako diagnosta?
– Zacząłem pracę w 1975 roku w Polskim Związku Motorowym, na 

stanowisku mechanik diagnosta. W dotychczasowej pracy zajmowa-
łem się naprawami i diagnostyką techniczną samochodów.

– Zaaklimatyzował się Pan w nowym miejscu pracy?
– Moi współpracownicy – diagności – są rzetelni i przyjaźni, potrafią 

stworzyć miłą atmosferę między sobą. Dzięki temu ja sam nie miałem 
problemu by szybko dołączyć do reszty i zaaklimatyzować się. Taka at-
mosfera przekłada się też na nasz odbiór w oczach Klienta. Każdy chce 
przyjeżdżać do miejsca, gdzie panuje przyjazna atmosfera. Cieszę się, 
że mogę tu pracować.

– Jakich cech oczekują Klienci stacji kontroli pojazdów od pracowni-
ków?

– Klienci oczekują rzetelności. Każdy chce poznać faktyczny stan swojego 
pojazdu. W branży takiej jak ta, gdzie pracuje się z ludźmi, na pewno bardzo 
ważny jest dobry kontakt z Klientem. Jestem w branży od lat i wiem, że życzli-
wość i otwartość wobec Klientów opłaca się. Klienci wyciągają wnioski, obser-
wując zachowanie pracownika i potem wybierają tę firmę, która jest najsolid-
niejsza i w której spotkali się z życzliwą obsługą. Widzę, że gdy wychodzi się do 
Klientów z uśmiechem, po jakimś czasie oni potem wracają.

– Czy poza typową diagnostyką pomagacie Klientom w innych spra-
wach?

– Przede wszystkim Klientowi trzeba jasno przedstawić stan techniczny jego 
samochodu. W razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki trzeba Klientowi na-
świetlić co to za usterka oraz gdzie najtaniej i najsolidniej można ją usunąć. Je-
żeli jest to możliwe, staramy się również wycenić koszt takiej naprawy. Jest 
kryzys i każdy liczy się z każdym groszem. Mamy rozeznanie, kto najlepiej na-
prawia samochody, dlatego też osobie korzystającej z naszych usług, polecamy 
wyłącznie sprawdzone miejsca.

Szczepan Mańka 
– diagnosta badań technicznych.
– tel. 508 921 558
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