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Dokończą budowę rond turbinowych

Przypomnijmy, że prace związane 
z przebudową ul. 1 Maja, obejmujące 
m.in. budowę rond w rejonie ulic Szyb 
Walenty i Klary w Rudzie, ruszyły  
w lipcu zeszłego roku. Niestety, po 
niespełna trzech miesiącach robót wy-
konawca opuścił plac budowy, ponie-
waż w wyniku ogólnej sytuacji 
w branży budowlanej firma zbankru-
towała. Finał sprawy był tym bardziej 
zaskakujący, że spółka wielokrotnie 
realizowała miejskie inwestycje 
i z prac tych wywiązywała się bardzo 
dobrze. W tej sytuacji miastu nie po-
zostało nic innego, jak tylko robić 

wszystko, by jak najszybciej wznowić 
roboty przy budowie rond turbino-
wych.

– Miasto musiało dotrzymać umow-
nych terminów związanych z wypowie-
dzeniem umowy, a to odsuwało w cza-
sie kolejne etapy wznowienia prac bu-
dowlanych – informuje prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Z tego też powo-
du inwentaryzację wykonanych robót 
można było rozpocząć dopiero pod ko-
niec listopada zeszłego roku, czyli wte-
dy, gdy upływał termin wypowiedzenia 
umowy. Dopiero na tej podstawie moż-
na było zaktualizować projekt wyko-

nawczy i ogłosić przetarg na ukończe-
nie przebudowy ul. 1 Maja – dodaje.

Inwestycję dokończy Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg „DROGOPOL-
ZW” z Siemianowic Śląskich. Spółka 
będzie musiała w całości wykonać 
przebudowę sieci elektroenergetycz-
nych, rozbiórkę wiaduktu przy ul. 1 
Maja, roboty wykończeniowe oraz 
oznakowanie dróg. Na niej będzie też 
spoczywał obowiązek ukończenia ro-
bót, które zostały rozpoczęte przez po-
przedniego wykonawcę, w tym m.in.: 
wykonanie nawierzchni ulic, budowa 
oświetlenia drogowego, przebudowa 
sieci teletechnicznej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji desz-
czowej. Co ważne, nowy wykonawca 
obejmie 4-letnią gwarancją całość ro-
bót, w tym też prace wykonane przez 
firmę INFRAPOL.

Najważniejszą częścią inwestycji 
będzie budowa dwóch rond turbino-
wych, które ułatwią wjazd na ulicę 1 
Maja z ulic Klary i Szyb Walenty. W ten 
sposób zostanie usprawniona komuni-
kacja w strategicznym gospodarczo ob-
szarze miasta. – Dzięki dwóm pasom 
ruchu przez ronda będzie mogło przeje-
chać więcej pojazdów. Kierowcy przed 
wjazdem na rondo będą musieli wybrać 
odpowiedni pas zgodnie z planowanym 

kierunkiem wyjazdu – wyjaśnia Jacek 
Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta. Pierwsze rondo po-
wstanie na przecięciu ulic 1 Maja i Szyb 
Walenty, drugie połączy ul. 1 Maja z dro-
gami dojazdowymi do projektowanego 
obiektu handlowego oraz do niezago-
spodarowanych jeszcze terenów inwe-
stycyjnych.

– Inwestycja wymusi zmiany w orga-
nizacji ruchu – zapowiada prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Przebudowywany 
odcinek ul. 1 Maja zostanie zamknięty 
dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem ko-
munikacji zbiorowej, a objazd zostanie 
poprowadzony nowym odcinkiem trasy 
N-S – tłumaczy. Szczegóły dotyczące 
utrudnień w ruchu drogowym będą na 
bieżąco publikowane na stronie inter-
netowej miasta www.rudaslaska.pl.

Ulica 1 Maja (droga wojewódzka 
DW-925) ma szczególne znaczenie dla 
miasta, ponieważ łączy na osi północ-
południe Drogową Trasę Średnicową, 
autostradę A-4 i drogę krajową DK-44. 
Z kolei ulica Szyb Walenty przebiega 
przez strategiczny gospodarczo obszar 
miasta, gdzie swoje siedziby usytuowa-
ły m.in. takie firmy jak Śląski Park 
Przemysłowo-Technologiczny, Rudpol
-Opa, Carbomech, Strabag oraz Bie-
dronka. KP

Do połowy września br. zostanie ukończona budowa rond turbinowych w Rudzie Śląskiej-Rudzie. Rudzki magistrat rozstrzy-
gnął przetarg w tej sprawie. Dzięki temu sfinalizowana zostanie przebudowa ul. 1 Maja, jednej z ważniejszych arterii komu-
nikacyjnych w mieście. Roboty ruszą z początkiem maja, po półrocznym przestoju związanym z upadłością dotychczasowego 
wykonawcy – firmy INFRAPOL. Ich koszt wyniesie ok. 3,8 mln zł.
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Budowa rond turbinowych zakończy się do połowy września br.  Foto: SH
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Pijany rowerzysta
Nieprzewidywalne zacho-

wanie i nieumiejętność pro-
stej jazdy pewnego rowerzy-
sty zwróciła uwagę strażni-
ków miejskich. Rowerzysta 
nie zachowywał ostrożności 
wobec uczestników ruchu, 
gwałtownie hamował i zmu-
szał do tego inne pojazdy. Ta-
kie zachowanie 34-latka na 
Czarnym Lesie zaskutkowało 
jego ujęciem. Pijanego męż-
czyznę straż miejska przeka-
zała policji.

Małżeńska kłótnia
Zadrapania, siniaki, i ślady po 
ugryzieniach – taki był efekt 
środowej kłótni małżonków 
z Nowego Bytomia. Około 
godziny 9.00 dyżurny straży 
miejskiej odebrał telefon od 
zdenerwowanego mężczyzny. 
Prosił o szybką reakcję funk-
cjonariuszy, gdyż doszło do 
awantury między nim a jego 
żoną. Jak wynika z relacji 
mężczyzny, kobieta kilka razy 
uderzyła go w twarz, przewró-
ciła i zaczęła gryźć. Następnie 
zaczęła krzyczeć i grozić 
śmiercią. Na miejscu okazało 
się, że kobieta była pijana – 
trafiła do izby wytrzeźwień.

Wyłowiono zwłoki
W sobotę rano z Kłodnicy 
w Halembie wyłowiono zwło-
ki mężczyzny. Na miejscu 
działania prowadziła Straż 
Pożarna i Policja. Informację 
o zwłokach znajdujących się 
w rzece policjanci otrzymali 
od kobiety, która w pobliżu 
była na spacerze z psem.  
Podjęto czynności zmierzają-
ce do ustalenia jego tożsamo-
ści.

Statystyki
Urodzenia – 61
Zgony – 31
Małżeństwa – 12
Rozwody – 5

TEMAT TYGODNIA

Rondo niezgody – co dalej z jego nazwą?

,,My, mieszkańcy Rudy Śląskiej, 
nie zgadzamy się na nadanie żadne-
mu z rond w Rudzie Śląskiej imienia 
Marii i Lecha Kaczyńskich. (...) Do-
magamy się konsultacji społecznych 
przy okazji podejmowania tak waż-
nych dla miasta uchwał” – można 
przeczytać w przekazanym piśmie.

Nie milkną echa sprawy ronda imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Rudzie Śląskiej – w ubiegłym tygodniu przedstawiciele 
protestujących w tej sprawie przekazali prezydent miasta petycję, pod którą podpisało się prawie 2 tysiące osób.

– Najważniejsze dla mnie jest 
zdanie mieszkańców. Skoro tyle 
osób nie chce, by rondo w Halem-
bie nosiło imię Marii i Lecha Ka-
czyńskich, to radni muszą w tej 
sprawie zająć stanowisko. Skieruję 
do Rady Miasta projekt uchwały 
uchylającej decyzję o nadaniu ron-

du przy ul. 1 Maja i Halembskiej 
imienia Marii i Lecha Kaczyńskich 
– zapowiedziała Grażyna Dzie-
dzic.

Prezydent Rudy Śląskiej przypo-
mniała jednocześnie, że chciała w tej 
sprawie przeprowadzić konsultacje 
społeczne, ale radni PO, PiS-u 
i Ruchu Autonomii Śląska przegło-
sowali swoją uchwałę, która nie 
zakładała konsultacji społecznych.

Przekazana petycja zawierała 
także propozycję, aby rondo przy 
ul. 1 Maja i Halembskiej nazwać 
imieniem „Ofiar katastrof górni-
czych”.

– Taka nazwa poddana była 
konsultacjom społecznym przy 
okazji zbierania podpisów,  po-
przez głosowanie na jednym z por-
tali społecznościowych oraz pod-
czas organizowanych przez nas 
spotkań z mieszkańcami miasta – 
mówił Rafał Orestes-Janowski 
reprezentujący Inicjatywę Oby-
watelską „Nie dla ronda im. Marii 

i Lecha Kaczyńskich w Rudzie 
Śląskiej”

– To z pewnością odpowiednia 
nazwa dla tego ronda.  Wprawdzie 
nigdy nie ukrywałam, że popiera-
łam inicjatywę uhonorowania Marii 
i Lecha Kaczyńskich, ale w innym 
miejscu i pod warunkiem zaakcep-
towania tego pomysłu przez miesz-
kańców –  odpowiedziała na propo-
zycję gości Grażyna Dziedzic.

Czwartkowa sesja nie przyniosła 
jednak w tej sprawie żadnych roz-
wiązań. Rudzki PO-PiS nie prze-
głosował wprowadzenia do po-
rządku obrad nowej uchwały od-
wołującej poprzednią – nadającą 
nazwę halembskiemu rondu.  Co 
teraz?

– Tak łatwo nie odpuścimy – 
będzie pikieta. Radni powinni 
wsłuchiwać się w głos mieszkań-
ców, a nie czynić ten temat roz-
grywką polityczną – komentuje 
zamieszanie Rafał Orestes-
Janowski

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

Rafał Orestes-Janowski przekazuje petycję prezydent Grażynie Dziedzic.
 Foto: MHS

Jadwiga Nalepa: – Zawsze podziwiałam Marię Ka-
czyńską, mniej Lecha. Nie za bardzo podoba mi się ta 
inicjatywa. Moim zdaniem powinno być ono w War-
szawie, niekoniecznie tutaj. My mamy swoich bohate-
rów, to ich wolałabym upamiętnić. Jeśli chodzi o ron-
do, to uważam, że powinno ono nosić nazwę poległych 
górników, ponieważ mieszkamy na Śląsku. 

Maria Sereda: – Pomysł, że rondo ma nosić nazwę 
imienia Kaczyńskich, nam się nie podoba. Dużo miesz-
kańców Halemby tak uważa. Oni tu nic nie zrobili, 
krzywdy też żadnej, ale po co nam taka nazwa? Tu 
można nadać inną. Mamy wielu górników i hutników, 
to rondo może być poświęcone ich pamięci. Zdecydo-
wanie nie podoba mi się ten pomysł.

Co sądzisz o nazwaniu ronda imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich?

Natalia Komsta: – Pomysł nie przypadł mi do gustu. 
Osobiście uważam jednak, że jest wielu innych kandy-
datów, których nazwę mogłoby nosić to rondo. Może 
znalazłby się ktoś z naszego regionu? Jest na pewno 
dużo więcej zasłużonych ludzi, który wpłynęli na rozwój 
naszej okolicy. Nie musimy cały czas kierować się tym, 
co dzieje się gdzieś w Polsce. 

Emilia Smyczek: – Jestem już starsza i mało mnie to 
interesuje. Ale są przecież górnicy, którzy tutaj zginęli, 
można by w ten sposób upamiętnić ich. Mamy też dużo 
kopalń, może nazwa powinna być jakoś z tym związa-
na? Ale jak zrobią, tak będzie, mamy tak mało do po-
wiedzenia. Uważam, że jest dużo ważniejszych spraw w 
mieście, którymi należałoby się zająć.

Zdaniem mieszkańców

REKLAMA
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– W Rudzie Śląskiej działa już wiele stowa-
rzyszeń, potrzebne jest kolejne? 

– Nie mam wątpliwości, że tak. Im więcej  
w mieście działa organizacji pozarządowych, tym 
lepiej. Ich liczba świadczy o tym, czy mieszkańcy 
danego miasta są aktywni, czy też nie. Czy myślą 
tylko o sobie, czy też o otoczeniu ludziach wśród, 
których żyją. W Rudzie Śląskiej mamy na szczę-
ście sporo organizacji pozarządowych. Ale domy-
ślam się, że kontekst pytania jest trochę inny…

– Oczywiście, zastanawiam się dlaczego 
drogi radnych i Stowarzyszenia „Porozumie-
nie dla Rudy Śląskiej” rozeszły się?

– Nie planowaliśmy tego. Po prostu pewnego 
dnia zabroniono nam występować pod szyldem 
Stowarzyszenia „Porozumienie dla Rudy Ślą-
skiej”. Wydano na nas wyrok, nie dając prawa do 
obrony. W tej sytuacji nie mieliśmy innego wyj-
ścia, jak założyć własne! A dlaczego tak się stało? 
W wielkim skrócie - poszło o zasady. Startując 
w wyborach obiecaliśmy sobie, że po pierwsze 
skończymy z „kolesiostwem”, a po drugie – upo-
rządkujemy wiele spraw w mieście. Jak się potem 
okazało, nie wszyscy w Stowarzyszeniu „Porozu-
mienie dla Rudy Śląskiej” chcieli tym postano-
wieniom być wierni.

– No i teraz macie przeciwko sobie wielką 
koalicję PO, PiS, Ruchu Autonomii Śląska 
i „Porozumienia dla Rudy Śląskiej”. Warto 
było?

Miasto to nie partia!

Działające od niedawna nowe Stowarzyszenie „Razem dla Rudy Śląskiej” zostało powołane i wpisa-
ne do Krajowego Rejestru Sądowego 11 kwietnia br. Pod tą samą nazwą działa klub radnych, w skład 
którego wchodzą Beata Drzymała-Kubiniok, Ewa Błąkała-Zawronek, Anna Łukaszczyk, Witold Hanke  
i Krzysztof Rodzoch. Rozmawiamy z przewodniczącym stowarzyszenia – Krzysztofem Rodzochem.

– Warto było! Gołym okiem widać, że jeste-
śmy świadkami próby powrotu do władzy tych, 
którzy doprowadzili miasto na skraj przepaści 
finansowej. Oczywiście mam tu głównie na 
myśli działaczy Platformy Obywatelskiej, któ-
rzy, jak wiemy, rządzili Rudą przez dziesięć  
lat. Jaki jest bilans tych rządów, wszyscy wie-
my. Ale warto tu przypomnieć parę liczb. Kiedy 
przejmowaliśmy władzę w 2010 roku, zadłuże-
nie Rudy Śląskiej wynosiło ponad 220 mln zło-
tych, do tego należy doliczyć ponad 70 mln 
zobowiązań, z czego ponad 20 mln to zobowią-
zania wymagalne. Te liczby bardzo mocno 
wpłynęły na możliwości działania obecnych 
władz w tej kadencji. Byłem przewodniczącym 
Komisji Sportu. W budżecie na 2011 rok nie 
było zapisanych żadnych środków na sport. 
Dopiero po poprawkach prezydent Dziedzic, 
udało się trochę pieniędzy na ten cel wygospo-
darować. Jestem nauczycielem – może dlatego 
tak dobrze pamiętam, że dopiero w 2011 roku 
do szkół trafiły brakujące dwa miliony na fun-
dusz socjalny. Opozycja nie tylko nie chce pa-
miętać tych faktów, ale również nie lubi jak się 
je przypomina. A one tłumaczą, dlaczego teraz 
jest tak ciężko. 

– Ale opozycja zarzuca Wam przede wszyst-
kim brak realizacji wielu inwestycji. Słychać 
zewsząd głosy, że remonty dróg, chodników i bu-
dowa parkingów, to żadne inwestycje!

– Nie zgadzam się z tym! Niech ci, którzy tak 
mówią, powiedzą to mieszkańcom. Podczas spo-
tkań prezydent Grażyny Dziedzic w poszczegól-
nych dzielnicach Rudy Śląskiej, mieszkańcy nie 
mówią o niczym innym, jak o remontach dróg, 
chodników i miejsc zieleni. Widać wyraźnie, że 
chcą przede wszystkim mieszkać w mieście, któ-
re będzie czyste, zadbane i im przyjazne. Spokoj-
nie, inwestycje są i będą. O jednej z nich mówił 
przebywający ostatnio w Rudzie Śląskiej marsza-
łek Sekuła – to dalsze etapy trasy N-S. 

– Opozycja jako przykład dla potwierdze-
nia swoich tez podaje sąsiednie Świętochłowi-
ce. To miasto, z o wiele mniejszym budżetem 
od Rudy Śląskiej, przeznaczy w tym roku wię-
cej pieniędzy na inwestycje niż nasze miasto!

– Znam te argumenty i bardzo dobrze, że Pani 
o to pyta. Z boku tak to faktycznie wygląda, ale 
proszę zwrócić uwagę na szczegóły. Jak się prze-
analizuje dokładnie pewne dane, to widać, że 
Świętochłowice mają coraz trudniejszą sytuację. 
O co chodzi? Otóż w zeszłym roku nasze miasta 
wydały na inwestycje mniej więcej tyle samo – 
około 10 proc. wydatków budżetowych. W tym 
roku w Świętochłowicach pewnie będzie lepiej, 
a to za sprawą rewitalizacji stawu Kalina, na któ-
rą Świętochłowice uzyskały środki z UE. Jako 
sąsiad cieszę się z tego i gratuluję. Szkoda tylko, 
że ta inwestycja raczej nie przysporzy miejsc pra-
cy w Świętochłowicach, a pragnę przypomnieć, 

że bezrobocie w Świętochłowicach wynosi pra-
wie 18 procent i jest dwa razy większe niż w na-
szym mieście. Na koniec 2012 roku bez pracy 
było 9 procent dorosłych mieszkańców Rudy Ślą-
skiej.

Nie wiem, co jest miarą sukcesu dla naszej 
opozycji. Jeśli wzorem i przykładem ilustrującym 
rozwój jest miasto, gdzie po prawie 3-letnich rzą-
dach Platformy Obywatelskiej w ciągu dwóch lat 
zadłużenie wzrosło o ponad 12 mln złotych, a zo-
bowiązania wymagalne, z 0,5 mln złotych, do 
ponad 7 mln złotych, to ja dziękuję za taki roz-
wój. To budowanie zamków na piasku.

A tak przy okazji, czy to Pani czegoś nie przy-
pomina?

– Pewnie zaraz mi Pan wyjaśni?
– Przecież podobnie Platforma Obywatelska 

rządziła w Rudzie Śląskiej. Nie chcę powtórki 
tego koszmaru. W ciągu obecnej kadencji samo-
rządu zadłużenie Rudy Śląskiej nie wzrosło,  
a zmalało. I warto tu podkreślić, że nasze miasto 
jest jednym z nielicznych w regionie, które może 
pochwalić się takim wynikiem! To wielka zasłu-
ga ekipy prezydent Grażyny Dziedzic. Dlaczego 
tak bardzo zależy nam na obniżeniu naszego za-
dłużenia? Otóż zupełnie niedawno sam marsza-
łek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, 
kolega partyjny Pani poseł Danuty Pietraszew-
skiej, powiedział w Rudzie Śląskiej, że zadłuże-
nie miasta może być dla nas przeszkodą w pozy-
skiwaniu środków unijnych z nowego budżetu 
unijnego na lata 2014-2020.

– I dlatego tak bardzo stoicie Państwo 
przy pani prezydent?

– Nie tylko dlatego. Zasługi obecnej prezy-
dent są dużo większe. Mógłbym je tu długo wy-
mieniać. Ale chyba nie mamy na to miejsca. 
Powiem tak: Działania obecnych władz miasta 

przypominają mi pracę rolnika. Ten zanim zbie-
rze plony, musi najpierw posiać zboże, a jeszcze 
wcześniej przygotować pole tak, by późniejsze 
plony były wysokie. My mamy już przygotowa-
ne pole - jesteśmy po nawożeniu, orce i brono-
waniu. Teraz czas na sianie. Na plony musimy 
poczekać. I nie mam wątpliwości, że będą one 
wysokie, bo zrobiliśmy wszystko, by tak się sta-
ło. Pewnie interesuje wszystkich to, kiedy nadej-
dzie ten upragniony czas zbierania plonów. Otóż 
niebawem, w następnej kadencji samorządu.

– Jakie cele stawia sobie Stowarzyszenie 
„Razem dla Rudy Śląskiej”?

– Główny cel to praca na rzecz Rudy Ślą-
skiej. Chcemy, by nasze miasto rozwijało się, by 
rudzianom żyło się jeszcze lepiej. Temu ma słu-
żyć m.in. przygotowywana przez obecne władze 
miasta strategia rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 
roku. Będziemy też wspierać wszystkie działa-
nia i inicjatywy, które pozwolą Rudzie Śląskiej 
maksymalnie wykorzystać środki unijne z no-
wej perspektywy na lata 2014-2020. Jesteśmy 
gotowi współpracować z każdym, kto stawia 
sobie podobne cele. Jesteśmy otwarci na wszyst-
kie środowiska. Natomiast nie będzie naszej 
zgody na „kolesiostwo” i na prymat partyjnych 
interesów nad interesami Rudy Śląskiej. Uwa-
żamy, że miasto, to nie partia. Za rok czekają 
nas wybory samorządowe. Wtedy dowiemy się, 
jaką ocenę za cztery lata rządów obecnym wła-
dzom miasta, w tym i nam radnym, wystawią 
mieszkańcy. Zanim to jednak nastąpi złożymy 
rudzianom rzetelne sprawozdanie z naszych 
sukcesów i porażek.

– Dziękuję za rozmowę.
Informacje na temat Stowarzyszenia dostęp-

ne są na stronie www.razemdlarudyslaskiej.pl
Monika Herman-Sopniewska



„Mała matura” Święci pędzlem malowani

Uczniowie z ulgą wychodzili z sal egzaminacyjnych. Foto: MS

WOKÓŁ NAS

W minioną środę laureaci etapów 
szkolnych konkursu plastycznego, 
uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych, spotkali się w domu parafialnym 
na Nowym Bytomiu, by wziąć udział 
w międzyszkolnym etapie konkursu.

– W tym roku tematem przewodnim 
są biblijni świadkowie naszej wiary. 
Zanim dzieci tutaj przyjechały, wraz 
z katechetami omawiały poszczególne 
postacie – mówiła Barbara Totoń-Kry-
jak, doradca metodyczny religii. – Nie-
zwykle ważne jest kształtowanie w dzie-
ciach wartości estetycznych i uczenie 
ich przez zabawę czegoś ważnego. Jest 
rok wiary, więc staramy się ukazywać 
dzieciom jej wartość – dodała.

Każde z dzieci namalowało inną po-
stać znaną z Pisma Świętego.

– Ja namalowałem świętego Józefa, 
bo tak mam na drugie imię – tłumaczył 

swój wybór 8-letni Szymon z SP nr 25.
– Na moim obrazku są ręce Mojżesza 

trzymające tablice z przykazaniami. 
Zdecydowałem się na to, bo przykaza-
nia są bardzo ważne i towarzyszą nam 
w szkole, w kościele i w domu – tłuma-
czył 10-letni Cyryl z SP nr 6.

Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Suli-
ga z SP nr 13, drugie Patrycja Drozd 
z SP nr 3, a trzecie Mateusz Riedel z SP 
nr 14. SH

Sportowe zmagania

Przedszkolaki zmierzyły się w pięciu konkurencjach. Foto: MS

gólnych konkurencji. Dzieci nie mogły się 
doczekać imprezy – dodaje. – To ciekawa 
impreza dla dzieci. Nasze pociechy mogą 
poczuć w sobie chęć walki, rywalizacji. 
Dobrze zrobi im także trochę ruchu – 
podsumowuje Justyna Bawełkiewicz, 
mama przedszkolaka. 

Tak zakończyła się finałowa rywali-
zacja:

I miejsce – Przedszkole nr 39
II miejsce  – Przedszkole nr 43
III miejsce  – Przedszkole nr 42
IV miejsce  – Przedszkole nr 36

MS

To nie był zwykły Dzień Otwar-
ty. Przez kilka godzin wszyscy za-
interesowani ofertą Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 na Wirku, 
mogli poznać jego życie. W sobotni 
poranek szkoła otworzyła bowiem 
dla chętnych swoje drzwi i zaprosi-
ła na „spacer po Morcinku”.

– Od nowego roku zmieniamy 
ofertę. Mamy nadzieję, że otworzy-
my pięć klas liceum. Uruchamiamy 
zupełnie nowe profile. Będą dwie 
klasy typowo ścisłe, klasa medycz-
na i dwie klasy dla humanistów – 
tłumaczy Aleksandra Woźnikow-

ska-Lepa, nauczycielka języka an-
gielskiego.

– To nie jest taka zwyczajna szko-
ła, gdzie tylko siedzi się w ławkach 
i patrzy na nauczyciela. Organizuje 
się tu wiele akcji i wyjazdów, 
a uczniowie angażują się w życie 
szkoły – relacjonuje Ola, jedna 
z uczennic.

Podczas Dnia Otwartego, w to-
warzystwie specjalnych przewod-
ników, można było zobaczyć czym 
żyje szkoła. Chodząc od sali do sa-
li, każdy mógł poczuć się jak uczeń 
„Morcinka”. Agnieszka Pach
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Szkoła od środka

Malowanie sprawiło dzieciom wielką frajdę.
 Foto: SH

Kącik adopcyjny
Bąbel to malutki 3-letni piesek, wyrzucony na ulicę. To bar-

dzo sympatyczny psiak uwielbiający towarzystwo dzieci, który 
mógłby całe dnie spędzać na zabawie z nimi. Bąbel brał udział 
w szkoleniu, dzięki czemu zna podstawowe komendy i chętnie 
je wykonuje. To idealny psiak rodzinny, wspaniały towarzysz 
i przyjaciel. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Podczas Dnia Otwartego można było porozmawiać z nauczycielami i uczniami. 
Foto: AP

Trzy dni trwały egzaminy gimna-
zjalne. Po teście z historii, języka pol-
skiego i wiedzy o społeczeństwie, 
z uczuciem ulgi z sal wyszło prawie 
400 tys. gimnazjalistów. Zostali spraw-
dzeni z większości przedmiotów, dlate-
go egzamin gimnazjalny nazwać moż-
na „małą maturą”. To już drugi rocznik, 
który objęty został zmianą jego formy. 
W środę godzinę trwał test z biologii, 
chemii, fizyki i geografii, a po 60-
minutowej przerwie, uczniowie przy-
stąpili do testu z matematyki. W czwar-
tek zdawali język obcy. – Bazujemy na 
przygotowaniach w szkole, raczej nie 
rozwiązywałyśmy w domu testów – mó-
wią uczennice Gimnazjum nr 11. – 
Najbardziej cieszymy się, że nie było 
rozprawki, a boimy się części z języka 
obcego – mówiły po teście z języka 
polskiego.

– Każdy egzamin wiąże się z pew-
nym napięciem i stresem, zarówno je-
śli chodzi o uczniów, jak i nas – na-
uczycieli. Od dłuższego czasu żyliśmy 
myślą, że przekazywana przez nas 
wiedza zostanie w pewien sposób zwe-

ryfikowana – podkreśla dyrektor G 11, 
Damian Pajonk, który czuje się spo-
kojny o swoich podopiecznych. – Do-
świadczenie pokazuje, że nasi absol-
wenci z reguły dostają się do wyma-
rzonych szkół – dodaje. MS

Kondycja fizyczna to bardzo ważny 
element naszego życia – wiedzą o tym 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Rudzie Śląskiej. Po raz siódmy odbył 
się  tam Turniej Gier i Zabaw dla Dzieci 
w Wieku Przedszkolnym, w którym 
udział wzięło 17 rudzkich placówek. Ma-
luchy zmierzyły się w pięciu konkuren-
cjach: wyścigu w tunelu, wyścigu w wor-
kach, rzucie woreczkami do celu, sztafe-
cie zwinnościowej i biegu z piłką po sla-

lomie. W finale znalazły się Przedszkola 
nr 36, 39, 42 i 43. – Na pomysł, by zorga-
nizować taki turniej wpadłyśmy z panią 
dyrektor Barbarą Świtałą. Początkowo 
nie wierzyłyśmy, że będzie taki odzew. 
Chodziło nam przede wszystkim o aktyw-
ność fizyczną i wdrażanie jej u najmłod-
szych – mówiła organizatorka, Agnieszka 
Widera. – Opiekunowie placówek zapo-
znają się z regulaminem dużo wcześniej 
i mogą przygotować maluchy do poszcze-

REKLAMA



STARE!!!!

Festiwal numer jeden!
WOKÓŁ NAS

Rajd Krokusowy
27 kwietnia odbył się 47 Rajd 

Krokusowy, który zapoczątko-
wał sezon turystyki kwalifiko-
wanej w Rudzie Śląskiej organi-
zowanej przez Koło Przewodni-
ków Turystycznych i Oddział 
Miejski PTTK w Rudzie Ślą-
skiej. W spacerze z Wisły-Czar-
nego do schroniska na Przysło-
pie uczestniczyło około 300 
osób.

Sfera Nagrodzona
Diamentowy Ekran za cało-

kształt działalności przyznała 
Telewizji Sfera Polska Izba Ko-
munikacji Elektronicznej. Sta-
tuetkę wręczono podczas Ogól-
nopolskiej Konferencji Opera-
torów Komunikacji Elektro-
nicznej. Dodatkowo w X edycji 
Konkursu Telewizji Lokalnych 
,,To nas dotyczy” Sfera otrzy-
mała Kryształowe Ekrany za 
reportaże „Na straży bogac-
twa...” oraz „Jarmark Średnio-
wieczny”. Gratulujemy!

100 lat Szybu Mikołaj
Szyb „Mikołaj” obchodzi 

stulecie swojego istnienia! 
Obiekt, który przez wiele lat 
służył najstarszej kopalni w re-
gionie, obecnie stanowi jedną 
z ciekawszych poindustrialnych 
rudzkich perełek. Wyremonto-
wany, od ośmiu lat wykorzysty-
wany jest jako obiekt turystycz-
ny.

Nie chodzą, więc tańczą
Przedstawicielki Stowarzy-

szenia Pro Ethica z Rudy Ślą-
skiej – Anna Nawrot i Anna Ku-
bajka uczestniczyły w między-
narodowych warsztatach w ra-
mach projektu „Dancing for In-
clusion”. Spektakl poprzez ta-
niec prezentował fenomen mię-
dzyludzkiej komunikacji, rów-
ności, bliskości. Tworzyli go 
profesjonaliści i amatorzy – 
asystenci osób niepełnospraw-
nych i sami niepełnosprawni.

Wkrocz w muzyczny świat!

7 maja rozpoczyna się nabór do 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Rudzie Śląskiej.

– Na testach sprawdzamy pre-
dyspozycje dzieci. Trzeba coś wy-
klaskać, rozpoznać ilość dźwięków. 
Potem odbywa się jeszcze krótka 
rozmowa – opisuje Mirosław Krau-
se, dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia w Rudzie 
Śląskiej. – Szkoła muzyczna pierw-
szego stopnia nie jest szkołą zawo-
dową. To jest szkoła umuzykalnia-
jąca, a muzyka uszlachetnia i łago-

dzi obyczaje. Można się tu nauczyć 
wielu rzeczy przydatnych w doro-
słym  życiu i niekoniecznie trzeba 
później zajmować się muzyką za-
wodowo – dodaje.

Szkoła muzyczna jest instytucją 
państwową. Nauka w niej jest bez-
płatna. Zajęcia z gry na instrumen-
cie odbywają się indywidualnie. 
Oprócz tego w małych grupach 
prowadzone są zajęcia ogólnoro-
zwojowe. Gorąco zachęcamy do 
rozpoczęcia muzycznej przygody!

Sandra Hajduk

 Uczniowie szkoły muzycznej uczą się gry na wybranym instrumencie. Foto: SH
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W skrócie

M-18

W piątek utalentowana, 
rudzka młodzież została uho-
norowana! W Miejskim Cen-
trum Kultury odbyła się finało-
wa gala XXIII Rudzkiego Fe-
stiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej. 

Do rywalizacji stanęli arty-
ści nie tylko z placówek oświa-
towych, ale także z domów 
kultury. Festiwalowe zmagania 
pomiędzy grupami aktorów, 
muzyków, tancerzy i plasty-
ków trwały cztery dni. – My-
ślę, że pod względem edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży 
jest to niewątpliwie najważ-
niejsza impreza w mieście. Fe-
stiwal ma bogatą tradycję, 
dlatego nie wyobrażam sobie, 
by ta impreza miałaby się nie 
odbyć – mówi Andrzej Trzciń-

ski, naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Kultury Fizycznej. – Uta-
lentowani młodzi ludzie zasłu-
gują na to, by pokazać co po-
trafią. Dla mnie to impreza 
numer jeden – dodaje naczel-
nik. – Festiwal jest furtką na 
świat kulturalny – mówi Mar-
ta, jedna z tancerek zespołu 
„Elektra”, który co roku znaj-
duje swoje miejsce na tanecz-
nym podium. – Wygrane nie 
zaskakują nas już tak jak kie-
dyś. Ale wiemy, że musimy nad 
sobą pracować, dlatego coraz 
więcej od siebie wymagamy – 
dodaje Ewelina z „Elektry”. 
Wyniki festiwalu dostępne są 
na stronie internetowej www.
wiadomoscirudzkie.pl. Gratu-
lujemy zwycięzcom!

Magdalena Szewczyk Zespół „Diament” – laureaci tegorocznego festiwalu. Foto: SH

REKLAMA

Źródła poezji

Mieszka i pracuje w parafii św. Brata 
Alberta w Żorach-Kleszczówce, jest 
miłośnikiem kuchni francuskiej, poezji 
oraz propagatorem kultury śląskiej. Ks. 
dr Wiesław Hudek spotkał się z miło-
śnikami poezji w Muzeum Miejskim. 
W ramach Spotkań Rudzkich Seniorów 
opowiadał o swoim najnowszym tomi-
ku pt. „Źródła” .

– W polskim kościele nie jest wielką 
rzadkością, że ksiądz jest poetą. Na po-
twierdzenie tych słów można podać kil-
ka przykładów, np. ks. Pasierb, ks. 
Twardowski i tu, na naszej ziemi, ks. 
prof. Jerzy Szymik. Sądzę, że słowa są 

na tyle ważne w posłudze kapłańskiej, 
że prędzej czy później każdy kapłan 
spotyka się z dobrą poezją – mówił ks. 
dr Wiesław Hudek. –  W moim tomiku 
poezji są źródła, które można potrakto-
wać nie tylko jako źródła mojej poezji, 
ale też wiary, życia i piękna – dodał.

– Inspiracje dla mnie wypływają 
przed wszystkim ze spotkania z drugim 
człowiekiem. To we mnie buduje fascy-
nację. Oczywiście tymi inspiracjami są 
też dzieła sztuki, muzyka lub poezja in-
nych twórców, jednak ten pierwszy 
aspekt jest dla mnie najważniejszy –  
tłumaczył.  Robert Połzoń

Piątkowe spotkanie przyciągnęło do Muzeum wiele osób. Foto: RP



WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
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Jednośladowa pomoc

Jest wielką pasjonatką motocykli – w szczególności Harleyów. To właśnie te pojazdy zmieniły jej życie. 
A ona pewnego dnia postanowiła odmienić życie innych. Dziś, chociaż boryka się z własnymi problema-
mi, nadal wywołuje uśmiech na twarzach setek dzieci przebywających w domach dziecka, przywożąc im 
wymarzone prezenty. Ze Stanisławą Mieczkowską rozmawiała Sandra Hajduk.

Imię i Nazwisko:   Stanisława Mieczkowska 
Wiek   53 l.
Zainteresowania   motocykle, dobre filmy,
  książki przygodowe, podróże
Stan cywilny:   wdowa

– Jak zaczęła się Pani przygoda 
z motocyklami?

– Pewnego razu, gdy byłam na kra-
wędzi i brałam bardzo silne leki, moje 
dzieci kupiły mi plakat Harleya. Ko-
cham motocykle, a ta marka jest dla 
mnie szczególna. Wtedy pomyślałam, 
że skoro wszystko się już zawaliło, to 
może warto spełnić chociaż jedno ma-
rzenie w życiu. Pomyślałam, że chcia-
łabym przejechać się na Harleyu. Wte-
dy do naszej części Chebzia podłączo-
no Internet. Nawiązałam znajomość 
z klubem motocyklowym z Wrocławia. 
Tak długo męczyłam organizatora, aż 
się zlitował nade mną. Przejechałam się 
motocyklem i to wydarzenie całkowi-
cie zmieniło moje życie. Na początku 
organizowałam parady motocyklowe. 

Ludzie skądś dowiadywali się o mojej 
działalności i prosili, żebym załatwiła 
motocykle na różne imprezy. Kiedyś 
nawet załatwiałam motocykle, które 
były środkiem transportu dla pana mło-
dego na jego ślub.

– Skąd się wzięła myśl, żeby poma-
gać innym?

– Pomagam innym z prostego powo-
du: mnie także ludzie pomagają. Trzeba 
mieć w sobie to coś, co sprawia, że nie 
jesteśmy obojętni na cudzą krzywdę. 
Poza tym wiem jak to jest znaleźć się 
na krawędzi i jaką odczuwa się radość, 
kiedy ktoś chce pomóc.

– Czemu akurat domy dziecka?
– Jako dziecko byłam świadkiem ta-

kiego zdarzenia, gdy moja mama, bę-
dąc w związkach zawodowych, szła do 

pewnej umierającej kobiety. Ta kobieta 
miała wtedy dwójkę dzieci, którym ka-
zano się z nią pożegnać i zabrano je do 
jakiejś placówki. Do dzisiaj pamiętam 
ich rozpacz. Kiedyś kolega zadzwonił, 
że organizują zbiórkę do kasku moto-
cyklowego na parkingu jednego z cen-
trów handlowych. Poprosił żebym 
przejęła to za niego, pozbierała pienią-
dze i kupiła coś dzieciom. Pamiętając 
rozpacz tamtych dzieci, rozpoczęłam 
współpracę z domami dziecka. Pewnej 
zimy, gdy uczyłam się obsługi kompu-
tera, zobaczyłam na You Tubie filmik 
z akcji mikołajkowej motocyklistów 
z Trójmiasta. To mnie urzekło. Stwier-
dziłam, że musimy także coś takiego 
zorganizować. Wtedy miałam dużo 
prywatnych problemów i nie podjęłam 
się organizacji, tylko zaproponowałam 
to komuś innemu. Na kilka dni przed 
akcją okazało się, że może ona nie wy-
palić. Szkoda mi było tych dzieci, które 
były przekonane, że ktoś do nich przy-
jedzie z prezentami. Przejęłam akcję 
i tak w 2008 roku to się zaczęło. Od 
2009 naszym wzorem zaczęto organi-
zować podobne akcje, co było bardzo 

dobre, bo czasem jak docieraliśmy do 
niektórych domów dziecka, to najmłod-
si już spali, a im więcej osób pomaga, 
tym lepiej.

– To nie jedyna zmiana jaką wpro-
wadzono w akcji.

– Zmiany wynikały z tego, że chcie-
liśmy spełnić marzenie każdego dziec-
ka. Poprosiliśmy opiekunki z domów 
dziecka żeby przekazały dzieciom, aby 
każde z nich napisało list do świętego 
Mikołaja. Dzieci tak zrobiły. My dosta-
liśmy od ,,pomocników” Mikołaja listę 
z życzeniami najmłodszych i wspólny-
mi siłami zaczęliśmy je realizować.

– Jakie plany na przyszłość?
– 2 czerwca na dworcu w Chebziu 

organizujemy wraz z Galerią BIBU 
i Teatrem Bezpańskim kolejną imprezę. 
Zapraszamy wszystkie dzieci. Zachę-
cam dorosłych do pomocy. Każdy mo-
że spełnić marzenie dzieci przebywają-
cych w jednym z dziewięciu rudzkich 
i świętochłowickim rodzinnym domu 
dziecka. Na Facebooku jest wydarzenie 
II edycja Akcji „Dzień Dziecka na ko-
łach” (https://www.facebook.com/
events/455531631179015/) – tam udo-
stępniona jest lista marzeń dzieci, którą 
na bieżąco aktualizujemy.

Zakończyły się spotkania prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic z mieszkańcami miasta. 
W ubiegłym tygodniu odbyły się trzy spotkania – dwa w dzielnicy Ruda i jedno na Bykowinie. 
Spotkanie w MP nr 8 z mieszkańcami Rudy było trzecim, które zostało zorganizowane w tej 
dzielnicy wiosną tego roku.

Spotkania z mieszkańcami
– Podczas poprzednich spotkań 

w Rudzie docierały do mnie sygna-
ły, że mieszkańcy z obrzeży miasta 
nie mogą w nich uczestniczyć, bo 
mają za daleko. Stąd też podjęłam 
decyzję, że w przedszkolu przy ul. 
Sobieskiego zostanie zorganizowa-
ne dodatkowe spotkanie, tak, by 
wszyscy mieli okazję zgłosić swoje 
problemy – rozpoczęła spotkanie 
prezydent miasta.

A tematów i problemów do omó-
wienia nie brakowało – śmieci, ba-
łagan, problem z psimi odchodami, 
bezpieczeństwo w dzielnicach – to 
najczęstsze tematy jakie porusza-
no, ale najwięcej uwagi poświęco-
no  nowej „ustawie śmieciowej”. 
Na Bykowinie mieszkańcy pytali 
między innymi o to, jaki koszt po-
niesie miasto za wprowadzenie jej 
w życie.

Menadżer roku
Tomasz Krawczyk – prezes zarządu Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej zdobył tytuł „Menadżer Zagłębia 2012”.

Tomasz Krawczyk nagrodę ode-
brał w Sławkowie, w kategorii: 
Przedsiębiorstwa duże – przestrzeń 
dla nowoczesnej gospodarki. Wyróż-
nienie otrzymał za zmiany w profilu 
działalności spółki, uruchomienie 
programu pożyczkowego dla lokal-
nych przedsiębiorców oraz stworze-
nie klastra zajmującego się proble-
matyką szkód górniczych i stworze-
nie laboratorium geodezyjnego. 

– Śląski Park Przemysłowo-Tech-
nologiczny zajmuje się zarabianiem, 

natomiast ze względu na specyfikę 
związaną z tym, że jesteśmy parkiem 
przemysłowym – staramy się prowa-
dzić działania mające na celu wspar-
cie lokalnej przedsiębiorczości, jak 
również innowacyjnych projektów. 
W tej chwili zajmujemy się między in-
nymi opracowywaniem projektu in-
nowacyjnego silnika spalinowego, 
prowadzimy działania w zakresie ar-
chitektury i geodezji. W tym celu zo-
stał powołany m.in. klaster, który 
funkcjonuje na terenie parku. Prowa-

dzimy również fundusz pożyczkowy 
dla lokalnych firm. Oczywiście do-
świadczenie, które wyniosłem z prze-
mysłu hutniczego, przydaje się. Na 
pewno dużo dała mi tutaj praca 
w Hucie Katowice i w Towarzystwie 
Finansowym Silesia. Podmioty te od-
znaczały się przede wszystkim bardzo 
wysokimi wymaganiami co do kadry 
i były dobrą szkołą życia, co owocuje 
w dalszej karierze – komentuje swoje 
dokonania prezes Tomasz Krawczyk. 

Monika Herman-Sopniewska Prezes Tomasz Krawczyk odebrał nagrodę w Sławkowie. Foto: MHS

– Miasto nie może ponosić kosz-
tów za tę ustawę. Ustawa jest tak 
skonstruowana, że za wywóz śmieci 
wprowadzono nie podatek, a opła-
tę. Tyle, ile mieszkańcy płacą, tyle 
miasto może wydać – tłumaczyła 
prezydent.

Kolejne spotkania prezydent Ru-
dy Śląskiej z mieszkańcami ruszają 
jesienią. 

Monika Herman-Sopniewska. Wtorkowe spotkanie w MP nr 8.  Foto: MHS
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– ,,Ten znak znajduje się naprze-
ciwko cmentarza. Wszystko byłoby  
w porządku gdyby nie fakt, że znaj-
duje się on na środku i tak już wą-
skiego chodnika. Są dwa wyjścia – 
albo trzeba się przeciskać, co jest 
bardzo trudne, gdy przechodzi więk-
sza liczba osób, albo wejść na jezd-
nię. Czy można coś z tym zrobić?” – 
napisał do nas pan Marek z Nowego 
Bytomia.

Znak wzbudza wątpliwości nie tyl-
ko u pana Marka. Według innych 
mieszkańców w momencie, gdy prze-
chodzi tamtędy większa liczba prze-
chodniów, zaczynają się problemy.

– W Dniu Wszystkich Świętych 
można zauważyć, że znak ten trochę 

jednak przeszkadza. Zresztą nie tyl-
ko wtedy. Po drugiej stronie tego 
chodnika jest balustrada i w mo-
mencie, gdy przechodzimy koło 
znaku, można o nią się oprzeć i się 
ubrudzić – mówi 65-letni pan Sta-
nisław. 

By dowiedzieć się więcej o tym, 
czy znak jest odpowiednio ulokowa-
ny, napisaliśmy do Urzędu Miasta.

– Informuję, iż przeprowadzono 
wizję w terenie. Słupek nie znajduje 
się na środku chodnika, a jego lo-
kalizacja nie zagraża bezpieczeń-
stwu pieszych. Słupek ustawiony 
jest poza skrajnią jezdni (min. 0,5 
m od krawężnika) pozostawiając 
ponad 1,25 m szerokości chodnika 
dla pieszych. Znak umiejscowiony 
jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jego lokalizacja nie by-
ła zmieniana w ostatnim dziesięcio-
leciu – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
w Rudzie Śląskiej.

Mimo, że znak stoi w dobrym 
miejscu, wzbudza wiele kontrower-
sji. Jak zatem będzie wyglądać jego 
przyszłość?

Według niektórych mieszkańców znak uniemożliwia normalne przejście chodnikiem.
Foto: RP

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

ALARM
– Nie przewidujemy zmiany lo-

kalizacji słupka np. poza chodnik, 
w tym przypadku za bariery 
ochronne. Ewentualna zmiana 
byłaby możliwa w przypadku od-

Problematyczny znak

Problem umiejscowienia znaków drogowych już nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni budzi kontrowersje. Tym razem na 
główny plan wysunął się znak informujący o przejściu dla pieszych koło skrzyżowania ulicy Chorzowskiej i Ratowników, który 
na dość wąskim chodniku może pokrzyżować plany większej grupie przechodniów.

M-16

– ,,Codziennie, gdy jadę 
do pracy, przejeżdżam przez 
przejazd kolejowy na ulicy  
1 Maja. Chodzi mi o ten, któ-
ry znajduje się koło skrzyżo-
wania z ulicą Wyzwolenia. 
Na jezdni w pobliżu przejaz-
du jak i na nim porobiły się 
już straszne koleiny. Gdy ja-
dę tamtędy, to rzuca pojaz-
dem na wszystkie strony. Jest 
to momentami bardzo nie-
bezpieczne. Nie wiem, czy 
ten obszar należy do miasta 
bądź PKP, ale może wiado-
mo, coś na temat ewentual-
nej renowacji tego miejsca?” 
– pisze do nas zaniepokojona 
pani Katarzyna z Halemby.

W tej sprawie po informa-
cję zwróciliśmy się do Urzę-
du Miasta.

– 5 kwietnia 2013 r. poin-
formowaliśmy pisemnie PKP 
PLK S.A. ZLK w Tarnow-
skich Górach, że stan prze-
jazdów kolejowych biegną-
cych przez ul. 1 Maja oraz 
Halembską w Rudzie Śląskiej 
stwarza zagrożenie w ruchu. 
Do dzisiaj nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi – poin-
formował nas  Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”

BIELSZOWICE
KWK „Bielszowice” – ul. Halembska 160; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Księdza Nie-
dzieli 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 Bielszowi-
ce; Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej ul. 
Główna 11; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 
6 – ul. Kokota 166; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 
11, Szpital Bielszowice; Kiosk Wielobranżowy – 
ul. Kokota 150.
HALEMBA
ADM-4 RSM – ul. Energetyków 25; KWK „Ha-
lemba-Wirek” – ul. Kłodnicka 54; Targowisko 
– ul. Solidarności 13; Targowisko – ul. Brodziń-
skiego; Intermarche – ul. Kłodnicka 56; Przy-
chodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Makuszyńskie-
go 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 spożywczo-przemysłowy 
– ul. Kłodnicka 2; Aquadrom – ul. Kłodnicka 
95a; Miodowa Chatka, ul. Miodowa 2.
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. Różyc-
kiego 30; Miejska Biblioteka Publiczna w Ru-
dzie Śląskiej – ul. Dąbrowskiego 18; Miejska Bi-
blioteka Publiczna Filia nr 17 – ul. Osiedlowa 1; 
Targowisko Biuro Obsługi Klienta – ul. Kupiecka 
2; Kiosk „RUCH” – ul. Główna 1; Kwiaciarnia 
100krotka, ul. 1 Maja 275, NZOZ Ośrodek Pie-
lęgniarstwa Sp. z o.o., ul. 1 Maja 288, Centrum 
Ogrodnicze, ul. Polna 2, Supermarket ANIA, 
ul. Obr. Westerplatte 7 – now2 punkty!!!
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. Niedurne-
go 69; Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ – 

ul. Niedurnego 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 MO-
SiR – 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;  Kiosk – skrzyżowanie 
ul. Pokoju z Chorzowską; Sklep Rolno-Spożyw-
czy – ul. Podgórze 6/2.
CHEBZIE
Urząd Skarbowy – ul. Kokotek 6; Sklep spożyw-
czy U Celiny – ul. Dworcowa 23.
GODULA
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej – ul. Lipa 2; 
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Lipa 3; 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości – ul. Ka-
rola 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 Pojaz-
dów OMEGA – ul. Stara 1; Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 13 – ul. Joanny 20/8, Sklep 

Klaudia, pl. Niepodległości 8; Sklep AGA, ul. 
Goduli 7. 
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 ogólnospo-
żywczy – ul. Orzegowska 38/2. 
BYKOWINA
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Szpaków 
33; Przychodnia Rejonowa SP ZOZ – ul. Sztol-
niowa 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; Lam-
bertz Polonia Sp. z o.o. – ul. Katowicka 170; 
Sklep Spożywczy „MIŚ – ul. Kowalskiego 2a; 
Stacja Kontroli Pojazdów ALFA – ul. Szpaków 
51; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21 – ul. 
Grzegorzka 8; Centrum Inicjatyw 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 Ba-
sen 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. Tun-
kla 110; Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15 
– ul. Brzozowa 4; ,,Pieczywo”, ul. Oświęcimska 
79; Kochłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 
Łowiecka 10a 
RUDA
Urząd Pracy – ul. Ballestremów 16; Rudzka SM 
– ul. Magazynowa 12; Basen kryty MOSiR – ul. 
Chryzantem 10; ADM-3 RSM – ul. Wolności 20; 
PUK – ul. Kokotek 33; MPGM REB nr 1 – ul. 
Janasa 13a; Sklep RSS Społem – ul. Wolności 
7; Sklep RSS Społem – ul. Norwida 8; Mewa 
Druk – ul. Achtelika 2; Sklep NIKA – ul. Wol-
ności 14/5; Sklep Herbolek – ul. Różana 7; 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 – ul. Fioł-
ków 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. Wol-
ności 26; Sklep zoologiczno-wędkarski Reksio, 
ul. Zabrzańska 62; Piastowska 48; Sklep 
,,Kuźnica”, Sobieskiego 47 – nowe punkty!!!

twarzania tego oznakowania po 
jego uszkodzeniu, np. po zdarze-
niu drogowym – dodaje Adam 
Nowak.

 Robert Połzoń

Wszystkim Hutnikom i Strażakom
z podziękowaniami za pracę i pełnioną 

z poświęceniem służbę składam 
najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Waszego święta.
Niech święty Florian ochrania Was 

przed niebezpieczeństwami,
byście zawsze szczęśliwie wracali do domu.

Życzę Wam zawodowej satysfakcji i realizacji 
nawet najbardziej ambitnych zamierzeń,

a także zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

ZAPROSZENIE
Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
oraz uroczystości najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 

zapraszam serdecznie na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny 
i mieszkańców miasta Ruda Śląska, 

która odbędzie w dniu 3 maja br. w Parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach o godzinie 12.00. 

Po nabożeństwie odbędzie się przemarsz pocztów sztandarowych 
pod pomnik Powstańców Śląskich.

Zapraszam do udziału w tym nabożeństwie i pozostaję w nadziei, 
że ta ważna rocznica będzie okazją do wspólnej modlitwy 

o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny i mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

OGŁOSZENIA



8 Wiadomości Rudzkie 30.04.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

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.vitgold18+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 6.05.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Martyna Franosz
córka Wiolety

ur. 15.04. (2750 g, 54 cm)

Nikola Szczuchniak
córka Mirosławy i Łukasza
ur. 20.04. (3220 g, 56 cm)

Julia Mańka
córka Renaty i Kamila

ur. 20.04. (3700 g, 59 cm)

Bartosz Swalarz
syn Marty i Grzegorza

ur. 21.04. (4000 g, 54 cm)

Antoni Chojecki
syn Justyny i Mariusza

ur. 21.04. (3200 g, 52 cm)

Wanessa Augustyniak
córka Izabeli i Tomasza

ur. 21.04. (3850 g, 56 cm)

Franciszek Wąs
syn Elżbiety i Jacka

ur. 21.04. (3600 g, 56 cm)

Zuzanna Pietrowska
córka Agnieszki i Marka

ur. 20.04. (3030 g, 55 cm) 

Natalia Wojtunik
córka Karoliny i Dariusza

ur. 23.04. (3300 g, 55 cm)

Martyna Sykulska
córka Katarzyny i Sylwestra
ur. 18.04. (2710 g, 53 cm)

Materiał redagowany przez
uczniów ZSO nr 1 

W Miejskim Przedszkolu nr 12 w Rudzie Śląskiej odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „wieczorek z poezją”. Dzieci po raz kolejny miały 
okazję spotkać się z wierszami w specyficzny, zabawny sposób. Tym 
razem przybrało ono inną formę niż zazwyczaj – w miejsce teatrzyku 
z udziałem dzieci pojawił się teatr rodzica. 

 Jest to nowy pomysł, który został 
przyjęty przez widzów z ogromnym 
entuzjazmem, zabawą i uśmiechem. 
Teatrzyk zaprezentował utwory 
związane z tematem trwającej już 
wiosny. Pomimo kapryśnej jak na tę 
porę roku aury, dzieci świetnie się 
bawiły, zachwycały się widząc swo-
ich rodziców w przebraniach żabek, 
bocianów czy też jeżów, tańczących 
w pięknie wystrojonej sali przy ży-
wej i wesołej muzyce. Oczywiście 
małych widzów nie mogło zabrak-
nąć na scenie – przy muzyce Vival-
diego dzieci szalały wraz z rodzica-
mi wymachując kolorowymi chusta-
mi. Po całym widowisku wszyscy 
mieliśmy okazję spróbować prze-
pysznych wypieków i słodkości. 

Udało nam się zanotować kilka 
opinii rodziców o swoim występie. 
Jedna z występujących mam opo-
wiedziała nam o swojej wielkiej ra-

dości towarzyszącej jej występom 
przed dziećmi. Nie stresowała się, 
pomimo głównej roli w spektaklu. 
Tłumaczyła, że w występie pomaga-
ło jej to, że miała zaszczyt grać przed 
wspaniałą publicznością. Uważa to 
za niesamowite doświadczenie, któ-
re warto powtórzyć, by na twarzy 
swojego dziecka i jego znajomych 
znów zobaczyć uśmiech. 

Opiekunki dzieci, a zarazem po-
mysłodawczynie poetyckich wie-
czorków – pani Izabela Zug-Tom-
palska i pani Aleksandra Kopacz 
dodają, że to nowa forma spotkań, 
która pojawiła się zupełnie sponta-
nicznie. – Jak powiedziała nam pani 
Iza, cieszą się, że mogą współpraco-
wać z dorosłymi ludźmi, dla których 
nie jest problemem przebrać się 
w kostium i wystąpić przed ich 
dziećmi. Nauczycielki są zachwyco-
ne opiniami widzów i obiecują, że 

takie przedstawienia będą pojawiać 
się częściej.

 Na koniec porozmawiałyśmy 
z panią Ireną Danch – dyrektor Miej-
skiego Przedszkola nr 12, która rów-
nież w rozmowie z nami przyznała, 
że jest pod dużym wrażeniem odwa-
gi i inspiracji twórczej rodziców. 
Bardzo podobało jej sie przedsta-
wienie, cieszy ją również fakt, że 
rodzice angażują się w tego typu ak-
cje, nie okazując zbytniej tremy 
przed dziećmi i zaproszonymi gość-
mi. Pani Irena była oczarowana 
przygotowanymi popisami tanecz-
nymi oraz zabawnymi strojami. 
Przyznaje również, że aktorzy na co 
dzień wykonują różne zawody i ma-
ją coraz mniej czasu dla swoich po-
ciech, dlatego przez te niesamowite 
poetyckie wieczorki chcą sprawić 
im trochę radości i przede wszyst-
kim zaskoczyć je. 

Zgadzamy się z innymi widzami. 
Przedstawienie było wspaniałe i na-
wet nam niejeden raz uśmiech zago-
ścił na twarzy. Liczymy na więcej 
tego typu spotkań, a Wam wszyst-
kim życzymy tak dużo uśmiechu na 
twarzach jak dzieciom z Przedszkola 
Miejskiego nr 12 w Rudzie Śląskiej, 
zabawy, a przede wszystkim radości 
z życia – żeby czasami zatrzymać się 
w gonitwie dnia codziennego i spę-
dzić choć trochę czasu z rodziną 
i przyjaciółmi. Myślimy, że zbliżają-
ca się wiosna nam w tym pomoże! 

Weronika Muskalla,
Agata Matuszczyk 

i Katarzyna Gęsikowska 

Wieczór z poezją

– Szok i szczęście – tak można 
określić to, co czujemy teraz – mówi 
Michał Leks, dumny ojciec czterech 
córek. 

– Lekarz nam doradził poród wła-
śnie tutaj. Nie wyobrażałem sobie, że 
mogłyby urodzić się w innym miejscu. 
Dzieci czują się dobrze, żona dochodzi 
do siebie, jesteśmy niezmiernie szczę-
śliwi – dodaje pan Michał. 

Dziewczynki urodziły się w siód-
mym miesiącu ciąży. W zwykłym szpi-
talu ich przyjście na świat nie byłoby 
możliwe. Szpital musi być wyposażo-
ny w bardzo dobrą kadrę położników 
i lekarzy. Potrzebne jest również zaple-
cze w zakresie intensywnej terapii. 

Czworaczki w Rudzie Śląskiej

– Dzieci jak na swój stopień dojrza-
łości, masy ciała, doby życia – mają się 
dobrze. Dziewczynki urodziły się z wa-
gą około 1 kilograma i pozostaną 
w szpitalu przez dwa miesiące. Zostaną 
wypisane dopiero wtedy, gdy osiągną 
około dwóch kilogramów masy ciała. 
W tej chwili wszystkie mają zespół za-
burzeń oddychania związanych z wcze-
śniactwem i ta pomoc oddechowa po-
winna potrwać jeszcze około tygodnia. 
Później przed nami jest okres rozkar-
miania, bo te dzieci muszą troszkę uro-
snąć – mówi prof. Janusz Świetliński, 
ordynator Oddziału Neonatologiczne-
go Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej. MHS

Jako pierwsza na świat przyszła Mania, potem Natasza, Jagoda 
i Antosia – w ubiegły czwartek po raz pierwszy w Rudzie Śląskiej 
urodziły się czworaczki. Ich rodzice – Michał i Żaneta Leks – na po-
ród przyjechali z Sosnowca, bo jak mówią, Szpital Miejski w Rudzie 
Śląskiej to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce dla ich nowo naro-
dzonych dzieci. 

Trzecia na świat przyszła Jagoda.  Foto: MHS



Wielki powrót

Nienegatywni powracają. Foto: AP

Ktoś nade mną czuwa

Głosem podbił serca Polek. Pochodzi z Gdyni, a swoją szansę wykorzystał w programie „X-Factor”, zajmując drugie miejsce. To 
skromny chłopak, który wolny czas stara się spędzać z dziewczyną. Wie czego chce. Mówi, że nie zostanie kolejnym cukierko-
wym wokalistą. Specjalnie dla „Wiadomości Rudzkich” – gwiazda, która uświetniła galę Miss Rudy Śląskiej – Marcin Spenner. 
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CO, GDZIE,
KIEDY

Basia Beuth  
Zapraszamy na koncert pro-

mujący debiutancką płytę Basi 
Beuth oraz jej zespołu. Artystka 
pochodzi z Rudy Śląskiej, cho-
ciaż swoje studenckie i muzycz-
ne życie związała z Opolem. Jest 
wokalistką, autorką tekstów, lau-
reatką wielu ogólnopolskich fe-
stiwali piosenki. Koncert będzie 
promował album „Świat dobrze 
wyjaśniony”, na którym znajdu-
ją się utwory z pogranicza balla-
dy i piosenki poetyckiej w cieka-
wych aranżacjach. Koncert od-
będzie się 18 maja w MCK-u 
o godzinie 18.00. Bilety w cenie 
20 i 15 zł.

Rozmowy o Śląsku
13 maja kolejne spotkanie 

z cyklu „W poszukiwaniu toż-
samości. Rozmowy o Śląsku”. 
Tym razem wyświetlony zo-
stanie film „Tysiąclecie kontra 
Millenium”, przedstawiający 
historię najpoważniejszego 
w dziejach PRL-u konfliktu 
pomiędzy władzami a Kościo-
łem katolickim. Jego podłożem 
były obchody tysiąclecia 
chrztu Polski w 1966 r. Na film 
zapraszamy do kina „Patria”. 
Rozpoczęcie seansu o godzinie 
17.30. Wstęp bezpłatny.

Paranienormalni  
Przypominamy, że w bielszo-

wickim Domu Kultury wystąpi 
jedyny i niepowtarzalny kabaret 
„Paranienormalni”, założony 
w 2004 roku w Jeleniej Górze. 
Panowie w składzie: Igor Kwiat-
kowski, Michał Paszczyk, Ro-
bert Motyka i Rafał Kadłucki  
przedstawią program „Żarty się 
skończyły”. Fanów dobrej zaba-
wy zapraszamy 8 maja na godzi-
nę 19.30. Bilety w cenie 50 zł.

Wystawa filatelistów  
16 maja o godz. 17.00 w Mu-

zeum Miejskim odbędzie się uro-
czyste otwarcie wystawy „Filate-
liści Rudzie Śląskiej”, która zo-
stała przygotowana przez Od-
dział Polskiego Związku Filateli-
stów w Rudzie Śląskiej przy 
współpracy z Muzeum. Ekspo-
zycja stanowi retrospekcję wyda-
rzeń z historii naszej miejscowo-
ści ukazanych z perspektywy fi-
latelistów. Wystawa dokumentuje 
zaangażowanie Związku w życie 
naszego miasta. Ekspozycji to-
warzyszyć będzie wernisaż fila-
telisty Jerzego Pilarza – rudzia-
nina, który pokaże fragmenty 
swoich trzech eksponatów pt. 
„Górny Śląsk”, „III Rzeczpo-
spolita Polska” oraz unikalne, 
wykonane w złocie „Rarytasy 
znaczkowe”, czyli reprinty 
znaczków nr 1 wielu krajów 
świata.

z kuLTuRĄ Na TY

M-18

– Kiedy zacząłeś myśleć o profe-
sjonalnym śpiewaniu?

– Dopiero w trakcie realizacji 
programu zacząłem śpiewać profe-
sjonalnie. Wcześniej miałem tylko 
kilka koncertów z zespołem Inside 
out, ale to były raczej występy klu-
bowe. Dlatego to wszystko zaczęło 
się niedawno.

– Masz w rodzinie kogoś uzdol-
nionego muzycznie, kto mógłby 
obdarować Cię „genem muzycz-
nym” ? 

– Nie, nie mam. Jedynie mój dzia-
dek, z tego co wiem, grał na perku-
sji. Być może to dzięki niemu.

– Na razie wykonujesz covery. 
W jakim repertuarze czujesz się 
najlepiej?

– Wtajemniczeni wiedzą, że lubię 
wykonywać ballady, aczkolwiek 
ostatnio postanowiłem poszerzać 
horyzonty, staram odnaleźć się 
w szybszych kawałkach i na razie 

mi to wychodzi. Muszę szukać no-
wych brzmień, zainteresować słu-
chacza.

– Niedawno podpisałeś kon-
trakt z wytwórnią Universal. 
Właśnie takie kawałki znajdą się 
na krążku?

– Płyta ma wyjść jesienią. Balla-
dy mamy już gotowe, teraz bierze-
my się za te szybsze utwory. Muszę 
się otworzyć, żeby nie przypisano 
mi łatki „balladowca”. Dlatego pły-
ta będzie różnorodna – momentami 
spokojna, a czasem bardzo „do 
przodu”. Ale tak naprawdę jeszcze 
wiele pracy przed nami. Teraz wzią-
łem się za pisanie tekstów.

– I jak Ci idzie to pisanie? Pró-
bowałeś już kiedyś to robić, czy to 
Twój debiut?

– Nie pisałem wcześniej, ale do-
stałem radę, że muszę dużo, dużo 
pisać – staram się więc to robić co-
dziennie. Czasami jest tak, że jak 

Marcin Spenner wystąpił na deskach 
MCK-u. Foto: MS

Zniknęli, ale pojawiają się na nowo. Nienegatywni powra-
cają w nowym składzie i z nowymi utworami. – Dorośliśmy 
– mówią o sobie. 

czytam następnego dnia co napisa-
łem, to pękam ze śmiechu, ale na 
tym polega metoda prób i błędów. 
Jednak coraz lepiej mi to wychodzi. 
Staram się zawrzeć w słowach jakąś 
głębię, nie chcę pustych tekstów bez 
przekazu. Zauważyłem także, że 
ciężko napisać polską, wesołą pio-
senkę, bo często efektem jest tandet-
ny utwór.

– Czy w Polsce trudno jest się 
wybić, będąc wokalistą?

– Przez program „X-Factor” pa-
trzę na to wszystko inaczej. Pozna-
łem tam ludzi, którzy dużo wcze-
śniej walczyli o zaistnienie na ryn-
ku, a program stał się dla nich tram-
poliną. Przed udziałem w programie 
koncertowali dla pięciu osób, teraz 
grają nadal to samo, a na koncertach 
pojawiają się setki ludzi. Póki co, 
mnie też się udaje. Chyba ktoś nade 
mną czuwa. 

MS

Zespół istnieje od 2007 roku, 
jednak po pięciu latach zaprzestał 
działalności muzycznej. Teraz Nie-
negatywni powracają w dojrzal-
szym brzmieniu. W sobotni wieczór 
można było usłyszeć ich przedpre-
mierowo.

– To jest koncert dla naszych zna-
jomych, będzie bardzo fajnie, jeśli 
ktoś przyjdzie z zewnątrz. Traktuje-
my go jako rozgrzewkę przed pre-
mierowym występem w Koninie. 
Taka większa próba z publicznością 
– mówi Bartosz Głodek, nowy wo-
kalista zespołu.

Mimo przerwy trwającej ponad 
rok, muzycy nigdy nie przestali 
myśleć o graniu.

– Po rozstaniu się ze starym wo-
kalistą została marka Nienegatyw-
nych i szkoda było to zostawić. Nie 
chcieliśmy, żeby nasz zespół znudził 
się i został bez wizji na przyszłość. 
Nigdy jednak nie zniknęliśmy ze 
sceny muzycznej – opowiada Mi-
chał Szeliga, gitarzysta.

Nowy wokalista i perkusista to 
nie jedyne zmiany. Zmienił się tak-
że styl muzyków. Teraz zespół sku-
pia się na graniu reggae i raggi. 

Złota płyta Poloczka

Grzegorz Poloczek wyróżnienie odebrał 
podczas Śląskiej Gali Biesiadnej. 

Foto: arch.

Składa się z piosenek autorskich oraz ulubionych utworów artysty, znanych z innych wykonań. Dwupłytowy album „…z mo-
jego placu” Grzegorza Poloczka przypadł do gustu wielu słuchaczom – do tej pory rozszedł się w nakładzie ponad 7,5 tysiąca 
egzemplarzy i zyskał tym samym miano złotej płyty. Artysta odebrał wyróżnienie podczas Śląskiej Gali Biesiadnej, która odbyła 
się 20 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

– To wyróżnienie bardzo mnie 
zaskoczyło. W momencie, gdy wy-
dawałem płytę, nie myślałem 
o tym, że może ona zyskać miano 
złotej. Nigdy nie byłem piosenka-
rzem i nie wykonywałem w zasa-
dzie projektów solowych. Jest to 
niespodzianka, ale bardzo przy-
jemna – mówił Grzegorz Polo-
czek. – Zanim płyta zyskała status 
złotej, otrzymywałem wiele pozy-
tywnych opinii od słuchaczy. Mó-
wili, że każda piosenka jest inna 

i jest czego na tej płycie posłuchać. 
Takie opinie bardzo mnie cieszą – 
dodał.

Jak zapewnia znany kabareciarz, 
powoli dojrzewa w nim myśl o ko-
lejnym krążku.

– Napisałem dużo nowych tek-
stów będąc w Ameryce. Tam prze-
jechaliśmy samochodem 24 tysiące 
kilometrów. Było dużo czasu na pi-
sanie w aucie. To są piosenki bar-
dziej współczesne, niezbyt kabare-
towe. Traktują o tym, aby w cza-

sach, kiedy musimy się rozpychać 
łokciami, cieszyć się z tego co ma-
my. Chciałbym tę płytę nagrać 
z różnymi osobami, bo te piosenki 
powinni zaśpiewać prawdziwi wo-
kaliści. Już parę osób wstępnie się 
zgodziło, ale nie chcę zapeszać – 
zapowiedział artysta. 

Utworów ze złotej płyty będzie 
można posłuchać już 19 maja 
w MCK-u, w trakcie koncertu cha-
rytatywnego „Dla Joli na bis”.

Sandra Hajduk

Powstały nowe utwory, a stare 
zmieniły się nie do poznania. Mu-
zycy sami mówią, że dojrzeli za-
równo oni, jak i ich muzyka. 

- Część piosenek przearanżowa-
łem, bo było w nich za mało brzmie-

nia reggae. Mamy też parę nowych 
utworów – dodaje Bartosz.

Od maja Nienegatywni zaczyna-
ją na nowo koncertować. Natomiast 
na płytę zespołu fani będą musieli 
jeszcze poczekać. AP



PORADY OSK elKA

PORADY

10 Wiadomości Rudzkie 30.04.2013 www.wiadomoscirudzkie.pl

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę z deweloperem? 
Najczęściej występującą w obro-

cie prawnym postacią umowy de-
weloperskiej jest umowa przed-
wstępna. Jest to umowa, przez którą 
jedna ze stron lub obie zobowiązują 
się do zawarcia oznaczonej umowy 
– umowy ostatecznej (przyrzeczo-
nej). Umowa przedwstępna powin-
na określać istotne postanowienia 
umowy przyrzeczonej oraz termin, 
w ciągu którego ma być ona zawarta 
i prowadzić do zawarcia umowy 
ostatecznej, przenoszącej własność 
na nabywcę. Dla ważności przed-
wstępnej umowy deweloperskiej nie 
jest wymagana forma aktu notarial-
nego. W tym miejscu należy jednak 
dodać, iż zasadniczo różny jest re-
żim prawny w zależności od tego, 
czy umowę przedwstępną kupna – 
sprzedaży nieruchomości konsu-
ment zawrze w zwykłej formie pi-
semnej, czy też w formie aktu nota-
rialnego. W pierwszym przypadku 
przysługują mu wyłącznie roszcze-
nia odszkodowawcze, w drugim zaś 
można żądać zawarcia umowy przy-
rzeczonej. Nabycie mieszkania (do-
mu), czy przejście własności nieru-
chomości na konsumenta (nabywcę) 
następuje dopiero z momentem za-
warcia umowy przenoszącej wła-
sność (rozporządzającej) w formie 
notarialnej. W praktyce jednakże 
umowa taka jest zawierana z reguły 
dopiero po zapłaceniu przez konsu-
menta całej ceny nieruchomości 
i uzyskaniu decyzji organów bu-

dowlanych o dopuszczeniu do użyt-
kowania budynku, skutkującą pod-
jęciem przez konsumentów prac 
wykończeniowych i zasiedleniem 
nieruchomości. Wśród umów dewe-
loperskich spotykamy również umo-
wę rezerwacyjną. Umowa taka ma 
na celu jedynie weryfikację, czy in-
westycja spotka się z zainteresowa-
niem klientów, pomaga w podjęciu 
decyzji o zakresie realizowanej in-
westycji i w zaplanowaniu poszcze-
gólnych etapów budowy. Istotnym 
elementem tej umowy jest wnoszo-
na przez nabywcę opłata rezerwa-
cyjna, którą można uznać za pewne-
go rodzaju kaucję na zabezpiecze-
nie. Opłata ta stanowi dla dewelope-
ra zabezpieczenie, że klient zawrze 
z nim umowę deweloperską, nato-
miast w czasie obowiązywania umo-
wy rezerwacyjnej, deweloper nie ma 
możliwości zawarcia umowy dewe-
loperskiej na tę samą nieruchomość 
z innym nabywcą. Umowa dewelo-
perska powinna dokładnie określać: 
strony umowy, przedmiot umowy, 
zakres prac, cenę przedmiotu umo-
wy, termin zakończenia inwestycji 
i przeniesienia własności, kary 
umowne, warunki odstąpienia od 
umowy. Umowy deweloperskie cha-
rakteryzują się cechami umów wza-
jemnych i odpłatnych, a tym samym 
wzajemne zobowiązania stron win-
ny mieć walor świadczeń równo-
ważnych (ekwiwalentnych). Zazwy-
czaj umowy deweloperskie są umo-

PORADY KONSUMeNTA

Przed zawarciem umowy ważne jest, żeby dokładnie zapoznać się 
z jej treścią i przeanalizować wszystkie zapisy, które później mogłyby 
się stać przedmiotem negocjacji stron.

Odpowiada Miejski 
Rzecznik Konsumentów
Wioletta 
Stec-Grześkowiak  

PORADY zUS

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
 w Chorzowie

O niezaleganiu ze składkami

Regularnie występuję do ZUS-u o zaświadczenia o niezaleganiu ze 
składkami, których potrzebuję do przetargów. Tym razem dostałam 
zaświadczenie na innym druku. Obawiam się, czy nie będę miała 
z tym problemów przy przetargu? Agnieszka Ch. z Bielszowic

W celu uproszczenia trybu wy-
dawania zaświadczeń o niezalega-
niu w opłacaniu składek pobiera-
nych przez ZUS, w terenowych 
jednostkach organizacyjnych Za-
kładu wprowadzana jest obecnie 
nowa postać wydruku dokumentu 
„Zaświadczenie o niezaleganiu 
w opłacaniu składek”. 

Zaświadczenie wydawane jest 
w formacie A4 na papierze firmo-
wym terenowej jednostki organiza-
cyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych właściwej do obsługi 
płatnika.

Przejście od specjalnych druków 
do papieru firmowego odbędzie się 
bez żadnej szkody dla autentycz-
ności zaświadczeń potwierdzają-
cych fakt braku zaległości danego 
płatnika wobec ZUS. Wszystkie 

zaświadczenia są ewidencjonowa-
ne, a każda osoba zainteresowana 
może bez przeszkód w każdej 
chwili zweryfikować dane za-
świadczenie na stronie interneto-
wej https://ssl.zus.pl/zn/. Aby uzy-
skać informację, czy ZUS faktycz-
nie wydał taki dokument, na poda-
nej wyżej stronie należy podać na-
stępujące dane: numer zaświadcze-
nia, typ identyfikatora płatnika 
(NIP, PESEL, REGON), identyfi-
kator płatnika, datę wydania za-
świadczenia – wszystkie one po-
winny znajdować się na weryfiko-
wanym zaświadczeniu.

Zaświadczenie o niezaleganiu 
w opłacaniu składek na wniosek 
płatnika może być wydane w po-
staci dokumentu elektronicznego 
w formie pliku .xml. Zaświadcze-

nie będzie wówczas opatrzone 
podpisem kwalifikowanym osoby 
uprawnionej.

Wzór dokumentu elektroniczne-
go dla zaświadczenia o niezalega-
niu w opłacaniu składek opubliko-
wany został w Centralnym Repo-
zytorium Dokumentów. 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/
E2_CRD

Wymogiem dla otrzymania za-
świadczenia o niezaleganiu w opła-
caniu składek w postaci dokumen-
tu elektronicznego jest posiadanie 
profilu zaufanego na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 
(https://pue.zus.pl/) oraz złożenie 
dyspozycji otrzymania zaświad-
czenia w formie elektronicznej na 
wniosku przekazanym w formie 
papierowej lub elektronicznej. 

wami o charakterze mieszanym, łą-
czą w sobie elementy: umowy o ro-
boty budowlane – w zakresie zobo-
wiązania do wybudowania budynku, 
uzyskiwania zezwoleń prawno-bu-
dowlanych (pozwolenie na użytko-
wanie budynku, pozwolenia na bu-
dowę, innych zezwoleń), umowy 
zobowiązującej do przeniesienia 
własności nieruchomości, umowy 
sprzedaży, umowy o dzieło – jeśli 
chodzi o realizację w lokalu czy bu-
dynku dodatkowych robót wykoń-
czeniowych, umowy zlecenia – np. 
w zakresie świadczonych przez de-
welopera lub wyznaczoną przez nie-
go osobę usług zarządu nierucho-
mościami wielolokalowymi, ewen-
tualnie udzielonych mu w związku 
z wykonywaniem umowy dewelo-
perskiej pełnomocnictw na przepro-
wadzenie określonych czyn- 
ności w procesie inwestycyjno-bu-
dowlanym. Uregulowaniem praw-
nym wiążącym w jedną całość umo-
wy o roboty budowlane oraz umowy 
zobowiązującej do przeniesienia 
własności nieruchomości jest usta-
wa o własności lokali. 

Odrębna własność lokalu może 
powstać także w wykonaniu umowy 
zobowiązującej właściciela gruntu 
do wybudowania na tym gruncie do-
mu oraz do ustanowienia po zakoń-
czeniu budowy odrębnej własności 
lokali i przeniesienia tego prawa na 
drugą stronę umowy lub na inną 
wskazaną w umowie osobę.

Tomasz Parzonka
nauczyciel jazdy 
z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców ELKA.

Myślę o zrobieniu prawa jazdy. Słyszałem, że niedawno zaszły 
zmiany w części teoretycznej egzaminu. Na czym polegają te 
zmiany? Na rynku jest dużo szkół uczących jeździć – czym się 
kierować wybierając szkołę, by mieć jak największe szanse na 
zdanie egzaminu? 

Janek z Bykowiny

Nowy egzamin teoretyczny na 
prawo jazdy różni się od starego 
diametralnie. Do 19 stycznia bieżą-
cego roku mieliśmy test wielokrot-
nego wyboru, to jest składający się 
z pytania i trzech odpowiedzi, 
z których każda odpowiedź mogła 
być prawidłowa. W nowym teście 
są 32 pytania. Dodatkowo składa 
się on z dwóch części – 20 pytań to 
pytania podstawowe, na które od-
powiadamy tak lub nie, jest także 
12 pytań specjalistycznych, gdzie 
są trzy odpowiedzi, ale tylko jedna 
z nich jest poprawna. Co ważne, 
zmieniła się punktacja za każde 
z pytań. Są pytania za jeden, dwa 
i trzy punkty. Im trudniejsze pyta-
nie, tym więcej punktów uzyskuje 
się za poprawną odpowiedź. Na od-
powiedź na każde z pytań wyzna-
czona jest odpowiednia ilość czasu. 
Dla porównania, stary test składał 
się z 18 pytań wielokrotnego wybo-
ru. Jeśli komuś został czas, to mógł 
on wrócić do poprzedniego pytania. 
W nowym teście nie ma takiej moż-
liwości. Mija określony czas, odpo-
wiedź na pytanie się zapisuje i nie 
ma możliwości jej zmienić. W eg-
zaminie przeprowadzanym według 
nowych zasad można uzyskać mak-

Zmiany w egzaminie
symalnie 74 punkty. Aby zdać, ko-
nieczne jest zdobycie co najmniej 
68 punktów. Jedną z podstawowych 
zasad nowego egzaminu teoretycz-
nego jest niejawna baza pytań. Do 
tej pory pytania były znane, a kur-
sanci niejednokrotnie uczyli się te-
stów na pamięć. Aktualnie, aby 
zdać egzamin, trzeba szczegółowo 
nauczyć się przepisów ustawy pra-
wa o ruchu drogowym oraz kodek-
su drogowego. Przyszli kierowcy 
muszą nauczyć się przepisów, bo 
tylko znając je, będą w stanie ich 
przestrzegać. Ustawodawca wpro-
wadził takie zmiany, bo miał na ce-
lu poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach. Oczywiście znajomość prze-
pisów nie gwarantuje ich przestrze-
gania, ale powinno się mieć świa-
domość tego, czym grozi nieprze-
strzeganie ich. W szkołach nauki 
jazdy zajęcia mające na celu zapo-
znanie kursantów z przepisami 
obowiązującymi w ruchu drogo-
wym się odbywały. Myślę, że klu-
czem do zdania jest sumienne na-
uczenie się przepisów oraz zapisa-
nie się do szkoły jazdy, posiadającej 
instruktora znającego bardzo do-
brze temat i potrafiącego przekazać 
kursantom wiedzę.



Bezpieczna szkoła

WOKÓŁ NAS

Wykład z logopedii
również pozycja spoczynko-
wa języka przy oddychaniu 
wpływają na stabilizowanie 
się pewnych doświadczeń 
dziecka, co wpływa na rozwój 
sprawności artykulacyjnej. 
Dziś zatem uczymy się, jak 
prawidłowo oddychać i poły-
kać – mówiła prof. Danuta 
Pluta-Wojciechowska.
Monika Herman-Sopniewska

Z laureatami konkursu „Zabyt-
kowa Ruda” spotkała się w czwar-
tek prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Cieszę się, że tyle osób interesuje 
się rudzkimi zabytkami. Wszystkie 
są równie ważne, dlatego cieszę 
się, że je państwo dostrzegają. My 
z naszej strony dołożymy wszelkich 
starań, aby nabrały blasku – pod-
kreślała prezydent Grażyna Dzie-
dzic, dziękując za oddane głosy. 
Zabytkami, na które mieszkańcy 
mogli głosować, były budynki sa-
kralne, osiedla robotnicze, budyn-
ki użyteczności publicznej, ka-

pliczki oraz zabudowania indu-
strialne. W plebiscycie zwyciężył 
dworzec PKP w Chebziu. Na dru-
gim miejscu uplasowało się osie-
dle Ficinus zaś na trzecim wielki 
piec Huty „Pokój” .

Już niedługo zwycięskie obiek-
ty zostaną opublikowane w spe-
cjalnym wydawnictwie. Powstanie 
również ich wirtualna panorama. 
Po zeskanowaniu specjalnych ko-
dów będzie można zobaczyć wnę-
trza nawet tych zabytków, które są 
zamknięte. 

AP

Nagrodzeni za zabytki

Laureaci konkursu  ,,Zabytkowa Ruda” spotkali się z władzami miasta. Foto: AP

Szkoła Podstawowa nr 14, jako 
pierwsza w mieście, zdobyła tytuł 
Bezpiecznej Szkoły i członkostwo 
w Ogólnopolskim Klubie „Bez-
pieczne Szkoły”. – Jest to zwień-
czenie kilkumiesięcznych zmagań 
wszystkich uczniów i nauczycieli w 
II Ogólnopolskim Konkursie Bez-
pieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 
– podkreśla Katarzyna Romejko, 
nauczycielka historii w SP nr 14, 
która czuwała nad konkursem.

– Udział w konkursie to jeden z 
elementów procesu budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, 
krzewienia zasad praworządności, 
tolerancji, solidaryzmu społeczne-
go, obrony przed patologiami. W 
ramach konkursu organizowali-
śmy debaty, szkolenia, spotkania z 
przedstawicielami różnych orga-
nizacji, stowarzyszeń i instytucji. 

Nasza praca i zaangażowanie zo-
stały docenione – dodaje.

Ideę programu konkursowego 
wsparło gremium Komitetu Hono-
rowego, w którego skład wchodzą 
przedstawiciele Sejmu i Senatu 

RP, członkowie Rządu RP, rekto-
rzy wyższych uczelni, kuratorzy 
oświaty, wojewodowie, prezyden-
ci miast i marszałkowie sejmi-
ków. 

AP

W Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej na Byko-
winie swoją działalność 
wznowiła Rudzka Grupa 
Wsparcia Logopedów. 
W ubiegły czwartek wykład 
poprowadziła prof. Danuta 
Pluta- Wojciechowska z Uni-
wersytetu Śląskiego. Jego te-
matem była fizjologiczna me-
toda terapii w przypadku za-

burzeń ustnej fazy połykania 
i oddychania w dyslalii ob-
wodowej funkcjonalnej. 

– Na spotkaniu rozmawia-
my o tym, jak należy ćwiczyć 
połykanie i oddychanie fizjo-
logiczne u dzieci, które mają 
wady wymowy. Okazuje się 
bowiem, że takie czynności 
fizjologiczne jak połykanie, 
żucie pokarmów, picie, ale 
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Wykład w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Foto: MHS

O pakiecie klimatycznym
Na zaproszenie rudzkiego oddziału Klubu Gazety Polskiej do Rudy Śląskiej przyjechał prof. 

dr hab. Jan Szyszko. Wygłosił on prelekcję na temat pakietu klimatyczno-energetycznego. 
Spotkanie odbyło się w czwartek w domu parafialnym na Nowym Bytomiu.

– Polska jest unikatowym krajem 
w Unii Europejskiej, a także na 
świecie. Na tak małej powierzchni 
mamy ogromne zasoby energetycz-
ne, które nie tylko nam, ale i całej 
Europie powinny służyć przez wiele 
lat. Równocześnie Polska traci 

swoje szanse poprzez źle wynego-
cjowany pakiet klimatyczno-energe-
tyczny. Ten pakiet został wynegocjo-
wany przez Platformę Obywatelską  
i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest 
on blokadą polskich zasobów ener-
getycznych. Uzależnia on nasz kraj 

od obcych technologii i źródeł ener-
gii. To powoduje niebotyczny wzrost 
cen energii i bezrobocia. Ta umowa 
powinna być poddana renegocja-
cjom i w tym kierunku Prawo  
i Sprawiedliwość pracuje – mówił 
profesor Jan Szyszko. SH

Profesor Jan Szyszko wygłosił prelekcję o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Foto: SH

Spacer po Rudzie Śląskiej bez 
wychodzenia z domu? Teraz to 
możliwe! A wszystko za sprawą fir-
my Google, która udostępniła nowe 
zdjęcia w ramach Street View. 
Wśród wielu fotografii dodanych 
do map, są też zdjęcia z naszego 
miasta. Dzięki temu możemy na 
przykład „przespacerować się” od 
dworca w Chebziu do naszej Re-
dakcji. Jak to zrobić?

Wchodzimy na stronę mapy.go-
ogle.pl i wpisujemy wybrany adres 
(np. Niedurnego 36, Ruda Śląska). 
Gdy pojawi nam się szpilka, która 
wskazuje daną lokalizację, klikamy 
w nią i z opcji więcej wybieramy 
Street View. Na ekranie pojawi nam 
się ulica, po której można się poru-
szać i zwiedzać miasto.

Sprawdźcie, czy i w Waszej oko-
licy możecie wirtualnie spacero-

Wirtualny spacer

wać. Kto wie, może Wy i Wasz sa-
mochód też jesteście na zdjęciach?

Agnieszka Pach

Zdjęcie źródło Google Street View.

Uczniowie SP 14 z certyfikatem Bezpieczna Szkoła.  Foto: SH
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Możliwość skorzystania z ulgi 
daje uchwała przyjęta w listopadzie 
ubiegłego roku przez rudzkich rad-
nych. – Podczas rozmów, które pro-
wadziliśmy z przedsiębiorcami sły-
szeliśmy, że wprowadzenie ulg 
w podatku od nieruchomości po-
zwoli im na utworzenie nowych 
miejsc pracy. Uznaliśmy, że warto 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
właścicieli firm i wdrożyć takie ulgi 
– podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Cieszę się, że radni byli 
podobnego zdania. Przygotowana 
przez nas uchwała została przegło-
sowana bez żadnych problemów – 
dodaje prezydent.

Uchwała, której zapisy weszły 
w życie 1 stycznia 2013 r., zakłada 
możliwość zmniejszenia stawki po-
datku od nieruchomości od budyn-
ków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, jeżeli 
utworzone zostały tam nowe miej-
sca pracy. – Przedsiębiorca, który 
utworzy od jednego do pięciu no-
wych miejsc pracy, będzie miał 
zmniejszony podatek z 21,15 zł na 
18 zł za 1 m². W przypadku utwo-
rzenia od sześciu do 20 nowych eta-
tów stawka wyniesie 14 zł. Z kolei 
przy utworzeniu powyżej 21 etatów 
przedsiębiorca zapłaci 10 zł za 1 m² 
– informuje Ewa Guziel, skarbnik 
miasta. Obniżenie stawki dla przed-
siębiorców zatrudniających nowych 
pracowników obowiązywać będzie 
w zależności od liczby utworzo-
nych etatów od dwóch do pięciu 
lat. 

Do tej pory z ulgi skorzystała 
jedna firma z branży metalowej. 
Było to możliwe dzięki utworze-
niu na terenie zakładu kilku no-
wych miejsc pracy. Władze miasta 
prowadzą rozmowy z innymi fir-
mami gotowymi zainwestować 
w Rudzie Śląskiej oraz z dotych-
czasowymi przedsiębiorcami 
chcącymi zwiększyć zatrudnienie 
w swoich zakładach pracy. – Pod-
czas niedawnych badań potencja-
łu gospodarczego rudzkich firm 
okazało się, że spośród badanych 
firm w ciągu najbliższych dwóch 

Mniejszy podatek 
za nowe 
miejsce pracy

lat zwiększenie zatrudnienia pla-
nuje blisko 15 proc. z nich. Jest to 
dla nas jasny sygnał do tego by 
w dalszym ciągu tworzyć w mie-
ście udogodnienia dla przedsię-
biorców oraz prowadzić z nimi 
nieustanny dialog – uważa Michał 
Pierończyk, zastępca prezydenta 
miasta.

Władze miasta cyklicznie spoty-
kają się z rudzkimi przedsiębiorca-
mi podczas posiedzeń Rady Gospo-
darczej działającej przy Prezydencie 
Miasta. W radzie zasiada dziesięciu 
przedstawicieli różnych branż rudz-
kiej gospodarki. Podczas spotkań 
omawiane są bieżące tematy i pro-
blemy, które dotyczą przedsiębior-
czości w mieście.

W Rudzie Śląskiej według ewi-
dencji REGON na koniec 2012 
roku zarejestrowanych było 9.786 
firm. W ciągu 2012 roku ilość firm 
w Rudzie Śląskiej zwiększyła się 
o 207. Podczas niedawnych badań 
potencjału gospodarczego rudz-
kich firm okazało się, że spośród 
badanych firm w Rudzie Śląskiej 
w ciągu najbliższych dwóch lat 
zwiększenie zatrudnienia planuje 
14,8 proc. z nich. Najwięcej firm 
planuje wzrost zatrudnienia 
w branży górniczej – 20 proc. 
firm, branży produkcyjnej – 19 
proc. i w branży budowlanej – 
18,2 proc. firm, następnie w bran-
ży handlowej – 15 proc. firm 
i w branży usługowej – 9,5 proc. 
firm.

Na koniec 2012 roku stopa bezro-
bocia w Rudzie Śląskiej wynosiła 9 
proc., przy 13,4 proc. dla całego kraju 
i 11,1 proc. dla województwa. – 
Wprawdzie w ubiegłym roku liczba 
bezrobotnych w mieście zwiększyła 
się w stosunku do 2011 r., ale jest to 
związane z ogólnokrajową tendencją, 
spowodowaną skutkami kryzysu go-
spodarczego. Cały czas jednak stopa 
bezrobocia w naszym mieście utrzy-
muje się wyraźnie poniżej średniej 
krajowej i wojewódzkiej – podkreśla 
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy.

 TK

– Rozliczenie poprzedniego roku bu-
dżetowego zamykamy „na plusie” – 
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Ubiegłoroczną nadwyżkę przeznaczy-
liśmy na spłatę zobowiązań finansowych 
miasta – informuje. Prawie 7 mln zł 
z prawie 27 milionowej nadwyżki, zo-
stało przeznaczonych na spłatę poży-
czek, prawie 10 mln na finansowanie 
zadań z udziałem środków unijnych, a ko-
lejnych 10 mln zł na  wykup obligacji. 
W sumie Ruda Śląska w ubiegłym roku 
spłaciła prawie 40 mln zł swoich zobo-
wiązań. Rok 2012 był drugim z kolei, 
który Ruda Śląska zamknęła nadwyżką 
budżetową. W 2011 roku wydatki bu-
dżetowe były niżesze od dochodów  
o prawie 19,5 mln złotych. 

Obecne władze miasta od ponad 2 lat 
skutecznie ograniczają zadłużenie, cze-
go dowodem jest zmniejszający się 
wskaźnik zadłużenia do dochodów Rudy 
Śląskiej. W 2010 roku wynosił on 43,01 
proc. Na koniec 2012 roku zmniejszył 
się do poziomu 29,63 proc. Jest to ważne 
w kontekście nowej perspektywy finan-
sowej budżetu unijnego na lata 2014 – 
2020. – Przygotowujemy się do sięgnię-
cia po unijne pieniądze, a trzeba 
pamiętać, że im mniejsze zadłużenie 
miasta, tym większa szansa na dofinan-
sowanie do inwestycji – komentuje pre-
zydent Grażyna Dziedzic. Zmniejszenie 
zadłużenia ważne jest również z innego 
powodu. – Jako miasto musimy spełnić 
wskaźnik spłaty zadłużenia o którym mó-
wią przepisy ustawy o finansach publicz-
nych. Wskaźnik ten liczony jest według 
wzoru, jako średnia za 3 ostatnie lata – 
wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Budżet dobrze wykonany!
Regionalna Izba Obrachunkowa bez zastrzeżeń zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie prezydent Rudy Śląskiej z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. W 2012 roku dochody miasta zamknęły się  

w kwocie 544,4 mln zł. Wydatki były mniejsze o ponad 26 mln złotych. Dzięki podjętej przez RIO uchwale prezydent Rudy Śląskiej otrzymała „zielone światło” do udzielenia jej przez radnych absolutorium.

W 2012 roku nie tylko zmniejszyły 
się długi Rudy Śląskiej, ale wzrósł też 
udział dochodów własnych gminy z po-
ziomu 61,41 proc. w roku 2011 do po-
ziomu 64,36 proc. – Niewątpliwie jest to 
zjawisko pozytywne, świadczące o sa-

modzielności finansowej naszego miasta 
– komentuje Ewa Guziel. Co ważne, do-
chody własne pokryły 67,69 proc. ze-
szłorocznych wydatków. Oznacza to, że 
sytuacja finansowa miasta jest stabilna, 
gdyż miasto ponad połowę swoich wy-

datków finansuje z pieniędzy, któ-
re wpływają do gminnej kasy m.in. z ty-
tułu podatków i opłat lokalnych. Dzięki 
temu oraz dzięki wprowadzonemu przez 
władze miasta radykalnemu programo-
wi oszczędzania, w Rudzie Śląskiej uda-

ło się przeprowadzić wiele inwestycji, 
na które w 2012 roku wydano ponad 54 
mln zł.

– W zeszłym roku najwięcej pieniędzy 
przeznaczyliśmy na inwestycje w drogo-
wnictwie – mówi prezydent Dziedzic. – 
Ogółem na rozbudowę i modernizację 
infrastruktury drogowej w Rudzie Ślą-
skiej w 2012 roku wydaliśmy 35,4 mln zł 
– tłumaczy. Najwięcej środków z tej puli 
pochłonęła budowa trasy N-S /13,7 mln 
zł/, przebudowa ul. Kokota /5,1 mln zł/, 
przebudowa ul. 1 Maja w rejonie ulic 
Szyb Walenty i Klary /4,6 mln zł/ oraz 
rozbiórka wiaduktu przy Urzędzie Skar-
bowym /2 mln zł/. Sporo pieniędzy wy-
dano też na inwestycje w oświacie /8,4 
mln zł/.

Przypomnijmy, że pod koniec pierw-
szej dekady XXI wieku Ruda Śląska na 
inwestycje przeznaczała od 80 do 100 
mln zł rocznie. W sporym stopniu były 
one jednak finansowane z kredytów. Ta 
polityka skończyła się tym, że kiedy 
obecne władze miasta rozpoczynały 
swoją kadencję długi Rudy Śląskiej wy-
nosiły ponad 220 mln zł, a poręczenia 
kredytowe sięgały kolejnych 350 mln 
zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć po-
zostawione do zapłaty zobowiązania 
i faktury na kwotę około 56 mln zło-
tych. – Inwestycje są ważne dla rozwoju 
każdej gminy – uważa Grażyna Dzie-
dzic. – Istotne jest jednak to, by były one 

Ulgi podatkowe za nowe miejsca pracy – to jedno 
z udogodnień dla przedsiębiorców, które od tego 
roku obowiązują w Rudzie Śląskiej. I choć na razie 
z możliwości takiej skorzystała jedna firma, władze 
miasta prowadzą rozmowy z kolejnymi przedsię-
biorcami gotowymi utworzyć nowe miejsca pracy 
w mieście.

ZestaWIenIe ZaDłużenIa mIasta I DOchODóW W latach 2007-2012

WYDatKI na OŚWIatĘ I eDuKacJĘ W latach 2007-2012

realizowane na miarę możliwości dane-
go miasta, a nie na miarę chęci i ambi-
cji – dodaje.

Skutki „bumu inwestycyjnego”, jaki 
miał miejsce w Rudzie Śląskiej w mi-
nionym dziesięcioleciu są takie, że 
w ciągu ostatnich trzech lat miasto mo-
gło wydawać na nowe inwestycje śred-
nio 53 ml zł rocznie. Dla porównania 
warto zauważyć, że w tym samym cza-
sie na spłatę rat kredytów zaciągniętych 
w poprzedniej dekadzie trzeba było 
przeznaczyć ponad 42 mln zł w roku 
2011 i ponad 38 mln zł w roku 2012. – 
W tym roku Ruda Śląska musi spłacić aż 
46 mln zł długów – informuje Grażyna 

Dziedzic. – Gdyby nie te zobowiązania, 
to wydatki inwestycyjne mogłyby kształ-
tować się na poziomie 80 – 90 mln zło-
tych – podkreśla prezydent Rudy Ślą-
skiej.

Pomimo trudnej sytuacji budżetu 
miasta po raz kolejny wzrosły wydatki 
na oświatę. W 2012 roku na ten cel wy-
dano ponad 195 mln złotych. Dla po-
równania rok wcześniej – prawie 185 
mln, a w 2010 – 172 mln złotych. To 
oznacza, że wydatki na rudzką oświatę 
w ciągu trzech lat wzrosły o 30 mln zło-
tych. Warto przy okazji zwrócić uwagę 
na wydatki na pomoc społeczną. W ubie-
głym roku wyniosły one prawie 94 mln 

DEFICYT – WYDAWANO WIĘCEJ NIŻ OTRZYMANO DOCHODÓW, RÓŻNICĘ FINANSOWANO Z KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI. 
NADWYŻKA – ZREALIZOWANO WIĘCEJ DOCHODÓW NIŻ WYDATKOWANO.

złotych. Dla porównania w 2009 roku na 
ten cel wydano o ponad 7 mln złotych 
więcej.

W tegorocznym budżecie Rudy Ślą-
skiej dochody określono na poziomie 
561 mln zł, a wydatki w wysokości 555 
mln zł. Kolejna nadwyżka budżetowa 
w wysokości prawie 6 mln zł zostanie 
przeznaczona na spłatę pożyczek otrzy-
manych na realizację projektu „Oczysz-
czanie ścieków – Ruda Śląska”. Według 
prognoz ujętych w budżecie na rok 
2013, zadłużenie Rudy Śląskiej na ko-
niec tego roku powinno wynieść 155,8 
mln złotych, co stanowi 27,48 proc. pla-
nowanych dochodów.

WYDatKI na pOmOc spOłecZną W latach 2007-2012
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– Chcieliśmy przede wszystkim 
pokazać uczniom rudzkich szkół 
jak można i trzeba segregować 
śmieci i co dzieje się z nimi po tym 
jak trafiają do PUK-u. Uczniowie 
zaproszeni na prelekcje, a potem 
na wycieczkę po naszych instala-
cjach zadawali dużo pytań. Cieszę 
się, że mieli okazję zobaczyć od 
środka co dzieje się ze śmieciami 
po tym, jak trafiają do nas z domo-
wych kubłów – mówi Grzegorz Do-
magała, prezes PUK-u.

Od wczesnych godzin porannych 
uczniowie z Rudy Śląskiej odwie-
dzali przedsiębiorstwo. Wśród od-
wiedzających byli również ucznio-
wie z SP nr 1 na Nowym Bytomiu. 

– Celem naszej wizyty jest zapo-
znanie się z tym jak działa rudzka 
firma PUK. Nasze odwiedziny 
związane są z Dniami Ziemi obcho-
dzonymi w naszej szkole. To spo-
tkanie ma służyć edukacji uczniów, 
którzy powinni wiedzieć, dlaczego 
warto segregować śmieci. Wbrew 

Z wizytą w PUK-u 

W trosce o edukację ekologiczną najmłodszych, PUK zorganizował dla uczniów rudzkich szkół spotkania, wykłady i lekcje pokazowe 
na temat segregacji śmieci. A wszystko to w ramach Dnia Ziemi. Chętnych do ekologicznej edukacji jak co roku nie zabrakło. 

obiegowym opiniom, że nie ma sen-
su segregować, bo to i tak trafia do 
jednego auta i na jedno wysypisko 
– warto selekcjonować śmieci i po-
myśleć, co dzieje się z nimi dalej. 
Na miejscu dowiedzieliśmy się, że 
segregowane śmieci są jednak wy-
dzielane i umożliwia to odzysk i po-
nowne ich wykorzystanie. W szkole 
kładziemy ogromny nacisk na se-
gregację i ekologię, robimy kon-
kursy o tematyce ekologicznej, 
tworzymy różnorodne plakaty. Ale 
kiedy przychodzi co do czego, to 
jednak wciąż obserwuję, że jest 
problem co zrobić ze śmieciami, 
jak je podzielić i do którego kosza 
wrzucić. Im więcej takich akcji, 
prezentacji, tym bardziej uświada-
miamy młodzież, że trzeba dbać 
o środowisko – podkreśla Justyna 
Lewandowska, nauczyciel SP nr 1 
na Nowym Bytomiu. 

Na miejscu uczniowie mogli 
przyjrzeć się m.in. co dzieje się ze 
szkłem, jak wygląda jego mielenie, 

w jaki sposób oddzielane jest szkło 
płaskie od opakowań szklanych 
i jak jest składowane. 

– Teraz już wiem, że trzeba se-
gregować śmieci, żeby było czyściej 
na ziemi. Ale ja na co dzień nie se-
greguję śmieci, bo za daleko mam 
kontenery, do których można wrzu-
cać posegregowane odpady. Ważne 
informacje uzyskałem na temat 
szklanych opakowań, nie wiedzia-
łem, że cały proces przetworzenia 
śmieci jest tak skomplikowany – 
opowiada Kamil Wciski, uczeń SP 
nr 1.

– Segregacja jest ważna, ale 
przyznam się, że do tej pory nie my-
ślałam o tym za dużo. Bardzo wielu 
rzeczy się dowiedziałam  i nauczy-
łam. Teraz zanim wyrzucę śmieci – 
pomyślę, jak usunąć je w sposób 
najbardziej ekologiczny – przeko-
nuje Daria Szymik, uczennica SP 
nr 1. 

– Młodzież zna temat i jest nim 
bardzo zainteresowana, chętnie 

również uczestniczy w naszych za-
jęciach. Nasze lekcje organizujemy 
cyklicznie od kilku lat i nigdy nie 
zabrakło chętnych do udziału 
w tych ekologicznych spotkaniach. 
Uczniowie szkół mają niepowta-
rzalną okazję, żeby zobaczyć co 
dzieje się w Zakładzie Przedsię-

biorstwa Usług Komunalnych, na 
czym polega segregacja odpadów 
i co się z nimi dzieje, kiedy zostaną 
one odebrane z naszego domu i tra-
fiają m.in. na sortownię surowców 
wtórnych – podsumowuje Agniesz-
ka Kominek z PUK-u.

Monika Herman-Sopniewska
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

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

Śląskiej-Bielszowicach przy  
ul. artura Grottgera z przeznaczeniem  

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
25.02.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nie-
ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ul. artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1293/1193 o powierzchni 952 m2, obręb Bielszowice, za-
pisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Dzia-
ły III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu 
z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej z prze-
znaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w 
księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 
1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszo-
ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 
z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1293/1193 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2), natomiast działka 
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczają-
cych w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane 
działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej 
odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. 
Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie 
prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez 
działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 92.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o 

należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2013 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 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 21.05.2013 r. dokonają wpła-
ty wadium w kwocie 4.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Artura Grottgera” oraz 
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w 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 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ludwika Mierosławskiego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone nume-
rami geodezyjnymi:

– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, 
– 1298/1193 o powierzchni 616 m2, 
– 1299/1193 o powierzchni 642 m2, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 
 W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprze-

dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojaz-
dową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr 
KW GL1S/00039359/1. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki 
nr 1303/1193, 1302/1193, 1298/1193, 1299/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(symbol planu Mn2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczają-
cych w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami Mn2 
i kdW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu 
kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiadają dojazd z drogi 
publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicz-
nej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki nr 1303/1193 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 – 67.000,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 – 67.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 

(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-
slaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 29.05.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: 

– dla działki nr 1303/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 4.600,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 4.700,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 3.400,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 3.350,00 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” oraz przed otwarciem 

przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu prze-
pisów 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 wła-
sność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie 
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości 
z VaT pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy 
wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydane-
go 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 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota/Wysokiej, stanowiącej 
działkę nr 3997/195 o powierzchni 663 m2, obręb Bielszowice, karta mapy 4, KW nr GL1S/00042288/6,  która 
zostanie sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.



Poziomo: 1 – radula, 5 – świątynia 
buddyjska, 8 – narzędzie stolarskie, 9 
– napar, 11 – piętno, 12 – pierwiastek 
chemiczny, niemetal, 15 – w mitologii 
greckiej piekło, 17 – okazała budowla, 
20 – nota, 21 – zapaść, 24 – wyższa 
izba parlamentu, 25 – ślimak morski, 
28 – obraz, opis czegoś, 29 – imitacja, 
32 – grunt na księżycu, 33 – zwierzęta 

futerkowe, 36 – zasłona, 39 – w staro-
żytnym Rzymie gladiator walczący z za-
krytymi oczami, 42 – odmiana dwu-
tlenku tytanu, 43 – ptak z rodz. ibisów, 
45 – syn Abrahama i Sary, 46 – biusto-
nosz, 47 – szal futrzany. 

Pionowo:1 – smar maszynowy, 2 – 
wykop, 3 – tkanina z wełny czesanko-
wej, 4 – gatunek piwa, 5 – postawa, 6 

Wiadomości Rudzkie 30.04.2013 17www.wiadomoscirudzkie.pl

18
– narzędzie ogrodnicze, 7 – lanca, 10 – 
dychawica, 13 – ośrodek sportów zimo-
wych w Szwajcarii, 14 – do pisania na 
tablicy, 16 – dawna nazwa miasta Tur-
ku, 17 – wiatr równikowy, 18 – samica 
jelenia, 19 – strunowy instrument mu-
zyczny, 21 – arbuz, 22 – błękit, 23 – 
czekoladka, 26 – gatunek z rodz. szo-
pów, 27 – liście pietruszki, 30 – oracz, 
31 – długie warzywo, 34 – szata litur-
giczna, 35 – wiarus, 37 – miasto w Ja-
ponii, 38 – imię żeńskie, 40 – zwierzę 
leśne, 41 – punkt oparcia, 44 – najwyż-
szy szczyt Filipin. 

Hasło krzyżówki nr 15 brzmiało: 
Ślub to zaręczyny rozwodu. Nagrodę 
otrzymuje Anna Świtlicka-Olszewska 
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu 
o wartości 50 złotych, który jest do zre-
alizowania w Firmie Handlowej „Rum-
cajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) za-
praszamy do redakcji „WR” od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-15.30. 
Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą na 
adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) zamieszczony poniżej 
kupon oraz hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do dwóch tygodni od daty za-
mieszczenia konkursu. 
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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
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Baran – Tydzień będzie Ci 
sprzyjał wszelkim przyjemno-
ściom – randkom, wypadom za 
miasto czy na imprezę. Poświęć 
swój czas teraz tylko na to, co lu-
bisz.

Byk – Drogi Byku, przestań 
w końcu myśleć tylko o pracy. Za-
miast ciągle sprzątać, prać czy go-
tować, zajmij się w końcu sobą 
i pozwól sobie na drobne przyjem-
ności.

Bliźnięta – Gwiazdy Ci sprzy-
jają. Przyniosą Ci w miłości po-
wodzenie, a także pomogą w zaro-
bieniu większych pieniędzy, choć 
uważaj na luksusowe wydatki.

Rak – Możesz mieć teraz wię-
cej pracy, ale i okazji, by zostać 
docenionym i zauważonym. Wy-
każ się teraz swymi umiejętno-
ściami i pokaż, na co Cię stać, 
a wiele zyskasz.

Lew – W końcu zacznie Ci się 
dobrze wieść, ale nie chwal się 
swymi sukcesami i unikaj ludzi 
zazdrosnych, którzy mogliby ne-
gatywnie wpłynąć na Twe plany.

Panna – Pracuj teraz wytrwale, 
by za kilka dni bez wyrzutów po-
zwolić sobie na czas wolny i zaba-
wę. Nie traktuj siebie jak męczen-
nicy i nie wyręczaj we wszystkim 
swych bliskich.

Waga – Możesz czuć się teraz 
obserwowana i kontrolowana na 
każdym kroku. Szef będzie patrzył 
Ci na ręce, a rodzina będzie się 
wtrącać w wszystkie decyzje.

Skorpion – To dobry czas, choć 
możesz być nieco zabiegany. Po-
święcając się sprawom wyższym, 
nie zapomnij również o odpoczyn-
ku i zabawie – ona doda Ci więcej 
energii do działania.

Strzelec – Nie denerwuj się 
i bądź miły, a wszystko Ci się uda. 
Zawrzesz ważne sojusze, zała-
twisz swe interesy i wyjaśnisz nie-
porozumienia.

Koziorożec – Przed Tobą bar-
dzo miłe dni, ktoś ważny może 
zwrócić na Ciebie uwagę i za-
wrzesz nową znajomość. Będziesz 
mógł teraz liczyć na innych, 
a i sam komuś pomożesz.

Wodnik – Świat wyda Ci się 
lepszy. Nabierzesz blasku i chęci 
do działań. W Twoim portfelu 
znajdą się dodatkowe banknoty, 
a i serce zabije mocniej.

Ryby – To najlepszy czas, by 
wziąć się w końcu za spóźnione 
wiosenne porządki. Poświęć na 
nie kilka dni i przede wszystkim 
uporządkuj dokumenty, a w week-
end pozwól sobie na drobną na-
grodę.

PReZyDeNT MIASTA RuDA ŚLąSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na sprzedaż prawa 

własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku  
przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na cel zgodny z ustaleniami miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem na cel zgodny z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 
3606/207 o powierzchni 82 m2, zapisana na karcie mapy 1 obręb Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej GL1S/00015566/1 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowa-
na parterowym budynkiem niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 40 m2. 

Budynek (była kostnica) wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły. Zły stan techniczny budyn-
ku: brak drzwi wejściowych (otwór zamurowany), stolarka okienna i instalacje wewnętrzne – do wymiany, widoczne 
pęknięcia ścian i stropu, zawilgocenia.

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie 
ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. 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 20.06.2012 r. Przetargi przeprowa-
dzone w dniach 26.09.2012 r. i 18.02.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się poprzez 
istniejący zjazd z ulicy 1 Maja poprzez drogę dojazdową zlokalizowaną na działce nr 3607/207, która znajduje się 
w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S. A. Nabywca będzie zobowiązany do prawnego uregulowania do-
jazdu do zbywanej nieruchomości we własnym zakresie. Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieru-
chomości na gruncie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana powyżej figuruje jako teren zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Zbywana nieruchomość znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków, które są objęte opieką konserwatorską, w związku z czym istnieje 
obowiązek uzgadniania przez nabywcę z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych 
dotyczących przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 12.400,00 zł.
Rokowania odbędą się w dniu 5.06.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-

ła II 6. 
 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczo-

ną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska. bip.info.pl (zakładka nieruchomości - budownictwo 
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 29.05. 2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 700,00 zł przelewem na konto tut. 
Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przedłożą przed otwarciem rokowań wymagane doku-
menty i oświadczenia. Wygrywający rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu 
notarialnego. 

Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 222), tel. nr  32 244-90-56.

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

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

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy 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 
elewacji. 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 przycho-
dów, na stracie, dochód na oświadcze-
nie, szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 
795-406-305.

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

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

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

R Instalacje c.o., wod.-kan. remonty, 
długoletnie doświadczenie. Tel. 722-
131-143.

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

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

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

R Usługi minikoparką, wynajem mini-
koparki, wykopy, transport do 2 t. Przy-
stępne ceny, szybka realizacja. Tel. 511-
326-969, 691-797-988. 

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

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, trzypokojowe, 70 m2, 128 tys, 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 79 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenia

R Wirek, dwupokojowe, 50 m2, 120 
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.

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

R Bielszowice – sprzedam dwupoko-
jowe, 52 m2. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

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 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 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-
28.

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

R Sprzedam M-2, 40 m2, Ruda 1, cena 
54 tys. Tel. 600-445-053.

R działka 890 m2, Kłodnica sprzedam. 
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 Bujaków, Paniowy, Chudów – sprze-
dam działkę. DOMLUX, tel. 660-251- 
346.

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

R Dwupokojowe sprzedam, Nowy By-
tom. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R 299 tys. dom Bielszowice, sprze-
dam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Bielszowice, sprzedam kawalerkę. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Kochłowice, lokal do wynajęcia. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

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

R Wynajmę mieszkanie w Orzegowie 
– tel. 501-418-348 lub 663-774-718.

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

Złóż życZenia Z okaZji Dnia Matki 
na łaMach WiaDoMości RuDZkich!

22 maja, na łamach naszej gazety 
będzie można złożyć życzenia 

z okazji Dnia Matki.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:

10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm (bez zdjęcia) oraz
15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku 
(20 maja) do godz. 12.00. 

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

(Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-15.00).

Znajdź nas na Facebooku!

Wiadomości Rudzkie

Gwarantujemy:

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW MARKON

TEL. 668-735-268
ODK ,,Pulsar”
Ruda Śląska 

ul. Różyckiego 30

www.oskmarkon.szybkieprawko.pl

Zapraszamy na najbliższy 
KURS PRAWA JAZDY KAT. B
8.05.2013 r., godz. 18.00

samochód  • 
TOYOTA YARIS 1,33  
6-biegowa (jak WORD)
videorejestracja jazdy• 
1h jazdy GRATIS• 
raty 0%• 
atrakcyjne ceny kursów• 

PROmOcJACena 1100 zł

PReZYDenT 
MIasTa RuDa 

ŚląsKa 

informuje o wywieszeniu  
na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta wykazu lokalu  
mieszkalnego usytuowanego  

w budynku mieszkalnym  
na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Komuny Paryskiej 6

stanowiącego własność  
Miasta Ruda Śląska,

a przeznaczonego do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej  

na rzecz ich najemców.
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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.

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

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

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

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

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

R Skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Tel. 785-437-230.

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

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

 
R Poszukuję do opieki do starszej osoby 
w Rudzie Śląskiej-Wirku. Tel. 601-426-
929.

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
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 749 m2 98 zł/m2 
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
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. – Godula  55 m2  125 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
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R Emeryci lub renciści do pracy 
w ochronie. Rejon pracy – Świętochło-
wice. Tel. 32 772-74-36, od 9.00 do 
15.00.

  
R FIRMA zatrudni pracowników obsłu-
gi klienta w placówkach Poczty Polskiej 
na terenie miasta Zabrze i Rudy Śląskiej 
1. CV: info@astonish-PL.pl.

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

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni 
kobiety na stanowisko pakowacz-zgrze-
wacz – branża spożywcza.Wymagania: 
aktualna książeczka sanitarno-epidemio-
logiczna. CV składać na adres:  
admarpraca@onet.pl. Pytania: 500-621-
691 w godz. 9.00-12.00.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po 
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki 
w zawodzie. Studio Fryzjerskie „Lu-
cjan”, tel. 601-488-125.

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.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięć-
dziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczu-
płą. Tel. 723-317-804. „Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”

Pwt 28,12
Pani

anieli skiba
pracownikowi Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta

wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MaTKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Połączenie niepowtarzalnego 
smaku lodów śmietankowych 

McDonald’s i wyśmienitej 
czekolady Magnum. 

W ofercie sieci pojawił się 
właśnie nowy deser lodowy 

– McFlurry Magnum!

Do słodkiej oferty sieci dołączył 
nowy deser lodowy. Goście restaura-
cji będą mogli rozsmakować się w no-
wym McFlurry Magnum w dwóch 
wersjach smakowych – czekoladowej 
i karmelowej.

Z nastaniem ciepłych dni coraz 
większą popularnością wśród gości 
McDonald’s cieszy się bogata linia 
deserowa. Zupełną nowością w słod-
kim menu McDonald’s są desery lo-
dowe będące połączeniem najwyż-
szej jakości czekolady Magnum 
i kremowych lodów McFlurry. 
McFlurry Magnum Classic to deser 
lodowy z czekoladową polewą i dys-
kami czekoladowymi, natomiast 
McFlurry Magnum Gold oferowany 
jest z polewą toffee i dyskami Gold. 
Do menu McDonald’s na wiosnę 
wraca też Shake Mango Marakuja. 
To niezwykłe połączenie napoju 
mlecznego z orzeźwiającym puree 
z owoców mango i marakuji, które 
przywodzą na myśl tropikalne sma-
ki.

Miłośnicy tradycyjnych słodkich 
smaków McDonald’s mogą sycić 
zmysły lodami z polewą truskawko-
wą, karmelową lub czekoladową oraz 
klasycznymi śmietankowymi rożka-
mi. 

W restauracjach można także za-
mówić koktajl mleczny (Shake) 
w jednym z trzech smaków – czekola-
dowym, waniliowym lub truskawko-
wym. Ofertę deserów uzupełnia Owo-
cogurt i klasyczne ciastko jabłkowe 
podawane na ciepło (apple pie). 

Zapraszamy na fanpage McDonal-
d’s Polska https://www.facebook.
com/McDonaldsPolska i www.mcdo-
nalds.pl.

PReZYDenT MIasTa 
RuDa ŚląsKa 

ogłasza przetarg ustny nieograniczo-
ny na oddanie w najem na czas nie-
oznaczony części klatki schodowej 
o powierzchni 20 m2 przy wejściu 
na zjeżdżalnię w budynku basenu 
krytego przy ulicy Chryzantem 10 
w Rudzie Śląskiej 1 z przeznacze-
niem na działalność związaną  
z prowadzeniem siłowni. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na 
tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzę-
du Miasta Ruda Śląska oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej MOSiR-u i Urzędu Mia-
sta. Dodatkowych informacji 
udziela Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 
32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 
41-709 Ruda Śląska.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego wieloletniego pracownika i kolegi 

Pana Rocha Czyloka
człowieka uczciwego, życzliwego i oddanego pracy w naszej firmie.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym
składają 

koleżanki i koledzy oraz zarząd MGSM ,,Perspektywa”

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na 
koncert Michaela Boltona. Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.michael + imię i nazwisko pod nr 71100. Koszt SMS-a to 
1,23 brutto. Na SMS-y czekamy do 6.05.2013 r. do godz. 9.00.

Pani Joannie Glapińskiej
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. OJCa
składają 

Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PReZYDenT MIasTa RuDa ŚląsKa 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych  

w budynkach mieszkalnych  
na terenie Miasta Ruda Śląska

ul. Czarnoleśna 4c/5
ul. Tadeusza Kościuszki 5/1

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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PReZYDenT MIasTa 
RuDa ŚląsKa 

informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (obok pokoju 236) wykazu 
garażu o powierzchni 14,68 m2  
mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej w budynku przy ul. 
Józefa Szafranka 6, który przy-
dzielony zostanie w trybie bez-
przetargowym na podstawie 
umowy najmu zawartej na 
okres 3 lat na rzecz dotychcza-
sowego najemcy.
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Bieganie

12-godzinne bieganie

O 7.00 rano z placu Jana Pawła II wystartowały 72 osoby, biorące udział w XV Międzynaro-
dowym Biegu 12-godzinnym. Uczestnicy biegli pętlą o długości około 1310 m. Najlepsi z nich 
– Ireneusz Czapiga i Aleksandra Niwińska – pokonali dystans liczący odpowiednio 135 i 125 
kilometrów.

REKLAMA

Piłka ręczna – II liga kobiet

Pewne zwycięstwo

Wyjątkowo w czwartek, w związku z grą rywalek w Mistrzostwach Polski 
Juniorek, rozegrany został mecz II ligi kobiet, w trakcie którego Zgoda Ruda 
Śląska zmierzyła się przed własną publicznością z MTS-em Żory. Spotkanie 
przebiegało pod kontrolą ekipy z Rudy Śląskiej, która wygrała 30:25.

Łucznictwo

Dobra passa Grotowców

20-21 kwietnia na torach łuczni-
czych KS „Obuwnik” w Prudniku 
przeprowadzono kolejną edycję Mię-
dzynarodowych Zawodów Łuczni-
czych Seniorów i Juniorów Młodszych 
„O Puchar Gór Opawskich”. W szranki 
rywalizacji stanęło ponad stu zawodni-
czek i zawodników, wśród których 
jedne z głównych ról przypadły naszej 
reprezentacyjnej dwójce: Agacie Wylę-
żek oraz Adamowi Ścibskiemu.

W sobotnich kwalifikacjach nasza 
para zaprezentowała się z bardzo do-
brej strony osiągając rekordy życiowe, 
dzięki czemu Agata uzyskała czwarte 
miejsce, dające pewny awans do run-
dek finałowych, a Adam do pojedyn-

ków indywidualnych został rozstawio-
ny z dziesiątej pozycji.

W niedzielę nasi zawodnicy utrzy-
mali dobrą dyspozycję z dnia poprzed-
niego. Prezentowali się pewnie, a ko-
lejnych rywali pokonywali dużą różni-
cą punktową. Adam po wyrównanej 
walce uległ dopiero w 1/4 finału, 
a Agata swoją pogromczynię znalazła 
dopiero w półfinale. W końcowej kla-
syfikacji zawodów, Agata Wylężek po-
wtórzyła swój rezultat z ubiegłotygo-
dniowej I Rundy PP i zajęła świetne 
trzecie miejsce (choć tym razem starto-
wała w kategorii „seniorka”), nato-
miast Adam Ścibski uplasował się na 
bardzo dobrej, szóstej pozycji. 

Agata Wylężek na trzecim stopniu podium. Foto: Arch.

Mecz zaczął się od trafienia Moniki 
Szadyko. Minutę później rywalki zdołały 
doprowadzić do remisu. Był to pierwszy, 
a zarazem jak się później okazało, ostatni 
raz kiedy obie drużyny zrównały się 
punktami. Od piątej minuty do gwizdka 
kończącego spotkanie przewagę miała 
Zgoda.

Przez pierwszą połowę ekipa z Rudy 
Śląskiej sukcesywnie zwiększała swoje 
prowadzenie. W 18 minucie spotkania 
Zgoda miała na koncie sześć trafień wię-
cej niż przeciwniczki. W końcówce 
pierwszej połowy w grę gospodyń wkradł 
się lekki chaos – gubiły one piłkę przy 
kontratakach i niedokładnie kryły w obro-
nie. Efektem było to, że rywalki zminima-
lizowały stratę do dwóch trafień. Trenerka 
Zgody wzięła czas, a dziewczyny zmobi-
lizowały się i przez ostatnie trzy minuty 
pierwszej odsłony gry, czterokrotnie 
umieściły piłkę w bramce przyjezdnych. 
Zawodniczki z Żor obiły słupek i po-

przeczkę bramki Zgody, ale do siatki nie 
trafiły. Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 16:12.

Początek drugiej połowy to walka 
bramka za bramkę. Później jednak szczy-
piornistki MTS-u posuwały się do fauli, 
co poskutkowało tym, że w przeciągu nie-
co ponad minuty trzy z nich musiały opu-
ścić na dwie minuty parkiet. Zgoda na 
dziesięć minut przed końcem spotkania 
miała na koncie osiem trafień więcej niż 
przyjezdne. Szczypiornistki z Żor zdołały 
w ciągu ostatnich minut minimalnie zni-
welować tę różnicę. Ostatecznie Zgoda 
wygrała różnicą pięciu bramek – 30:25.
Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory 30:25 

(16:12)
Zgoda Ruda Śląska: Wróbel, Ploch 

– Góral 9, Fąfera, Kuligowska 3, Sza-
dyko 3, Maciejowska 2, Bogusz 2, Sta-
niczek 4, Warzecha 1, Dziółko 3, Sobo-
ta, Muszioł 3, Kurzać.

Trener: Wiktoria Flizikowska

Szczypiornistki Zgody kontrolowały przebieg całego spotkania. .

– Po raz 15 promujemy nasze 
miasto przez biegi ultradługie. 
Jest to jedyny bieg w Polsce, który 
odbywa się cyklicznie od tylu lat. 
Z roku na rok cieszy się on coraz 
większym zainteresowaniem. Przy-
jeżdżają zawodnicy reprezentujący 
najwyższy poziom, co nas, jako or-
ganizatorów, bardzo cieszy. To wy-
jątkowa forma promocji. Nikt inny 
nie może się taką imprezą pochwa-
lić – mówił August Jakubik, orga-
nizator i uczestnik biegu.

Po raz trzeci z rzędu w rudzkim 
ultramarotonie zwyciężył Ireneusz 
Czapiga.

– W takim biegu musi być cięż-
ko. Bardzo chciałem wygrać po 
raz trzeci, ale w biegach długich 
nie można składać żadnych dekla-
racji. To zwycięstwo bardzo mnie 
cieszy – mówił Ireneusz Czapiga. 
– Tak jak wszyscy muszą oddychać 
by żyć, to ja muszę biegać. Czuję 
się świetnie. Gdy biegam, to sam 

do siebie się uśmiecham, a to 
oznacza, że jestem szczęśliwy, gdy 
to robię. Na ścieżkach biegowych 
spotykam obcych ludzi i im zawsze 
towarzyszy uśmiech na twarzach. 
Ludzie, którzy biegają, są zawsze 
uśmiechnięci, niezależnie od tego 
czy pada deszcz, czy świeci słońce 
– dodał.

Tuż za nim uplasował się Adam 
Jagieła, reprezentujący barwy AZ-
S-u AWF Katowice, który prze-
biegł dystans ponad 134 km. Trze-
cie miejsce przypadło debiutujące-
mu w biegu 12-godzinnym Prze-
mysławowi Basie. Zawodnik KRS 
TKKF Jastrząb Ruda Śląska został 
jednocześnie najlepszym rudziani-
nem w zawodach.

Również trzeci raz z rzędu, z tym 
że w kategorii kobiet, najlepsza by-
ła reprezentująca barwy AZS-u 
AWF Katowice Aleksandra Niwiń-
ska. W klasyfikacji generalnej na-
tomiast zajęła czwarte miejsce.

W ramach ultramaratonu roze-
grany został 4-godzinny bieg 
sztafetowy, w którym wystarto-
wały m.in. drużyny mieszkańców, 
nauczycieli, księży, straży miej-
skiej.

– Sport jest w zasadzie codzien-
nie obecny w naszym życiu, dlate-
go także dziś tu jesteśmy. Co roku 
bierzemy udział w tej sztafecie. 
Co prawda nie zajmujemy jakichś 
rewelacyjnych miejsc, ale myślę, 
że najważniejszy jest tu sam start 
i uczestnictwo, a nie wynik końco-
wy – mówił Krzysztof Piekarz, 
komendant Straży Miejskiej w 
Rudzie Śląskiej, uczestnik sztafe-
ty.

Podczas 4-godzinnych zmagań 
najlepsza okazała się drużyna 
KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
Pioruna Bytom, a na trzecim stop-
niu podium znaleźli się nauczy-
ciele z Rudy Śląskiej.

W jubileuszowym XV Międzynarodowym Biegu 12-godzinnym wystartowało 72 zawodników z kraju i zagranicy.
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Zacięte spotkanie z liderem

Kibice mogli obejrzeć bardzo ciekawe spotkanie. Foto: Arch.

Slavia Ruda Śląska podejmowała 
w sobotę przed własną publiczno-
ścią lidera tabeli – Szombierki By-
tom. Chociaż spotkanie zaczęło się 
od prowadzenia rudzian, to osta-
tecznie lepsi okazali się być aspiru-
jący do awansu bytomianie. Ekipa z 
Rudy Śląskiej przegrała z nimi 2:4.

Na początku spotkania to Szom-
bierki były stroną dominującą. By-
tomianie częściej wchodzili w ob-
ręb pola karnego rudzian i szukali 
swojej szansy na oddanie celnego 
strzału. Jednak to Slavia zdołała ja-
ko pierwsza strzelić bramkę. W 20 
minucie Witor wszedł prawą stroną 
boiska, okiwał kilku zawodników 
Szombierek i podał do stojącego 
pod bramką Zalewskiego, a ten 
umieścił futbolówkę w siatce. Póź-
niej Slavia mogła jeszcze zwiększyć 
prowadzenie. Po faulu na Zalew-
skim, który wychodził na czystą 
pozycję, sędzia podyktował rzut 
karny. Do piłki podszedł Gancar-
czyk, ale futbolówka po jego ude-
rzeniu odbiła się od słupka. W 38 

W sobotę piłkarze GKS-u Grun-
wald Ruda Śląska udali się do 
Tarnowskich Gór, by zmierzyć 
się z tamtejszym Gwarkiem. 
Spotkanie zakończyło się bez-
bramkowym remisem. Oba ze-
społy miały swoje szanse na zdo-
bycie bramki, jednak nie udało 
im się ich wykorzystać.

Do pierwszej dobrej okazji go-
spodarze doprowadzili już 
w ósmej minucie spotkania. Po 
uderzeniu jednego z nich głową, 

Bezbramkowy remis
futbolówka odbiła się od po-
przeczki, przy próbie dobitki na-
tomiast, po uderzeniu z prze-
wrotki, przeleciała tuż obok 
słupka bramki Lamliha. W 15 
minucie meczu, po wykonaniu 
rożnego, piłkę do siatki gospoda-
rzy mógł skierować głową Szpo-
ton, ale futbolówka przeleciała 
nad bramką. Dwie minuty póź-
niej piłkę po mocnym uderzeniu 
Brzozowskiego zdołał przenieść 
nad poprzeczkę golkiper gospo-

darzy. Chwilę później, po rzucie 
rożnym, w siatce gości głową 
mógł umieścić futbolówkę Jar-
czyk, ale piłka minęła słupek 
bramki.

Podobnie było w drugiej części 
spotkania. W 69 minucie Jarczyk 
strzelił z dystansu na dalszy słu-
pek, ale piłka przeleciała tuż 
obok bramki. Minutę później w sy-
tuacji sam na sam z Lamlihem 
znalazł się zawodnik gospodarzy, 
ale zwycięsko wyszedł z tego po-
jedynku golkiper zielonych, któ-
ry na raty złapał piłkę. Na dzie-
sięć minut przed końcem spotka-
nia Ciołek wykonując wolny po-
średni, posłał futbolówkę nad 
bramką. Dwie minuty później, 

minucie obrońcy wycofali piłkę do 
Frankego. Podbiegł do niego Pącz-
ko, okiwał golkipera rudzian i umie-
ścił piłkę w pustej bramce, dopro-
wadzając do remisu. Przed gwizd-
kiem kończącym pierwszą część 
gry, bytomianie zdołali jeszcze 
wyjść na prowadzenie. Niecałe 
dwie minuty po zdobyciu pierwszej 
bramki, Kubisz wykorzystał rzut 
wolny i Slavia schodziła na przerwę 
przegrywając 1:2.

W 52 minucie Pączko przejął pił-
kę przy linii bocznej, podał do Ku-
bisza, a ten wykończył akcję celnym 
strzałem, który ustalił wynik gry na 
1:3. Chwilę później szansę na zdo-
bycie bramki kontaktowej miał Za-
lewski, ale po jego uderzeniu głową 
golkiper gości zdołał przenieść pił-
kę nad poprzeczkę. W 62 minucie 
sędzia dopatrzył się faulu i podyk-
tował rzut karny rudzianom. Na 
bramkę zamienił go Witor. Od tego 
czasu gra stała się nerwowa, obie 
drużyny wypracowywały sobie 
okazje do strzelenia bramki. Po 

strzale jednego z zawodników Sla-
vii piłka obiła poprzeczkę. W doli-
czonym czasie gry, w sytuacji sam 
na sam znalazł się zawodnik gości. 
Posłał on piłkę między nogami 
Frankego i zdobył czwartą bramkę 
dla Szombierek. W końcówce swo-
ich sił próbował jeszcze Foryś, ale 
strzelił w boczną siatkę bramki.

Slavia Ruda Śląska – Szom-
bierki Bytom 2:4 (1:2)

Bramki dla Slavii: Zalewski, 
Witor (karny)

KS Slavia Ruda Śląska: Fran-
ke – Chmurczyk, Skorupski, 
Pawlak, Moritz – Gancarczyk, 
Goczoł, Witor, Rejmanowski, Pu-
schhaus – Zalewski

Zmiany: Bocian, Foryś, Uryno-
wicz, Kudełko

Trener: Roman Cegiełka

obok bramki zielonych posłał 
piłkę zawodnik gospodarzy. I tak 
mimo wielu sytuacji, spotkanie 
zakończyło się bezbramkowym 
remisem.

TS Gwarek Tarnowskie Góry 
– GKS Grunwald Ruda Śląska 

0:0
GKS Grunwald Ruda Śląska: 

Lamlih – Oswald, Jarczyk (kpt), 
Łęcki - Stawowy (68’ Gruchal-
ski), Maciongowski, M.Brzozow-
ski (75’ Zuga), Szpoton, Szczy-
pior – Kot (90+3’ Simon), Ciołek

Rezerwa: Bolik – J.Brzozow-
ski, Kucharz, Lein

Trener: Teodor Wawoczny, II 
trener: Jacek Bratek

Pozostałe wyniki: Zieloni Żarki – 
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 0:4, 
Przyszłość Ciochowice – Sarmacja 
Będzin 3:3, Wyzwolenie Chorzów – 
Victoria Częstochowa 2:2, Lot Kono-
piska – Górnik Piaski (Czeladź) 2:4, 
Górnik 09 Mysłowice – Unia Ząbko-
wice 1:1.
1. Szombierki Bytom  18  39 34-14
2. Zagłębiak Dąbr. G. 18  35  31-20
3. Górnik Piaski  18  30  27-18
4. Pilica Koniecpol  17  29  24-17
5. Grunwald Ruda Śl. 18  29  23-16
6. Sarmacja Będzin 18 28  29-26
7. Slavia Ruda Śląska  18  27  30-24
8. Lot Konopiska  18  24  29-21
9. Zieloni Żarki 18  24  21-35
10. Gwarek Tarn. G. 18  23  26-23
11. Wyzw. Chorzów  18  21  19-16
12. Przyszłość Cioch. 18  20  18-23
13. LKS Kamienica Pol. 17  20  21-33
14. Victoria Częst. 18  17  24-37
15. Górnik 09 Mysł. 18  13  18-35
16. Unia Ząbkowice  18  10  17-30

Gwiazda Ruda Śląska rozgromi-
ła w sobotę na własnym parkiecie 
GKS Tychy 8:2.

Ekipa z Rudy Śląskiej objęła pro-
wadzenie już w 35 sekundzie spo-
tkania, po celnym uderzeniu 
Łuszczka. Mimo wielu okazji 

Pokaźne zwycięstwo

Gwiazdy, kolejna bramka padła 
osiem minut później i to na rzecz 
gości – z dystansu do bramki strze-
żonej przez Krzyśkę wpakował pił-
kę zawodnik GKS-u. W 13 minucie 
podanie Omylaka wykorzystał Za-
błocki i Gwiazda znów wyszła na 

Futsal – ekstraklasa

prowadzenie. I tym razem jednak 
goście zdołali doprowadzić do re-
misu – ponownie umieszczając pił-
kę w bramce Gwiazdy strzałem 
z dystansu. Niecałe cztery minuty 
przed końcem pierwszej części gry, 
do bramki tyszan znów trafił Łusz-
czek i Gwiazda schodziła na prze-
rwę wygrywając 3:2.

W drugiej połowie spotkania na 
boisku dominowali gospodarze. 
Goście, borykający się z problema-
mi kadrowymi, w zasadzie nie ist-
nieli. Na listę strzelców wpisali się 
kolejno: Łuszczek, Zabłocki, Bu-
gański, Martyn i Jonczyk, a spotka-
nie zakończyło się pokaźnym zwy-
cięstwem Gwiazdy.

Gwiazda Ruda Śląska: Krzyś-
ka, Mężyk – Bugański, Jonczyk, 
Martyn, Łuszczek, Omylak, Pia-
secki, Krzymiński, Zabłocki, Sia-
dul, Piskorz. Trener: Rafał 
Krzyśka. Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Piłka nożna
Piłka nożna – IV liga – grupa I:

1 maja, środa, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śl. – Przyszłość Cio-
chowice
1 maja, środa, godz. 17.00 Slavia Ruda Śl. – LKS Zieloni Żarki
4 maja, sobota, godz. 17.00 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – 
Grunwald Ruda Śl.
4 maja, sobota, godz. 17.00 Górnik Mysłowice – Slavia Ruda 
Śl.
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:
1 maja, środa, godz. 17.00 Orzeł Biały Piekary Śl. – Urania Ru-
da Śl.
1 maja, środa, godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – Ciężkowianka 
Jaworzno
1 maja, środa, godz. 17.00 ŁKS Łagiewniki – Wawel Wirek
4 maja, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śl. – ŁKS Łagiewniki
4 maja, sobota, godz. 11.00 Wawel Wirek – Przemsza Siewierz
4 maja, sobota, godz. 17.00 Unia Dąbrowa Górnicza – Jastrząb 
Bielszowice

Rugby
1 maja, środa, godz. 10.00-17.00 na stadionie MOSiR-u „Bur-
loch Arena” przy ul. Bytomskiej 15 w dzielnicy Orzegów roze-
grany zostanie turniej półfinałowy MISTRZOSTW POLSKI 
SENIORÓW RUGBY 7 (siedmioosobowego). Początek gier 
eliminacyjnych o godz. 10.00, finałów o godz. 14.00. Wstęp 
wolny.

Gwiazda zdołała strzelić w tym spotkaniu aż osiem bramek.
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Jastrząb Bielszowice zmierzył się w so-
botę na wyjeździe z Rymerem Rybnik. 
Ekipa z Rudy Śląskiej zdołała strzelić 
w tym spotkaniu jedną bramkę. Jak się 
okazało, to wystarczyło, by wywieźć 
z Rybnika cenne trzy punkty.

W pierwszej połowie spotkania to 
gospodarze dominowali na boisku. Nie 

zdołali jednak swojej przewagi zamie-
nić na korzystny dla siebie rezultat. Ta-
ki stan rzeczy był spowodowany w du-
żej mierze nie tyle dobrze spisującą się 
obroną bielszowiczan, co nieporadno-
ścią gospodarzy na boisku.

W drugiej części mecz się bardziej 
wyrównał. Szansę na strzelenie bramki 

Cenne trzy punkty

W derbach Rudy Śląskiej Urania Ruda 
Śląska wygrała przed własną publiczno-
ścią z Wawelem Wirek 2:0.

Na pierwszą bramkę kibice nie musieli 
długo czekać. Już w ósmej minucie spo-
tkania wrzutkę w pole karne wykorzystał 
Miszka – wszedł on w tempo, znalazł się 
w sytuacji sam na sam z bramkarzem go-
ści i posłał piłkę tuż obok interweniujące-
go Gawlika. Wawel do pierwszej i w za-
sadzie jedynej groźnej sytuacji w tej czę-
ści gry, doszedł w 15 minucie spotkania. 
Wtedy to Lokaj zdecydował się na strzał 
z pierwszej piłki, ale futbolówka poszy-
bowała zdecydowanie nad bramką ko-
chłowiczan. Urania w dalszym ciągu 
stwarzała zagrożenie pod bramką Wawe-
lu. W końcu w 37 minucie długie podanie 
dostał Grzesik, który błyskawicznie do-
biegł do piłki i posłał ją do wbiegającego 
Miszki. Ten po raz drugi znalazł się w 
sytuacji sam na sam z Gawlikiem i po-
nownie wyszedł z niej zwycięsko, pod-

wyższając tym samym prowadzenie ko-
chłowiczan na 2:0. W 40 minucie trzecią 
bramkę dla Uranii mógł zdobyć Zalew-
ski, ale piłka po jego uderzeniu głową 
przeleciała tuż obok słupka bramki Wa-
welu. Na chwilę przed gwizdkiem koń-
czącym pierwszą część gry, podanie Pię-
tonia próbował jeszcze wykorzystać Maj-
nusz, ale piłkę po jego lekkim strzale bez 
najmniejszego problemu złapał Pardela.

Po przerwie znacznie częściej atako-
wać zaczął Wawel. W 47 minucie poda-
nie Lokaja mógł wykorzystać Lux, jed-
nak zabrakło mu pomysłu na wykończe-
nie akcji i zatrzymał się on z piłką w polu 
karnym. Futbolówkę wybili obrońcy 
Uranii. Później strzałem z dystansu chciał 
zaskoczyć Pardelę Piętoń, ale uderzenie 
było lekkie i nie sprawiło golkiperowi 
kochłowiczan problemu. Podobnie było 
kilka minut później po strzale Lokaja. W 
63 minucie hat-tricka mógł ustrzelić 
Miszka, ale tym razem ubiegł go Gawlik. 

Derby znów dla Uranii

Na Ogólnopolskie Zawody w Akro-
batyce Sportowej, Skokach na Ścieżce 
i Trampolinie, które odbyły się w ha-
lembskiej hali MOSiR-u, przyjechało 
do Rudy Śląskiej kilkaset młodych 
akrobatów i akrobatek. Dla niektórych 
z nich były to pierwsze w życiu zawo-
dy.

– Są to zawody, które na stałe wpisa-
ły się w kalendarz Śląskiego i Polskiego 
Związku Akrobatyki Sportowej. Odby-
wają się one po raz szósty z rzędu. 
Dzieci bardzo chętnie tutaj przyjeżdża-
ją, ponieważ dostają medale i dyplomy. 
Dodatkowo wybieramy trzy najlepsze 
drużyny zawodów. Każdy zawodnik na-
leżący do tej najlepszej ekipy dostanie 
nagrodę rzeczową. Dzieci wiedzą, że 
jest o co walczyć, dlatego sala pęka 
w szwach i to nas bardzo cieszy – mó-

wiła Danuta Wodarska, prezes klubu 
KPKS Halemba. – Wypisałam 212 dy-
plomów. Tyle jest kategorii w akrobaty-
ce sportowej. Dyplomy przyznaje się 
w akrobatyce do szóstego, a w skokach 
do ósmego miejsca. W zawodach bierze 
udział dziesięć klubów. W tym roku nie 
było ograniczeń co do ilości uczestni-

Akrobatyczne zmagania

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II miał Janiak, któremu piłkę wystawił 
Mateusz Dembiński, ale nie udało mu 
się umieścić jej w bramce. W końcu 
w 89 minucie spotkania do bramki ry-
wali z rzutu wolnego trafił Mateusz 
Dembiński i zapewnił tym samym swo-
jemu zespołowi zwycięstwo.

Rymer Rybnik – Jastrząb Bielszo-
wice 0:1

Jastrząb Bielszowice: Merta – Go-
moluch, Koniorczyk, Gierczak, 
Czech, Sikora, Skudlik, Dembiński 
M., Mikuła R., Morawiec, Janiak

Trener: Piotr Gierczak

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II Chwilę później bliski zdobycia bramki 
kontaktowej był Lokaj. Efektownie inter-
weniował przy słupku Pardela. W 66 mi-
nucie bramkę dla Uranii mógł zdobyć 
Kamieński, jednak po wybiciu Gawlika 
ubiegł go Grzywa. Po tej akcji tempo gry 
trochę spadło. W 82 minucie Grzesik wy-
stawił piłkę Musiałowi, ale futbolówka 
po jego strzale obiła słupek. Dwa strzały 
na bramkę gospodarzy oddał Lokaj, ale 
nie sprawiły one problemów golkiperowi 
Uranii. W ostatnich minutach głową w 
siatce Wawelu mógł jeszcze umieścić fut-
bolówkę Wypiór, ale piłka po jego ude-
rzeniu przeleciała nad bramką.

Urania Ruda Śląska – Wawel Wirek 
2:0 (2:0)

Urania Ruda Śląska: Pardela, Ba-
ran, Gabryś, R. Grzesik, Jańczak, Len-
kiewicz (75’ Zawisza), Kamieński, Mi-
kusz (90’ P.Grzesik), Musiał, Zalewski, 
Miszka (88’ A.Wypiór).

Trener: Stanisław Mikusz
Wawel Wirek: Gawlik, Kożdoń (46’ 

Niemira), Grzywa, Pyc, Zajdel (31’ 
Buchcik), Piętoń, Lokaj, Kałużny, Ja-
ronim, Lux (57’ Woźny), Majnusz.

Trener: Jarosław Zajdel

Akrobatyka sportowa ków z danego klubu. Poziom jest różny. 
Występują zarówno ci, którzy mają do-
świadczenie i ich umiejętności są oce-
niane wysoko, jak i ci, którzy dopiero 
zaczynają swoją sportową karierę i po 
raz pierwszy biorą udział w zawodach 
– dodała.

Nim jednak zmagania na dobre się 
rozpoczęły, widzom i zawodnikom za-
prezentowała się najbardziej utytuło-
wana dwójka reprezentująca barwy 
KPKS-u Halemba – Oliwia Hałupka 
i Łukasz Wojtaszczyk.

Dzieci z zainteresowaniem oglądały 
występy swoich kolegów. Nie ukrywa-
ły jednak, że towarzyszy im lekka tre-
ma.

– Już kiedyś startowałam w zawo-
dach, ale dzisiaj po raz pierwszy startu-
ję w trzeciej klasie. Trochę się stresuję. 
Akrobatykę trenuję od trzech lat. Mój 
układ nie jest aż tak trudny, ale inni wy-
stępują bardzo dobrze i nie wiem czy 
kiedyś im dorównam – mówiła dziewię-
cioletnia Martyna Hyba, uczestniczka 
zawodów.

Górnik Zabrze pokonał 2:0 
(1:0) Ruch Chorzów w meczu 
rozgrywanym w ramach 24. ko-
lejki T-Mobile Ekstraklasy. 
Pierwszą bramkę dla trójkolo-
rowych padła w 18 minucie – 
świetne dośrodkowanie Kwieka 
z narożnika boiska wykorzystał 
wysoki Kopacz, który z pięciu 
metrów posłał piłkę głową do 
siatki. Druga bramka padła w 82 
minucie, po indywidualnej ak-
cji Jelenia, który był zupełnie 
niepilnowany przy linii bocz-
nej. Później obrońcy już go nie 
dogonili, a wobec płaskiego 
strzału bezradny był też Kamiń-
ski. Dzięki zwycięstwu zabrza-
nie awansowali na trzecie miej-
sce w tabeli. Były to 98. Wiel-
kie Derby Śląska.

Adam Nawałka (trener 
Górnika Zabrze): – Długo 
musieliśmy czekać aby przypo-
mnieć sobie smak zwycięstwa. 
To ważna z punktu psycholo-
gicznego wygrana. Moi zawod-
nicy stanęli na wysokości zada-
nia i spełnili oczekiwania kibi-
ców. Należą im się brawa za 
dążenie do zwycięstwa . Mam 
nadzieję, że był to przełomowy 
mecz w naszej grze. Uważam, 
że Ruch postawił trudne warun-
ki. W pierwszej połowie kontro-
lowaliśmy grę w centralnej 
strefie boiska, a gola strzelili-
śmy po stałym fragmencie gry. 
Po przerwie to Ruch lepiej grał 
w środku pola i było kilka mo-
mentów, kiedy zawodnicy mu-
sieli być do końca bardzo skon-
centrowani. Wyszli obronną rę-
ką z tych trudnych sytuacji i za-
służyli na brawa.

Jacek Zieliński (trener Ru-
chu Chorzów): – Trzeba prze-
łknąć gorycz porażki i pogratu-
lować rywalom zwycięstwa, 
bardzo ważnego zwycięstwa. 
Jeśli się gra z Górnikiem w Za-
brzu, ma się takie sytuacje i się 
ich nie wykorzystuje, to nie ma 
co marzyć o zwycięstwie.

Górnik Zabrze – Ruch Cho-
rzów 2:0 (1:0)

1:0 - Kopacz 18’
2:0 - Jeleń 82’
Górnik: Skorupski - Ol-

kowski, Danch, Kopacz, Sze-
weluchin - Zachara, Mączyń-
ski, Iwan (83’ Bonin), Nakoul-
ma - Kwiek (77’ Mosznikow) 
- Jeleń (90+1’ K. Nowak).

Statystyki meczu Górnik Za-
brze – Ruch Chorzów 2:0 
(1:0):

Strzały: 10-11
Strzały celne: 4-4
Rzuty rożne: 11-4
Spalone: 2-6
Faule: 8-11
Żółte kartki: 0-2
Czerwone kartki: 0-0
Słupki: 0-0
Poprzeczki: 0-0

Szach i mat
Szachy

Zawodnicy RKS MAT Ruda 
Śląska w miniony weekend po 
raz kolejny brali udział w Tur-
nieju Szachowym. Przez trzy 
dni na Bykowinie w ODK „Co-
untry” mierzyli się nie tylko 
między sobą, ale też z zawodni-
kami miast ościennych.

– Główna idea polega na 
tym, żeby nasi zawodnicy spo-
tkali się ze swoimi rówieśnika-
mi z innych miast. Ważne, że 
dzięki temu mogą również pod-
wyższać swoje umiejętności i zdo-
być kategorie szachowe – mó-
wił Marian Twardoń, trener 
szachowy.

Turniej został rozegrany sys-
temem szwajcarskim na dystan-
sie 8 rund. Każda z nich trwała 
dwie godziny – po godzinie na 
każdego zawodnika. Ten limit 
czasowy pozwalał na zdobycie 
wyższej kategorii szachowej, 
będącej przepustką do gry 
w lepszych turniejach.

– Lubię grać w szachy i osią-
gam sukcesy. Myślę, że dobrze 
mi idzie w tym turnieju, zoba-
czymy, może wygram – tak swo-
je szanse oceniał Piotr Namy-
ślak, jeden z uczestników.

Piotr zajął pierwsze miejsce 
w kategorii wiekowej do lat 11, 
zdobywając siedem punktów. 
Podopieczni RKS MAT Sandra 
Orlik i Denis Matla zajęli w tej 
kategorii kolejno czwarte i pią-
te miejsce. W kategorii do lat 
14 pierwsze miejsce zajął Mar-
tin Rybka. Rudzka zawodnicz-
ka Anna Hampel zajęła piąte 
miejsce i awansowała do czwar-
tej klasy szachowej. Najlep-
szym w klasyfikacji generalnej 
okazał się Maciej Pawłowski.

Było to już szóste takie spo-
tkanie. Imprezie patronowała 
prezydent Grażyna Dziedzic, 
a współorganizatorem była 
Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Agnieszka Pach

Dwa medale wolniaków
Zapasy

 Przed rozpoczęciem zawodów zaprezentowała 
się najbardziej utytułowana dwójka z rudzkiego 
klubu – Oliwia Hałupka i Łukasz Wojtaszczyk.

Na turnieju spotkali się zawodnicy z różnych 
miast.

Dwa medale zdobyli zawod-
nicy ZKS-u „SLAVIA” Ruda 
Śląska podczas Międzynarodo-

wych Mistrzostw Polski Kade-
tów w zapasach w stylu wol-
nym.

Zawody rozegrane zostały 
w Świdwinie i poza czołówką kra-
jową wzięły w niej udział ekipy ze 
Słowacji, Litwy, Niemiec, Bułgarii 
i Ukrainy. Złoty medal w kategorii 
do 46 kg wywalczył Bartosz Sza-
łowski, który potwierdził swoją do-
minację w kraju i w chwili obecnej 
jest kandydatem numer jeden do re-

prezentacji Polski na Mistrzostwa 
Europy Kadetów w tej właśnie ka-
tegorii. Doskonale zaprezentował 
się również rywalizujący w katego-
rii do 42 kg Jacek Kupniewski, któ-
ry co prawda przegrał pierwszy 
pojedynek, ale później już tylko 
zwyciężał i zajął zasłużone trzecie 
miejsce.
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Akrobatyka sportowa

– Jak to się stało, że została Pani 
trenerem?

– Trenowałam akrobatykę w za-
sadzie od dziecka. Zaczęłam, gdy 
miałam siedem lat, a skończyłam 
mając lat 23. Akrobatyka jest całym 
moim życiem. Nie wyobrażam so-
bie tego, żeby nie mieć do czynienia 
z tym sportem, dlatego postawiłam 
na trenowanie innych.

– Trenerowi znającemu ten 
sport z perspektywy zawodnika 
jest łatwiej?

– Na pewno jest łatwiej. Ale trze-
ba pamiętać o tym, że nie każdy do-
bry zawodnik jest dobrym trenerem. 
To w ogóle nie idzie ze sobą w pa-
rze.

– Co sprawia największą satys-
fakcję trenerowi?

– Sukcesy podopiecznych. To są 
bardzo przyjemne momenty.

– Oliwia i Łukasz nie byli jedy-
nymi podopiecznymi KPKS-u Ha-
lemba, którzy wystąpili w Belgii.

– Oprócz nich startowały dwie 
trójki żeńskie i dwie dwójki żeń-
skie. Na całym świecie we wszyst-
kich zawodach właśnie w tych ka-

tegoriach jest największa obsada. 
Przebić się tam jest niezwykle 
trudno. Laura Golińska i Ania 
Rzepka były trzynaste i nie weszły 
do finału, do którego wchodziło 12 
par. Zabrakło im doprawdy set-
nych. Wykonały figury bardzo 
czysto, ale tam są wszyscy na tak 
podobnym poziomie, że decydują 
setne. Ja byłam bardzo zadowolo-
na z ich występu. Podobnie jak 
z występu dwójki w składzie: Julia 
Nawrat i Adrianna Woźnica oraz 
trójek: Laury Golińskiej, Marty 
Wandzik, Zuzanny Początek i Pau-
liny Widery, Aleksandry Jawoszek 
oraz Julii Nawrat. Ta druga trójka 
jest bardzo młoda. To był ich drugi 
start na tak poważnych zawodach. 
Bardzo ważne jest dla tych mło-
dych zawodników, by wyjeżdżać 
na takie imprezy jak ta w Belgii. 
Oni muszą startować i obyć się z in-
nymi zawodnikami, których nie 
znają. 

– Na co stać akrobatów, któ-
rych Pani trenuje?

– Jest spora grupa zawodniczek 
wyróżniających się. Jeżeli będą 

Stojąc za sukcesami

Niedawno całą Rudę Śląską obiegła wieść o brązowym medalu dwójki mieszanej: Oliwii 
Hałupki i Łukasza Wojtaszczyka zdobytym w Puurs. Za ich sukcesami kryje się jednak ciężka 
praca trenerska. Co sprawia trenerowi największą satysfakcję? O to zapytaliśmy Dorotę Kies. 

REKLAMA

 Foto: Arch.

Rugby

Diablice drugie

Najważniejszą zmianą w drużynie, 
w porównaniu z poprzednim sezo-
nem, jest zmiana trenera. Aleksandra 
Oleszczuka na tym stanowisku zastą-
pił Mariusz Świerczyński. Do druży-
ny dołączyło parę nowych zawodni-
czek, więc wszyscy liczą na większą 
konkurencję w drużynie, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na poziom gry 
Diablic. Trener Świerczyński do Ło-
dzi zabrał drużynę w następującym 
składzie: Patrycja Bober, Stella Klin-
ner, Urszula Kurcbach, Wioleta Olej-
niczak, Angelika Piekorz, Magdalena 
Radzikowska, Mariam Sahakyan, 
Weronika Staniczek, Anna Szkudla-
rek, Żaneta Wołk. Nadal kontuzjowa-
ne są Sylwia Łuksik i Marta Łabądź.

W grupie Diablicom przyszło się dwu-
krotnie zmierzyć z drużyną Czarnych 

Pruszcz Gdański i w obydwu tych spo-
tkaniach rudzianki były stroną dominują-
cą. W grupowym „dwumeczu” nasze za-
wodniczki okazały się lepsze, wygrywa-
jąc obydwa spotkania z bilansem 54:5.

Zajmując pierwsze miejsce w gru-
pie, Diablice zmierzyły się ze srebr-
nymi medalistkami poprzedniego se-
zonu, Tygrysicami Orkan Sochaczew. 
Półfinałowe spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem Diablic 34:5. Było to 
jedno z najlepszych spotkań w wyko-
naniu Diablic w ostatnich sezonach.

W finale Diablice spotkały się 
z murowanymi faworytkami całego 
turnieju, Ladies Lechia Gdańsk, któ-
re są od dwóch sezonów niemalże 
niepokonane na polskich boiskach. 
Spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem Ladies Lechia Gdańsk 42:0. 

Nowy sezon rugby kobiecego w Polsce, z powodu reorganizacji sys-
temu rozgrywek na jesień – wiosnę, będzie rekordowo krótki i będzie 
liczył tylko trzy turnieje mistrzowskie. Pierwszy taki turniej odbył się 
21 kwietnia w Łodzi. Wzięło w nim udział dziesięć ekip z całej Polski.

Drugie miejsce Diablic należy uznać za dobry początek sezonu. Foto: Arch.

trenować tak jak do tej pory, to 
myślę, że wywalczą medale na 
arenach światowych. Jest kilka pe-
rełek, z którymi aż chce się praco-
wać. A tych medali im i sobie ży-
czę.

SALON I SERWIS P.U.H. ,,ETRANS” Sp. z o.o. Tel. salon: 32 3244601
ul. Leśna 1, 43-170 Łaziska Górne, e-mail: sprzedaz.etrans@kiamotors.pl, www.etrans.kia.pl Tel. serwis: 32 3243879
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