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Społecznie użyteczni

Sprzątanie, przeprowadzanie remontów w szkołach i innych miejskich placówkach, czyszczenie strychów i piwnic, likwidacja dzikich wy-
sypisk śmieci – to tylko niektóre z czynności jakich podejmują się osoby wykonujące prace społecznie użyteczne. Dzięki temu bezrobotni 
korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie tylko stawiają pierwsze kroki na drodze do zawodowej aktywizacji, ale 
także czują się potrzebni i docenieni.
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Prace społecznie użyteczne mogą być 
wykonywane przez osoby bezrobotne ko-
rzystające z pomocy MOPS-u w wymia-
rze do dziesięciu godzin tygodniowo.

– Prace te wykonują osoby, które 
bardzo długo nie pracowały, nie potra-
fi ły sobie poradzić na rynku pracy bądź 
ze względu na sytuację rodzinną nie 
mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze 
godzin – mówi Krystian Morys, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

– W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej aktualnie jest 80 osób wykonu-
jących prace społecznie użyteczne. 
W tym roku z tych prac skorzystało już 
126 osób. 12 z nich podjęło pracę na 
otwartym rynku pracy. Reszta motywo-
wana jest do aktywnego poszukiwania 
pracy. Jest nadzieja, że oni także znajdą 
zatrudnienie – tłumaczy Anna Ruciń-
ska, kierownik Działu Klubu Integracji 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. DYSTRYBUTOR

Zapraszamy punkty 
handlowe do współpracy
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Prace społecznie użyteczne wyko-
nywane są w różnych dzielnicach mia-
sta. Przewozem osób zajmuje się straż 
miejska. W zamian za to bezrobotni 
sprzątają tereny wyznaczone przez 
strażników. W ten sposób uprzątnię-
tych zostało już 138 działek, a z terenu 
miasta zniknęło 201 680 litrów śmieci.

– Poza wskazanymi wyżej korzyścia-
mi polegającymi na uporządkowaniu 
terenów zanieczyszczonych znajdują-
cych się na terenie miasta Ruda Śląska 

nie sposób nie docenić wychowawcze-
go znaczenia prac społecznie użytecz-
nych – podkreśla Krzysztof Piekarz, 
komendant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej.

Co jednak najważniejsze, nie tylko 
te instytucje czerpią korzyści ze współ-
pracy. Najbardziej wartościowa jest 
ona bowiem dla osób bezrobotnych, 
które dzięki wykonywaniu prac spo-
łecznie użytecznych nabierają wiary 
we własne umiejętności.

– Przeważnie wykonuję prace bu-
dowlane. To jest praktycznie mój za-
wód. Żeby pracować w tym zawodzie 
muszę się w pewnym sensie zreformo-
wać. Mam już swoje lata, a technolo-
gia wykonywania prac budowlanych 
zupełnie się zmieniła. Teraz poznaję 
nowe materiały i technologie. W do-
datku wykonując te prace mogę spędzić 
czas między ludźmi, a kontakt z innymi 
jest potrzebny – mówi Andrzej Majer, 
który wykonuje prace społecznie uży-
teczne.

– Często zdarza się tak, że gdy skoń-
czymy pracę, przychodzi dyrektor pla-
cówki i nam dziękuje. To są bardzo miłe 
momenty. Wtedy przekonujemy się 
o tym, że warto wykonywać te prace – 
dodaje Brygida Małkowska, która rów-
nież wykonuje prace społecznie uży-
teczne.

Sandra Hajduk

Oszczędność 
popłaca
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KAMIENIARSTWO * NAGROBKI
I. R. Mazurkowscy

Ruda Śląska, ul. Chorzowska 46 a 
Porębska (gł. wejście, cm. parafialny)

tel. 501-303-628 
www.kamieniarstwo.slask.pl

Osoby bezrobotne remontują schody przy ulicy Chorzowskiej. Foto: SH
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krwiodawców
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Złodziej zatrzymany
Halembscy policjanci 

zatrzymali podejrzanego 
o okradanie kobiet pozna-
nych w Internecie. Sche-
mat działania mężczyzny 
był podobny we wszyst-
kich przypadkach. 31-latek 
poznawał swoją ofiarę, 
zdobywał jej zaufanie i na-
stępnie w dogodnym dla 
siebie momencie okradał 
ją. Policjanci wpadli na 
trop zatrzymanego po tym, 
jak młoda rudzianka zgłosi-
ła kradzież biżuterii wartej 
około 5 tysięcy złotych. Po 
kilkutygodniowej pracy za-
częto widzieć efekty. Oka-
zało się, że lombard w jed-
nym z ościennych miast 
Rudy Śląskiej w ciągu 
ostatniego miesiąca przyjął 
w depozyt różnorodną bi-
żuterię, która została skra-
dziona. Policjantom udało 
się ustalić, że kradzieży do-
puścił się Grzegorz K., 
mieszkaniec powiatu gli-
wickiego. Mężczyzna usły-
szał w tej sprawie sześć za-
rzutów.

ISKRA przetestowana
Polska policja jest wyposa-
żona w ponad 400 radaro-
wych mierników prędkości 
Iskra 1. Z podobnie działa-
jących urządzeń korzysta 
policja w wielu innych kra-
jach. Radary są wykorzy-
stywane przez funkcjona-
riuszy w codziennej pracy. 
Sprzęt pomaga wyelimino-
wać z ruchu drogowego 
piratów. Przeprowadzone 
testy pokazały, że dokonu-
jąc pomiaru zgodnie z in-
strukcją, urządzenia te rze-
telnie pokazują prędkość. 

Statystyki
Urodzenia  – 47 
Zgony  – 29
Małżeństwa  – 20
Rozwody  – 3

TEMAT TYGODNIA

Pół wieku za nimi
Uroczystości rozpoczęły się 

w kościele pw. Matki Boskiej 
Różańcowej mszą świętą w in-
tencji krwiodawców. W ODK 
,,Matecznik” zarząd klubu po-
dziękował krwiodawcom najstar-
szym stażem. Wśród nich Henry-
kowi Cebuli, który krew oddaje 
od ponad 30 lat. 

– Pamiętam ten pierwszy raz, 
kiedy zbieraliśmy krew dla żony ko-
legi. Skrzyknęliśmy grupę i poje-
chaliśmy oddać krew. I tak trwa to 
do dzisiaj. Mam satysfakcję z tego, 
że mogę komuś pomóc. Oddając 
krew – pomagamy innym. Wszystkie 
moje dzieci (trzech synów) oddają 
krew – mówi Henryk Cebula. 

Prezes klubu Andrzej Krzyjsz-
czyk nie ukrywał dumy i zadowo-
lenia z jubileuszu. Klub jest pocho-
dzenia górniczego i zachował się 
od 1958 roku. – Jestem dziś nie-
zwykle dumny i szczęśliwy. To, co 
robimy – robimy bezpłatnie i nie 
oczekujemy za to żadnych laurów. 
Cieszy fakt, że możemy pomóc in-
nym. Chcemy podziękować ludziom 
dobrej woli, którzy w zeszłym roku 
oddali 390 litrów krwi. Co więcej, 
zauważamy, że cały czas przycho-
dzą nowi krwiodawcy i to również 
cieszy – podkreśla Andrzej  
Krzyjszczyk. 

55 lat za nimi – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub im. Henryka Dunanta przy RSM świętowało jubileusz 
powstania klubu. Nie zabrakło kwiatów, odznaczeń, gratulacji. Są powody do dumy – klub im. H. Dunanta jest jednym z naj-
starszych klubów w Polsce. 

W uroczystościach jubileuszo-
wych uczestniczyły również władze 
miasta. 

– 55 lat to bardzo dużo. Cieszymy 
się, że w Rudzie Śląskiej ten ruch 
krwiodawców tak prężnie działa. 
Mamy też kluby przy innych kopal-
niach – jest tego sporo, ludzie chęt-
nie i często oddają krew. To niezwy-
kle ważne, by dzielić się tym najcen-

Tomasz Ogrodnik – prezes Rady Głównej 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
Rzeczpospolitej Polskiej:

– Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę brać 
udział w tak dostojnym jubileuszu. Klub HDK im. 
Henryka Dunanta przy RSM to jeden z najstarszych 
klubów działających w Polsce. Wszyscy krwiodaw-
cy z tego klubu podchodzą do tematu krwiodaw-
stwa z pasją i zamiłowaniem. Los drugiego czło-

Zdaniem eksperta

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

Sztandar klubu HDK im. Henryka Dunanta przy RSM. Foto: MHS
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wieka, którego codziennie mijają na ulicy, nie jest im obojętny. I za 
to chciałbym im serdecznie podziękować. Widzę przyszłość w rozwo-
ju tych klubów. Z wszelkich danych statystycznych – 25 proc. krwio-
dawców w Polsce to młodzież, czyli ludzie, którzy nie ukończyli 25. 
roku życia.  Krwiodawstwo przekazywane jest z pokolenia na poko-
lenie. Jesteśmy dostrzegani nie tylko podczas takich uroczystości, ale 
przede wszystkim kiedy dzieje się wielka tragedia. I wtedy wiadomo, 
że na 100 proc. można liczyć na krwiodawców, którzy oferują naj-
cenniejszy dar. 

niejszym darem – mówił Michał 
Pierończyk, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej.

Prezes klubu zapowiada, że to nie 
koniec uroczystości. Kolejne szyku-
ją się pod koniec roku. 

– Mamy sporą grupę dawców 
z miasta, którą zaprosimy pod koniec 
roku na podsumowanie roczne. Jed-
nocześnie podkreślamy cały czas, jak 

niezwykle potrzebni są dawcy szpiku 
kostnego i cieszy mnie, że tworzy się 
już ta grupa szybkiego reagowania. 
Dziękujemy dziś tym, którzy od lat 
z nami są i współtworzą ten klub, od-
dają krew i za to, że możemy liczyć na 
ich pomoc – podsumowuje Andrzej 
Krzyjszczyk, prezes Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi RP Klu-
bu im. H. Dunanta przy RSM.
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KUPON RABATOWY
NA CAŁY ASORTYMENT W O/Świętochłowice – Ruda

Termin obowiązywania od 2.10.2013 do 12.10.2013  
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i nie dotyczą towarów przecenionych 

10%
 664 199 996 

Uczestnicy warsztatów zostali 
podzieleni na trzy podzespoły, które 
pracowały w około 50-osobowych 
grupach: ds. społecznych, ds. zaso-
bów i potencjałów miasta oraz ds. 
gospodarczych i promocji miasta.

Ostatnie spotkania warsztatowe

W czwartek (26.09.) zakończyły się spotkania warsztatowe w ramach prac nad nową strate-
gią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Ich uczestnicy mieli określić główne problemy, słabe 
i mocne strony oraz sformułować wizję rozwoju miasta na prawie 20 najbliższych lat. Projekt 
nowej strategii ma być gotowy do końca grudnia – o jego ostatecznym kształcie zdecydują 
mieszkańcy.

– W opracowaniu strategii roz-
woju miasta wzięła udział ogromna 
liczba osób, które są zaangażowa-
ne i którym zależy na rozwoju mia-
sta – to są przede wszystkim miesz-
kańcy, instytucje pozarządowe, in-

Warsztaty odbywały się w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Foto: MHS

stytucje rządowe. Tym ludziom na-
leżą się podziękowania za zaanga-
żowanie w nasze warsztaty. Dziś 
pracowaliśmy nad ostatnią częścią, 
czyli opracowaniem celów strate-
gicznych poszczególnych zadań, 
które będę realizowane do 2030 ro-
ku. Następnym etapem będzie stwo-
rzenie projektu strategii. Po jego 
opracowaniu odbędą się konsulta-
cje z mieszkańcami. Każdy będzie 
mógł przeanalizować zapisy w stra-
tegii – mówi Aleksandra Kruszew-
ska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta UM w Rudzie Śląskiej.

Prace nad strategią rozwoju Ru-
dy Śląskiej na lata 2014-2030 roz-
poczęto wiosną tego roku. 
W czerwcu przeprowadzono nato-
miast badania ankietowe na temat 
jakości życia w mieście. Okazało 
się w nich, że blisko 60 proc. an-
kietowanych jest zdania, że w Ru-
dzie Śląskiej mieszka się dobrze 
lub bardzo dobrze, a ponad 71 
proc. z nich uważa, że Ruda Ślą-
ska jest atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania.

Monika Herman-Sopniewska

Ochrona praw dziecka, integra-
cja rodzin, zadrzewianie miasta, 
tworzenie ścieżek ekologicznych 
oraz pomników przyrody – to no-
we priorytety, które pojawiły się 
w programie współpracy Rudy 
Śląskiej z organizacjami pozarzą-
dowymi w 2014 roku. Ten doku-
ment zyskał akceptację rudzkich 
radnych. 

Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie finansów na termomo-
dernizację szkół. Ponad 5,5 mln 
zł na termomodernizację placó-
wek oświatowych planują pozy-
skać w przyszłym roku władze 
Rudy Śląskiej. Uchwała jest pod-

stawą do wnioskowania o po-
życzkę z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Radni podjęli też uchwałę, 
dzięki której każda rozpoczęta 
godzina opieki nad dzieckiem 
w żłobku kosztować będzie 1,5 zł. 
Nie opłata stała a stawka godzino-
wa będzie podstawą do wylicze-
nia należności, jakie poniosą ro-
dzice za pobyt dzieci w rudzkich 
żłobkach. Zmiana reguły nalicza-
nia opłaty sprawi, że rodzice za-
płacą teraz za faktyczny czas po-
bytu dziecka w żłobku. 

Monika Herman-Sopniewska

W czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Radni 
obradowali ponad pięć godzin. 

Sesja Rady Miasta 

Sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Foto: MHS



Zdrowy przedszkolak Pasowani na ucznia

Rodziców zainteresował temat ospy. Foto: SH

WOKÓŁ NAS

Dumni i bladzi – pierwszoklasi-
ści z SP nr 2 na Bykowinie ślubo-
wali uroczyście podczas czwartko-
wej akademii szkolnej. Jak co roku 
odbyło się tutaj pasowanie na 
ucznia. Podczas uroczystości nie 
mogło również zabraknąć rodziców, 
którzy nie kryli łez wzruszenia.

– Mamy w tym roku 48 uczniów 
klas pierwszych i mamy kilkoro 
6-latków. Przypatrujemy się tym 
dzieciom, ale muszę powiedzieć, 
że radzą sobie kapitalnie – mówi-
ła Barbara Siemińska, dyrektor 
SP nr 2.

Ślubowali, że będą sumienni, pil-
ni i będą dbali o dobre imię swojej 
szkoły. Tak jak 7-letni Kacper Bu-
dziński z Bykowiny, który z nie-
cierpliwością czekał na pasowanie 
na ucznia: – Jest tutaj tak samo jak 

się spodziewałem. Nie ma za dużo 
nauki, mam pierwsze piątki i lubię 
wszystkie przedmioty – opowiadał.

Oby takich uczniów nie zabrakło 
we wszystkich szkołach – pierw-
szoklasistom życzymy samych pią-
tek i miłych chwil w szkole.

Monika Herman-Sopniewska

Przyjaźń na lata

Uczestnicy wymiany wspólnie śpiewają w auli ZSO nr 3.  Foto: MHS

nej wymiany, a także podjęli 
dyskusję na temat polsko-rosyj-
skich stereotypów. Poza tym 
zaprezentowano wyniki owoc-
nej współpracy czterech grup, 
na które podzielona została 
młodzież. Imprezę uświetnił 
swoją obecnością Alexander 
Maceradi, wykonawca rosyj-
skich ballad.

Monika Herman-Sopniewska

Były gry, występy, sportowe za-
bawy i poczęstunek. W ten sposób 
uczniowie Gimnazjum nr 6 na By-
kowinie oraz maluchy z Miejskiego 
Przedszkola nr 47 pożegnały w so-
botę (28.09.) lato.

– Co roku organizujemy takie 
sportowe pożegnanie lata dla gim-
nazjalistów. W tym roku włączyli-
śmy w to przedszkolaki, z którymi 
od września dzielimy budynek. 
Chcieliśmy się z nimi zintegrować 
i pokazać społeczności lokalnej, że 
gimnazjaliści i przedszkolaki fajnie 
się ze sobą dogadują – tłumaczyła 
Sabina Czarnota, wicedyrektor 
Gimnazjum nr 6 i dodała: – Przygo-
towaliśmy szereg atrakcji. Najpierw 
na sali gimnastycznej odbyło się ar-

tystyczne pożegnanie lata. Teraz na 
boisku maluchy wezmą udział 
w przeróżnych konkurencjach spor-
towych.

I rzeczywiście – na najmłodszych 
czekały liczne wyzwania. Gra 
w kręgle, złowienie rybki czy prze-
jazd samochodzikiem przez tor to 
tylko niektóre z nich. W wykonaniu 
zadań pomagali maluchom rodzice.

– To fajna forma spędzenia sobo-
ty z dzieckiem w sposób bardzo ak-
tywny. Dzieci się integrują i mogą 
spędzić czas inaczej niż przed tele-
wizorem. Takich imprez powinno 
być jak najwięcej – mówiła Marze-
na Rachwał, która w pożegnaniu 
lata uczestniczyła wraz z córką.

Sandra Hajduk
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Pożegnanie lata

Jedną z konkurencji była gra w kręgle. Foto: SH

Jak rozpoznać ospę, jak ona prze-
biega i jakie powikłania mogą po niej 
wystąpić – tego mogli dowiedzieć się 
rodzice, których pociechy uczęszcza-
ją do Miejskiego Przedszkola nr 25 
w Rudzie Śl.-Halembie. We wtorek 
(24.09.) odbyło się tam jedno ze spo-
tkań organizowanych w ramach pro-
jektu „Zdrowy Przedszkolak”.

– Warto zaszczepić dziecko. Nawet 
jeśli po szczepieniu zachoruje ono na 
ospę, to przebieg choroby będzie znacz-
nie łagodniejszy – podkreślała Bogusła-
wa Serzysko, przewodnicząca zespołu 
ds. promocji zawodu pielęgniarki i po-
łożnej przy Okręgowej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach i do-
dała: – Należy pamiętać o tym, że powi-
kłania, które mogą wystąpić po ospie, 
nie muszą ujawnić się zaraz po przebie-
gu choroby. Na przykład powikłaniem, 

które może wystąpić w dorosłym życiu, 
jest półpasiec.

Rodzice po wysłuchaniu prelekcji 
chętnie zadawali pytania.

– Przyszłam, bo poprosiła mnie 
o to siostra. Ona jest chora, ale 
chciała się dowiedzieć jak najwięcej 
na temat ospy. Lepiej ustrzec dziecko 
przed chorobami, a jeśli to się nie 
uda, warto wiedzieć co zrobić, by 

maluch jak najlżej ją przechodził – 
mówiła Justyna Mazurek, jedna 
z uczestniczek spotkania.

Projekt „Zdrowy Przedszkolak” 
po raz pierwszy zrealizowała Na-
czelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych. W roku 2013 do projektu dołą-
czyła Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

Sandra Hajduk

W sobotę (28.09.) odbyło się uro-
czyste spotkanie kończące pobyt 
młodzieży z Krasnojarska w Rudzie 
Śląskiej. Impreza finałowa projektu 
„Poznaj Sąsiada – Poznaj Siebie”, 
która zorganizowana została w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
nr 3, była podsumowaniem pracy 
uczestników dwóch części wymiany.

– Dzisiaj można zobaczyć 
efekty prac wszystkich grup. Je-

den z zespołów przygotował ga-
zetkę i krótki spektakl, a drugi 
zaprezentował zdjęcia. Z kolei 
pozostałe dwie grupy uwieczniły 
codzienne życie Polaków i Ro-
sjan na taśmie filmowej oraz 
blogu – mówi Małgorzata Hada-
ła, koordynator projektu.

Podczas spotkania uczestnicy 
zaśpiewali piosenkę, jaka towa-
rzyszyła im podczas tegorocz-

Akademię rozpoczęła dyrektor Barbara 
Siemińska. Foto: MHS

REKLAMA

Kącik adopcyjny
Pikuś to 4-letnie maleństwo, ważące zaledwie 4,5 kg. Został oddany 

przez starszą panią, która nie miała już siły, by się nim zajmować. Nieste-
ty Pikuś nie potrafi się odnaleźć w schronisku. Czeka na dom z niecierpli-
wością. Psiak jest bardzo grzeczny i niezwykle sympatyczny, wniesie do 
domu wiele radości.

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



STARE!!!!

Graffiti w schronisku
WOKÓŁ NAS

Premiera Bezpańskich
Tym razem Teatr Bez-

pański zaprosił swoich fa-
nów do Katowic. 28 wrze-
śnia w ramach tegoroczne-
go programu Centrum 
Scenografii Polskiej (Od-
dział Muzeum Śląskiego) 
realizowanego podczas 4 
Metropolitalnej Nocy Te-
atralnej odbyła się premie-
ra spektaklu tanecznego 
„Pieces” pod wodzą Iwo-
ny Tchórzewskiej. Projekt 
zrealizowany został w sie-
dzibie Centrum Scenogra-
fii Polskiej w Katowicach, 
stając się tym samym czę-
ścią wydarzenia kultural-
nego, w którym udział 
brały największe sceny re-
gionu. 

Festyn na podsumowanie
Ponad 800 osób uczest-

niczyło w realizowanym 
przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej projek-
cie „Ruda Śląska szansą 
dla wszystkich”. Każdy 
z uczestników projektu za-
wierał umowę z pracowni-
kiem socjalnym, w której 
określone były sposoby 
współdziałania w rozwią-
zywaniu problemów oso-
by znajdującej się w trud-
nej sytuacji życiowej. 26 
września podsumowano 
sześcioletni okres realiza-
cji tegoż projektu. Z tej 
okazji na rudzkim rynku 
zorganizowano festyn po-
łączony z koncertem. Na 
estradzie obok rudzkich 
zespołów pojawił się Ka-
mil Bednarek.

Droga otwarta
Zakończył się remont 

torowiska przy Gimnazjum 
nr 7 w Rudzie Śl.-Wirku. 
Jest już przejezdny wyjazd 
z ulicy Westerplatte na uli-
cę Katowicką.

Dobroć dla zwierząt

4 października obchodzony jest 
Światowy Dzień Zwierząt. W Polsce 
październik ustanowiono miesiącem 
dobroci dla zwierząt. Ten czas ma 
zwrócić uwagę społeczeństwa na los 
bezdomnych zwierzaków.

 – Nie brakuje schronisk, które po-
trzebują wsparcia, by zapewnić do-
bre warunki życia swoim podopiecz-
nym. Właśnie z tego powodu akcja 
„Ciepły koc, pełna miska” Śląskiej 
Grupy Multimedialnej organizowa-
na jest po raz drugi – tłumaczy Mag-

dalena Lisowicz, specjalista ds. mar-
ketingu i PR. 

W ramach projektu do Biura Ob-
sługi Klienta firm Elsat i Sileman 
(ul. Kłodnicka 97 – Halemba), każdy 
chętny może przynieść niezbędne 
artykuły. Potrzebne są karmy (mokre 
i suche), koce, ręczniki, żwirek dla 
kotów oraz środki czystości. Zebra-
ne przedmioty zostaną przekazane 
rudzkiemu schronisku „Fauna”. 
Zbiórka potrwa do 4 października.

Agnieszka Pach
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W skrócie
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Bangladesz w Rudzie

– Na spotkaniu uczestnikom przybli-
żymy jeden z zakątków świata. Krzysz-
tof Olech wraz z żoną byli w Banglade-
szu. Spotykając się z nami opowiadają 
swoje przeżycia. Ostatnio prowadzili 
dla nas wykład o rehabilitacji, tym ra-
zem będzie to pogadanka podróżnicza 
– tłumaczyła przed spotkaniem Dorota 
Tobiszowska, ze stowarzyszenia 
„Rudzkie Konto Pomocy”.

Wykład pt. „Jak się masz, Bangladesz”, 
odbył się w Hospicjum Domowym im. 
Błogosławionego Jana Pawła II 
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu. Przedsię-
wzięcie realizowane jest w ramach projek-
tu „Aktywizacja osób starszych poprzez 

działania interdyscyplinarne wspomagają-
ce utrzymanie prawidłowej kondycji”.

– Jest to kraj, w którym byliśmy dwu-
krotnie. Raz podróżowaliśmy jako tury-
ści, a za drugim razem pojechaliśmy 
w ramach wolontariatu. Pracowaliśmy 
tam oboje w szpitalu, dlatego motyw 
zdrowotny też pojawi się w naszym wy-
kładzie – mówiła Anna Burnat-Olech, 
lekarz i podróżniczka.

– Będziemy chcieli pokazać jak działa 
służba zdrowia w tym miejscu na ziemi 
i z jakimi problemami borykają się tam 
ludzie – tłumaczył Krzysztof Olech, fizjo-
terapeuta prowadzący wykład.

Robert Połzoń

Wykład prowadził Krzysztof Olech. Foto: RP

Czarny pies z niebieską obrożą 
oraz szary kot – chociaż są efektem 
pracy dwóch grafficiarzy to spojrze-
nie w ich oczy zmiękczy serce każ-
dego. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami „Fauna” postanowiło 
zwrócić uwagę młodych ludzi na los 
swoich podopiecznych za pomocą 
sztuki. W środę (25.09.) zostało tam 
oficjalnie odsłonięte graffiti, które 
odmieniło jeden z głównych budyn-
ków schroniska.

– Już kiedyś powstał taki pomysł, 
by ozdobić ścianę graffiti. Próbowa-
liśmy nawiązać kontakt z rudzkimi 
grafficiarzami, ale jakoś nigdy ten 
pomysł nie został wcielony w życie. 
Mamy jednak wspaniałą wolonta-
riuszkę, która bardzo nam pomaga i to 
ona nawiązała kontakt ze znaną ka-
towicką grupą „NIETAK”. Jej człon-
kowie zgodzili się przyozdobić nasze 

schronisko i zrobili to w cudowny 
sposób – mówi Beata Drzymała-Ku-
biniok, kierownik Społecznego 
Schroniska dla Zwierząt im. św. 
Franciszka z Asyżu i dodaje: – Chce-
my w przyszłości pomagać zwierzę-
tom poprzez sztukę. Może będzie to 
dobra forma przyciągnięcia młodych 
ludzi do schroniska.

– Bardzo chętnie zaangażowali-
śmy się w tę akcję. Kochamy zwie-
rzęta i chcieliśmy dołożyć swoje pięć 
groszy do tego projektu. Jeśli będą 
kolejne takie akcje, w miarę możli-
wości chętnie weźmiemy w nich 
udział – zapowiada Zbigniew Kot, 
który wraz z Frankiem Myszą stwo-
rzył graffiti i dodaje: – Było z tym 
trochę pracy, ale z przyjemnością 
pomogliśmy i kolejny budynek za-
mieniliśmy z szarego w kolorowy. 

Sandra Hajduk Graffiti wykonała katowicka grupa „NIETAK”. Foto: SH

REKLAMA

Podopieczni rudzkiego schroniska czekają na pomoc. Foto: AP
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Ekstraklasowy arbiter

Na pozór to zwykły miłośnik sportu, którego co jakiś czas można zauważyć biegnącego po jednym z rudz-
kich osiedli. Jednak jeszcze do niedawna każdy kto interesował się futbolem mógł zobaczyć Mirosława Gó-
reckiego w telewizyjnych transmisjach meczów Ekstraklasy. „Wiadomościom Rudzkim” opowiedział o swojej 
przygodzie z sędziowaniem.

Imię i nazwisko:   Mirosław Górecki
Wiek:   40 l.
Stan cywilny:   żonaty
Miejsce pracy:   Koksownia Jadwiga
Zainteresowania:   piłka nożna, podróże

– Jak to się stało, że został Pan 
sędzią piłkarskim?

– Tak jak każdy chłopak grałem 
w piłkę. To były jeszcze czasy kie-
dy nie było komputerów. W pew-
nym momencie zaczynały mnie ła-
pać kontuzje, które sprawiały coraz 
większe problemy. W związku 
z tym postanowiłem, że skupię się 
na sędziowaniu. W wieku osiemna-
stu lat poszedłem na kurs.

– Jak w Pana przypadku wy-
glądała droga do Ekstraklasy?

– Po dwóch latach sędziowania 
dostałem się do kadry Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej i otrzymałem 
już wtedy uprawnienia sędziego 
czwartej ligi. Ten pierwszy krok był 
bardzo szybki, potem jednak trochę 

– Jak zaczynałem byłem jeszcze 
uczniem w liceum, potem rozpo-
cząłem studia. Zdarzały się sytu-
acje, że profesor spóźnił się na eg-
zamin i w związku z tym nie czeka-
łem na niego, bo spieszyłem się na 
mecz. Gdy już pracowałem, bywa-
ło i tak, że po nocnej zmianie jecha-
łem prosto na mecz, albo z meczu 
wybierałem się od razu do pracy. 
Życie prywatne też na tym ucier-
piało. Czasami byłem w domu tyl-
ko gościem, bo wyjeżdżałem na 
szkolenia i zgrupowania. Chcę pod-
kreślić, że to dzięki wyrozumiało-
ści żony tak naprawdę wszystko się 
udało.

– Na jakim szczeblu rozgryw-
kowym najgorsza jest krytyka 
kibiców?

– Kibic płaci za bilet, kibic ma 
prawo wymagać od wszystkich 
uczestników spektaklu najlepszego 
produktu. Sędzia jest tylko czło-
wiekiem, a każdy popełnia błędy. 
Z tym wiąże się pewne ryzyko. 
Każdy ma swoje emocje, dlatego 

różne są reakcje na pracę 
sędziów. Jeżeli po meczu 
gdy opadnie zdenerwowa-
nie ludzie są w stanie po 
przeanalizowaniu wyci-
szyć się, to jest bardzo do-
brze. Jednak są i tacy, któ-
rzy bez względu na klasę 
rozgrywkową nie dadzą 
sobie nic powiedzieć, bo 
decyzja była zła dla ich 
drużyny. Jestem w stanie 
też takie zachowanie zro-
zumieć, bo sam jestem ki-
bicem.

– Jak sędzia piłkarski 
dba o swoją kondycję?

– Od kilku lat PZPN za-
trudnił trenera przygotowania fi -
zycznego – Grzegorza Krzoska. To 
człowiek bardzo poważany w struk-
turach UEFA i FIFA. Monitoruje on 
pracę sędziów na całym świecie. 
W każdym tygodniu w poniedzia-
łek rano dostajemy zestaw trenin-
gowy do zrobienia. Znajdują się 
tam przeróżne ćwiczenia. Każdy 

sędzia od drugiej ligi wzwyż posia-
da sport tester i raz w miesiącu 
wszystkie dane z treningów wysy-
łamy do trenera. Na podstawie tego 
jest sporządzany raport, który po-
tem wpływa na ilość meczów i na 
obsadę sędziowską.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń

REKLAMA

to wszystko się spowolniło. Po 
trzech latach awansowałem do trze-
ciej ligi, kolejny szczebel wyżej 
nadszedł dopiero po ośmiu latach. 
W drugiej lidze a obecnej pierwszej 
spędziłem dwa lata, a później nad-
szedł awans do Ekstraklasy.

– Jak wspomina Pan ten okres 
sędziowania w Ekstraklasie?

– Bardzo miło. Czasami nawet 
ludzie mnie rozpoznawali. Zdarzało 
się, że ktoś zaczepił mnie w sklepie 
pytając się, czy rzeczywiście jestem 
tym sędzią z Ekstraklasy. Wiązało 
się to jednak z tym, że człowiek ca-
ły czas był pod obserwacją.

– Ciężko pogodzić pracę z pia-
stowaniem funkcji sędziego pił-
karskiego?

Foto: arch.
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INTERWENCJE

– „Jeszcze parę miesięcy temu na 
ulicy Norwida były przeprowadzane 
roboty ziemne. W związku z nimi był 
rozkopany kawałek drogi i chodnika. 
Co prawda jezdnia i chodnik zostały 
już odbudowane, ale w okolicy miej-
sca budowy dalej znajdują się górki 
usypane z ziemi i kawałków betonu. 
Ten remont skończył się już jakiś czas 
temu, a one nie zostały sprzątnięte” 
– napisał do nas pan Mateusz, miesz-
kaniec dzielnicy Ruda.

By wyjaśnić  sytuację, skontak-
towaliśmy się z Urzędem Miasta: – 
W sprawie uporządkowania terenu 
po robotach ziemnych w rejonie uli-
cy Norwida 18e informuję, że teren 
ten nie należy do miasta. Jednocze-
śnie chcę dodać, że zostało wysto-
sowane pismo do właściciela tere-
nu, aby firma prowadząca w tym 
rejonie prace, przywróciła go do 
stanu poprzedniego – informuje 
Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

M-40

DYŻUR 
REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

REKLAMA

Mieszkańcy ulic Raciborskiej i Wolności nie będą musieli już dłużej 
zmagać się z uciążliwym błotem. Przebudowa placu pomiędzy budyn-
kami kolonii robotniczej została ukończona, co więcej – przestrzeń 
pomiędzy domami została zagospodarowana niezwykle urokliwie.

O placu po raz pierwszy napisali-
śmy w styczniu tego roku, po inter-
wencji jednego z mieszkańców.

– „Plac jaki powstał po wyburzo-
nych budynkach gospodarczych – 
chlewikach, które rozciągały się na 
całej długości ulicy Raciborskiej 
i Wolności jest w opłakanym stanie. 
Rozjeżdżone błoto, które zalega na 
większej powierzchni tego obszaru 
jest nie do zniesienia”– pisał do nas 
pan Michał.

Taki stan tego placu spowodowa-
ny był między innymi przeprowa-
dzanymi przez MGSM „Perspekty-

wa”  robotami ziemnymi oraz przy-
gotowaniami do przebudowy tego 
terenu. Dziś jednak tamte problemy 
mogą odejść w niepamięć, ponieważ 
nowy plac nie będzie sprawiał już 
takich problemów.

– Latarnie na tym placu wygląda-
ją po prostu pięknie. Dobrze kom-
ponują się z otaczającymi budynka-
mi. Są też ławeczki i stoliki, na któ-
rych można pograć w szachy. Tak 
właśnie takie miejsca powinny wy-
glądać – mówi pani Daria, miesz-
kanka Rudy.

Robert Połzoń

Finał na Raciborskiej

Mieszkańcy ulicy Raciborskiej mogą zapomnieć już o uciążliwym błocie. Foto: RP

Mieszkańcy Wirku chcący dojechać do własnych garaży przy ulicy 
Lecha 2 mieli twardy orzech do zgryzienia. Podziurawiona droga od 
lat stwarzała problemy – nie tylko kierowcom.

– Te dziury były tylko raz wysy-
pane kamieniem, niestety na fali 
deszczów wszystko spłynęło. Wła-
ściciele twierdzą, że nie mają pie-
niędzy na sfinansowanie napraw, 
a my przecież płacimy czynsz za te 
garaże – tłumaczył zbulwersowany 
pan Józef, mieszkaniec ulicy We-
sterplatte.

– Nie dość, że autem nie da się wy-
jechać, to jeszcze nogi można sobie 
połamać. Jeden pan musi dojeżdżać 
tutaj wózkiem inwalidzkim – na tej 
drodze to prawie niewykonalne – do-
dał pan Józef.

Postanowiliśmy interweniować 
– sprawę zgłosiliśmy do Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej. Po naszym zgło-
szeniu droga została szybko na-
prawiona: – Zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi wspólnie z interwe-
niującymi osobami w sprawie dro-
gi dojazdowej do garaży, dokona-
liśmy koniecznych napraw w za-
kresie umożliwiającym bezpieczny 
dojazd – odpowiada Krzysztof 
Mikołajczak, rzecznik prasowy 
MPGM.

 Magdalena Szewczyk

Nie tędy droga…

Droga była praktycznie nieprzejezdna. Foto: MS
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Ruda Śląska, Teatralna 2
tel. (32) 242-01-97
rudamekona@wp.pl
pn-pt 10.00-18.00, sob 10.00-13.00

Zabrze, Trocera 39
tel. (32) 271-25-44
tel. (32) 271-88-21
zabrze@mekona.com.pl
pn-pt 10.00-18.00, sob 10.00-14.00

RATY – TRANSPORT – SERWIS
Meble najwyższej jakości za przystępną cenę
 

www.mekona.com.pl

REKLAMA

Dzień Chłopca w Narnii Młodzi inżynierowie 

 Dziewczyny w SP nr 23 zadbały o to, by chłopcy zapamiętali na długo „Dzień Chłopca”. Foto: SH

WOKÓŁ NAS

Rok szkolny w ZSP nr 6 im. M. 
Kopernika rozpoczął się sporym 
sukcesem. Jak poinformował 
rzecznik prasowy szkoły Marcin 
Roszak, 20 września drużyna kla-
sy III d w składzie: Łukasz Joniec, 
Michał Podlaski i Mariusz Skiba 
reprezentowała szkołę w konkur-
sie „Czy byłbyś dobrym inżynie-
rem?”, zorganizowanym przez 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Pierwsza runda 
sprawdzała teoretyczną wiedzę 
ogólnotechniczną, w drugiej run-

dzie natomiast odpowiadało się na 
pytania zgodnie z zasadą „kto 
pierwszy ten lepszy”. Należało 
wykazać się także umiejętnościa-
mi praktycznymi. Chłopakom 
z „Kopernika” udało się ulokować 
na wysokim miejscu: – Drużyna 
dzielnie walczyła, zmagając się 
z zadaniami teoretycznymi i prak-
tycznymi m.in. z matematyki, fi zy-
ki, chemii, mechaniki. Z konkursu 
wracają z wyróżnieniem, otrzymu-
jąc zestaw gadżetów – mówi Mar-
cin Roszak.

MS

W bajkowy świat opowieści 
z Narnii przenieśli się chłopcy 
ze Szkoły Podstawowej nr 23 na 
Bykowinie. Z okazji wypadają-
cego w poniedziałek (30.09.) 
„Dnia Chłopca” koleżanki ze 
szkoły przygotowały dla nich 
wyjątkowe powitanie.

Na pomysł uczczenia tego święta 
w klimacie znanej i lubianej książki 
wpadł Samorząd Szkolny. Wykona-
niem zadania zajęły się dziewczyny 
z klasy 6 b. Pomagał im Krzysztof 

Rodzoch, jeden z nauczycieli będą-
cy opiekunem samorządu.

– Ten pomysł na przygotowanie 
wyjątkowego „Dnia Chłopca” 
zrodził się kilka dni temu. Dzisiaj 
przyszłyśmy do szkoły specjalnie 
na godzinę 7 żeby to wszystko 
przygotować. Motywem przewod-
nim są „Opowieści z Narnii”, bo 
większość zna tę książkę i wie, że 
warto przejść przez magiczną 
szafę, by dostać się do fajnej kra-
iny – mówiła Patrycja Czyż.

– Narnia to miejsce niesamowite, 
w związku z tym przygotowaliśmy dla 
chłopców specjalne zadanie. Musieli 
oni przejść przez magiczną szafę i po-
wąchać specjalną miksturę. Później 
nakładałyśmy im czapki na oczy 
i częstowałyśmy różnymi smakołyka-
mi – to był test na obywatela Narnii 
– opowiadała Alicja Sowulewska.

Dodatkowo na chłopców czekał 
słodki upominek przygotowany 
przez Radę Rodziców.

Sandra Hajduk

W konkursie szkołę reprezentowała drużyna z klasy III d. Foto: arch.



Rodzinne muzykowanie

W trakcie koncertu zagrały ze sobą całe rodziny oraz ich przyjaciele. Foto: SH

Zaśpiewają kolędy

Kochasz śpiewać? Masz talent wokalny? Chcesz poczuć się jak gwiazda muzycz-
na? Weź udział w nagraniu płyty z najpiękniejszymi kolędami i zabłyśnij na scenie 
w C.H. Plaza w Rudzie Śląskiej! W tym roku czeka mieszkańców niebywała gratka. 
Specjalnie z okazji świąt Bożego Narodzenia wydana zostanie płyta z najpiękniej-
szymi polskimi kolędami, zaśpiewanymi przez dzieci i młodzież z Rudy Śląskiej. 

Wiadomości Rudzkie 2.10.2013  9www.wiadomoscirudzkie.pl

CO, GDZIE,
KIEDY

Psotki Dorotki  
Spektakl bajkowy dla dzieci 

„Wielkie psotki małej Dorot-
ki” tylko w bielszowickim Do-
mu Kultury. Dorotka całymi 
dniami zajadała się ogromną 
ilością słodyczy, piła słodkie, 
gazowane napoje i garściami 
podjadała chipsy. Opakowa-
nia po zakąskach lądowały 
w każdym miejscu. Ekolo-
giczną historię o małej dziew-
czynce będzie można zoba-
czyć 6 października o godzi-
nie 16.00. Bilet w cenie 10 zł.

Rodzina, szkoła, tradycja 
5 października w godzinach 

12.30-16.00 Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Jana Wyplera 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, 
w ramach obchodów jubile-
uszu 30-lecia organizuje fe-
styn pod hasłem „Rodzina, 
szkoła, tradycja”. W progra-
mie spotkanie z policyjnym 
Sznupkiem, występ taneczny 
zespołu „Gwiazda”, studio 
urody, gry i zabawy sportowe 
dla dzieci i dorosłych, śląskie 
przysmaki i domowe ciasto. 

Konferencja u „In-nych”  
Rudzkie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Niebanalnych „In-
nI” wraz z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Ru-
dzie Śląskiej zaprasza na 
I ogólnopolską konferencję na-
ukową pt. „Poradnik Innego 
Myślenia. Zespół Aspergera, 
ADHD”. Pierwsza część odbę-
dzie się 8.10. w godzinach od 
9.00 do 15.00 w Domu Kultu-
ry w Bielszowicach, natomiast 
druga część 9.10. odbywać się 
będzie od godziny 9.00 w kinie 
„Patria”, gdzie wyświetlony 
zostanie film pt. „ Mary i Max” 
w reżyserii Adama Eliota. Po-
kazy poprzedzone zostaną pre-
lekcjami psychologów.

z kuLTuRĄ Na TY

M-40

– To już piąta edycja akcji, w tym 
roku organizujemy ją w Rudzie 
Śląskiej. Szukamy talentu wokal-
nego. Podczas castingu ocenimy 
rytmikę, harmonię, barwę głosu. 
Zachęcamy wszystkich tych, którzy 
kochają śpiewać. Ważne jest rów-
nież, żeby wszystkie wymagane in-
fomacje były zamieszczone w ma-
ilu – mówi Paweł Nafus, organiza-
tor castingu. 

Casting na uczestników akcji 
„Małe Gwiazdy, Wielkie Głosy! 
Rudzkie Dzieci Śpiewają Kolędy” 

odbywać się będzie 12 październi-
ka 2013 r. od godz. 9.00 w Szkole 
Muzycznej YAMAHA przy ul. 
Różyckiego 30 w Rudzie Śląskiej-
Wirku. Aby wziąć udział w castin-
gu, należy wysłać swoje zgłosze-
nie w dniach: 1-8 października na 
adres zgloszeniaplaza@nafus.pl. 
Ilość uczestników przesłuchań jest 
ograniczona – decyduje kolejność 
zgłoszeń! Szczegóły i regulamin 
castingu znajdą Państwo na stro-
nie www.rudaslaskaplaza.pl.

Monika Herman-Sopniewska

Rodzice z dziećmi, małżeństwa, rodzeństwa, kuzynostwo i przyjaciele – wszyscy oni mogli w środę (25.09.) wspólnie pomu-
zykować. Okazją ku temu był koncert „Grające rodziny” zorganizowany w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie 
Śląskiej.

– Ten koncert zorganizowano po 
to, by umożliwić całym rodzinom 
wspólne spędzenie czasu. Aktual-
nie ludzie spędzają masę czasu 
przed telewizorami. My zachęcamy 
ich do tego, by byli blisko siebie, 
razem czytali książki, chodzili na 
spacery czy po prostu wspólnie 
muzykowali. Na koncercie można 
wysłuchać nie tylko muzyki kla-
sycznej, ale także opracowań mu-
zyki rozrywkowej – mówiła Joanna 
Sokół, jedna z pomysłodawczyń 
koncertu.

– To bardzo fajna inicjatywa, 
która na stałe wpisała się w pro-
gram imprez naszej szkoły. Pomy-
słodawczyniami koncertu są: Bar-
bara Malec, Grażyna Jursza, Elż-
bieta Ryś, Joanna Sokół i Iwona 
Mierzwa, czyli grupa nauczycielek 
mająca właśnie takie grające rodzi-

ny – dodał Mirosław Krause, dy-
rektor Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

Młodzież i dzieci stanęli na sce-
nie z tymi, którzy zainspirowali 
ich do gry na instrumencie: – Moja 
mama też jak była mała grała na 
skrzypcach. W grze na skrzypcach 
fajne jest to, że nie trzeba w nie 
dmuchać – mówiła występująca 
tego dnia z mamą pięcioletnia Na-
talia Szymczyk.

– Taki koncert jest ciekawą for-
mą wspólnego spędzania czasu. 
Natalia dopiero zaczyna grać na 
skrzypcach. Ćwiczy od czterech 
miesięcy, ale jeśli jej się to spodo-
ba będzie super, bo kultywowałaby 
rodzinną tradycję – opowiadała 
Agata Brachman-Szymczyk, ma-
ma Natalii.

Sandra Hajduk

REKLAMA
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porady wesołej łapki

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

Edyta Meisner
– zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej

porady UrzĘdU skarBoweGo

Sąd, oprócz kwestii rozwiązania 
samego małżeństwa (i rozstrzy-
gnięcia ewentualnej winy w tym 
zakresie), ma obowiązek z urzędu 
lub na wniosek małżonków urzędo-
wo rozstrzygnąć jeszcze kilka istot-
nych elementów związanych z roz-
wodem.

Pierwszym elementem jest roz-
strzygnięcie o władzy rodzicielskiej 
nad wspólnym małoletnim dziec-
kiem obojga małżonków i o kon-
taktach rodziców z dzieckiem. 

W tym miejscu dochodzi do ustale-
nia, z którym z rodziców przeby-
wać będzie dziecko, sąd określa też 
zasady jego wychowywania – ma 
prawo do ograniczenia władzy ro-
dzicielskiej jednemu z rodziców do 
wskazanych w wyroku praw i obo-
wiązków. Oczywiście konsekwen-
cją ustalenia władzy rodzicielskiej 
jest też orzeczenie o kosztach jego 
utrzymania – a więc, prościej rzecz 
ujmując, o wysokości ewentual-
nych alimentów na małoletniego. 

Po ostatnich zmianach w przepi-
sach prawa sądy w pierwszej kolej-
ności zobowiązane są respektować 
zgodne z dobrem dziecka porozu-
mienie rodziców dotyczące jego 
wychowania.

Kolejny element dotyczy miesz-
kania – orzekanie w tym zakresie 
następuje, gdy małżonkowie ciągle 
zajmują wspólnie lokal mieszkalny. 
Polska codzienność dostarcza nam 
wielu takich przykładów i wówczas 
– na mocy wyroku sądowego – 
mieszkanie jest dzielone funkcjo-
nalnie (małżonkowie otrzymują 
„swoje” pokoje), a pomieszczenia 
typu łazienka, kuchnia itp. są 
współdzielone. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby na mocy porozumie-
nia stron sąd przydzielił mieszkanie 
jednemu z małżonków lub podzielił 
go w inny sposób – po spełnieniu 

porady prawNika

Maciej Makula
– radca prawny, przewodniczący zarządu 
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (www.rspop.org.pl)

Rozwód (część trzecia)

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

dodatkowych warunków ustawo-
wych. Kryterium decydującym 
o sposobie przydziału mieszkania 
jest przede wszystkim przyszła sy-
tuacja rodzinna związana z opieką 
nad dziećmi.

W tym zakresie sąd ma również 
prawo orzec o eksmisji małżonka, 
który swym rażąco nagannym po-
stępowaniem uniemożliwia wspól-
ne zamieszkiwanie. Ta instytucja 
wymaga jednak wniosku osoby po-
krzywdzonej.

Ostatnim elementem, najrzadziej 
spotykanym w wyrokach rozwodo-
wych, jest podział majątku wspól-
nego małżonków. Sąd może orzec 
w tym przedmiocie na wniosek jed-
nej ze stron, ale tylko wtedy, gdy 
przeprowadzenie podziału nie spo-
woduje nadmiernej zwłoki w postę-
powaniu.

REKLAMA

REKLAMA

W zakresie stosowania 50% kosz-
tów uzyskania przychodów z tytułu 
uzyskania przychodów z:

– przeniesienia prawa własności 
wynalazku, topografii układu scalone-
go, wzoru użytkowego, wzoru prze-
mysłowego, znaku towarowego lub 
wzoru zdobniczego,

– opłaty licencyjnej za przeniesie-
nie prawa stosowania wynalazku, to-
pografii układu scalonego, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego, 
znaku towarowego lub wzoru zdobni-
czego, otrzymanej w pierwszym roku 
trwania licencji od pierwszej jednost-
ki, z którą zawarto umowę licencyjną,

Mój pies musiał pojechać na pół miesiąca do hotelu dla 
zwierząt. Nie miałam wyboru ani czasu, by bardziej przyjrzeć 
się personelowi. Majka od zawsze przejawiała rezerwę w sto-
sunku do obcych ludzi, ale to co zastałam po swoim przyjeź-
dzie, wprowadziło mnie w osłupienie. Personel skarżył się, że 
pies jest niezwykle agresywny. Później się dowiedziałam, że 
stosowali wobec niej środki awersyjne, co zdecydowanie po-
głębiło problem i antypatię w stosunku do ludzi. Maja to teraz 
istny terminator. Co robić? 

    Jagoda Bronts

Agresywny pies
Jeżeli pies obawia się ludzi i ich 

atakuje, mogę zaproponować pew-
ną technikę, która będzie angażo-
wać kilku ochotników. Zaopatrz 
ich w smakołyki i poproś, by scho-
wali je do kieszeni. Twoim zada-
niem będzie stanie z psem na smy-
czy w takiej odległości od pomoc-
nika, aby Majka go widziała, ale 
nie reagowała agresywnie. Poproś, 
by ochotnik zrobił krok w waszą 
stronę, bez wpatrywania się w psa. 
Gdy Majka zachowuje spokój, na-

ciśnij kliker, a pomocnik niech rzu-
ci smakołyk w stronę psa i oddali 
się w drugim kierunku. Maja za-
miast atakować, zacznie oczekiwać 
podejścia człowieka, kojarząc zbli-
żenie z nagrodą. Dodatkowym bo-
nusem jest uczucie ulgi, jakiego 
doznaje pies, gdy pomocnik się od-
dala. Dzięki pysznemu smakołyko-
wi oraz zakończonej stresującej 
sytuacji, zwierzę uczy się przyja-
znego zachowania w stosunku do 
obcych.

– z praw autorskich oraz z praw 
pokrewnych przez artystów wyko-
nawców, w rozumieniu odrębnych 
przepisów lub rozporządzania przez 
nich tymi prawami, wprowadzono 
roczny limit stosowania tych kosz-
tów tj. kwotę 42.764,- zł, który doty-
czy łącznie dochodów uzyskanych 
zarówno w ramach stosunku pracy, 
jak i umów cywilno-prawnych.

Wprowadzenie limitu do stosowa-
nia 50% kosztów nie pozbawia po-
datnika prawa do odliczenia kosztów 
faktycznie poniesionych (udoku-
mentowanych dowodami ich ponie-
sienia.

Przychody artysty

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych mające zastosowanie do dochodów (przychodów) uzy-
skanych w 2013 r.

 Jestem artystą i osiągam z tego tytułu przychody. Jakie są 
zasady stosowania 50% kosztów uzyskania tych przychodów?
 Aleksandra L. z Nowego Bytomia
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Wyróżnienie powędrowało do 
siedmiu z ponad pięćdziesięciu 
zbadanych rudzkich placówek. 
Otrzymały je:

Tesco, Barbara Gajdzik, kie-1. 
rownik Działu Obsługi Klien-
ta, ul. 1 Maja 370a
Krzysztof Wylon, FHU „Totu-2. 
super”, Sklep ogólnospożyw-
czy, ul. H. Sienkiewicza 11
Danuta Dusza, Sklep spożyw-3. 
czy. Artykuły rolno-spożyw-
cze, ul. 1 maja 245
Bartłomiej Opioła, BP Service 4. 
Center, ul. 1 Maja 29
Cukiernictwo Łucjan Żogała. 5. 
Sklep spożywczy, ul. Piotra 
Skargi 7
LIDL, ul. Kłodnicka, Robert 6. 
Zydorek – kierownik rejonu 
sprzedaży
Jolanta Kuzia, Sklep ogólno-7. 
spożywczy, ul. Obr. Wester-
platte 4

Jak pokazało badanie przeprowa-
dzone w Rudzie Śląskiej metodą 
„tajnego klienta”, ekspedienci wy-
różnionych placówek dbają, aby 
nieletni nie kupili alkoholu. Więc 
może być uczciwie i normalnie. 
Wystarczy o to zabiegać!!! 

Czym kierujecie się Państwo 
dbając o to, by nieletni nie kupowa-
li u Was alkoholu? Czy tylko re-
spektowaniem prawa? – zapytali-
śmy Barbarę Gajdzik, kierownika 
Działu Obsługi Klienta w Tesco: – 
Tesco (Polska) Sp. z o.o. w swojej 
działalności przestrzega obowiązu-
jących przepisów prawa oraz naj-

wyższych standardów obsługi 
Klienta. Sprzedaż alkoholu nielet-
nim to nie tylko złamanie obowią-
zujących przepisów w tym zakresie, 
ale i złamanie obowiązujących 
norm etycznych, dlatego podejmu-

Certyfikaty, świadectwa i supermoc, 
czyli chronimy dzieci!

To ważne wydarzenie: placówki spożywcze, które podczas dwóch prób zakupu piwa przez osobę wyglądającą na nieletnią poprosiły 
o jej dowód tożsamości, udowodniły, że zależy im na małolatach, dlatego zostały nagrodzone Certyfikatem Rzetelnego Sprzedawcy. 

jemy wszelkie działania w celu 
przeciwdziałania takim sytuacjom. 
Personel naszej sieci jest na bieżą-
co informowany i przeszkalany w za-
kresie konieczności kontroli sprze-
daży alkoholu w sieci Tesco. Mamy 
nadzieję, że nasze działania wpłyną 
pozytywnie na zmniejszenie przy-
padków sprzedaży alkoholu oso-
bom nieletnim. Stanowcza reakcja 
ze strony pracowników sklepu oraz 

przestrzeganie odpowiednich pro-
cedur powinny stanowić wyraźny 
sygnał, iż takie próby będą kończyć 
się zdecydowaną reakcją ze strony 
osób odpowiedzialnych. Tylko sta-
nowcza reakcja może skutkować 

powstaniem jasnej normy działania 
–podkreśliła Barbara Gajdzik.

Takie badania nie powinny być 
potrzebne. Alkohol i dzieci to ab-
solutnie wykluczające się sprawy. 
Niestety, rzeczywistość jest inna. 
Dzieci piją alkohol. Często za wie-
dzą, a nawet przyzwoleniem doro-
słych. Zakup alkoholu przez nielet-
nich jest dużym problemem, dlate-
go podczas konferencji, która od-
była się 24 września br. w Domu 
Kultury w Bielszowicach, podsu-
mowującej „Program kontroli 
punktów sprzedaży metodą tajnego 
klienta”, nagodzono uczciwe skle-
py, a propozycje działań interwen-
cyjnych i edukacyjnych przedsta-
wiły: Małopolskie Centrum Profi-
laktyki, Policja, Straż Miejska, 
Dyrekcja Izby Wytrzeźwień, MKR-
PA, przedstawiciele oświaty i wła-
dze miasta. Kontrolami i szkole-
niami zostaną objęte wszystkie 
sklepy i punkty gastronomiczne 
sprzedające alkohol. 

Do rodziców skierowane zostaną 
„Świadectwa z czerwonym pa-
skiem” i kampania „Słowa dają 
dzieciom moc. Supermoc!”

Najważniejsza przyczyna
Współczesny świat promuje mło-

dego, wyluzowanego człowieka, 
który pije, pali, ma wszystko. Już 
w wieku 13-14 lat dzieci czują, że 
na wszystko mogą sobie pozwolić 
i czują się dorosłe. Klimat alkoholo-
wy otoczenia sprawia, że przyzwy-
czajane są do alkoholu. 

Powodem, dla którego coraz 
młodsi sięgają po alkohol i papie-
rosy, są w wielu przypadkach ro-
dzice, a raczej ich brak. Dorośli 
spychają wychowanie dzieci na 
szkołę, zapominając, że to oni po-
winni stanowić przykład. 

Świadectwo z trzeźwości
Trzeźwość to styl życia i sposób 

myślenia rodziców potrzebny każ-
demu dziecku. Aby umiało ono 
zrezygnować ze złych propozycji, 

potrzebuje mocy, a tę można zna-
leźć w rodzinie, która jest niezastą-
pioną bazą. Rodzicielska miłość + 
odpowiedzialność = trzeźwość, 
której potrzebuje młodzież, o czym 
rodzicom przypominać będą ulotki 
w formie świadectwa z czerwo-
nym paskiem. Nastolatki piją, bo 
alkohol m.in. ułatwia przeżywanie 
przyjemności i uprzyjemnia spo-
tkania, przynosi ulgę w przykrych 
momentach życia. Nasze dorasta-
jące dzieci często sięgają po alko-
hol, aby czuć się dorosłym, dopa-
sować się do otoczenia, aby czuć 
się dobrze i być na luzie, a także 
dlatego, że alkohol jest łatwo do-
stępny.

Recepta: SUPERMOC!
Wrześniowa kampania społecz-

na Fundacji Dzieci Niczyje „Słowa 
dają moc”, w którą wpisują się 
rudzkie działania, ma przekonać 
rodziców, że za pomocą dobrych 
słów mogą wesprzeć dziecko, dać 
mu siłę do przezwyciężania trud-
ności i wiarę we własne możliwo-
ści. To właśnie one przypominają 
dzieciom o tym, że są kochane, ak-
ceptowane i mają wsparcie w naj-
bliższych. Jeśli kochasz swoje 
dziecko, pragniesz jego szczęścia 
i chcesz je uchronić przed sięga-
niem po alkohol – rozmawiaj, słu-
chaj, przytulaj i wspieraj. „Kocham 
Cię”, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci 
się” – to słowa, które dają dziecku 
moc. 

Obie akcje będą wspierały rodzi-
ców w trudnym zadaniu uczenia 
dzieci trzeźwego patrzenia na 
świat. A że jest to możliwe, świad-
czą przykłady wyżej wspomnia-
nych sklepów. To, co bowiem waż-
ne jest dla rodzica w domu, ważne 
jest też dla pracownika w sklepie, 
za którego ladą nie jeden raz poja-
wi się nastolatek chcący zakupić 
piwo. Jolanta Kuzia, prowadząca 
sklep przy ul. Obr. Westerplatte 4 
jest mamą dorosłego syna i trzyna-
stolatki: – Nie chciałabym, aby mo-
je dziecko gdzieś mogło kupić alko-
hol, dlatego nie sprzedaję go rów-
nież innym dzieciom. To ważna 
motywacja. Może ich nie wycho-
wam, ale daję sygnał, że się nie 
zgadzam. Zwłaszcza, że obok skle-
pu jest gimnazjum, dlatego jeste-
śmy na ten problem wyczuleni – 
podkreśla.

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych UM Ruda Śląska
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Z lektury rankingu „Wspólnoty” 
wynika, że poziom zadłużenia Rudy 
Śląskiej w stosunku do osiągniętych 
dochodów wyniósł w 2012 r. 29,63 
proc. Daje to miastu 36. miejsce wśród 
47 miast na prawach powiatu objętych 
rankingiem (im niższa pozycja w ran-
kingu, tym lepiej, bo oznacza ona 
mniejszy poziom zadłużenia). 

– Cieszę się z tych wyników – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Zadłużenie miasta jest dziś na dużo 
niższym i bezpieczniejszym poziomie 
niż wtedy, kiedy zaczynałam kadencję. 
W roku 2010 wynosiło ono 228 mln zł, 
w 2012 – 161 mln zł, a na koniec 2013 

wyniesie niecałe 150 mln zł – wylicza 
prezydent Rudy Śląskiej. Najgorzej sy-
tuacja wyglądała jednak na koniec 
2009 roku, kiedy poziom zadłużenia 
Rudy Śląskiej w stosunku do docho-
dów wynosił 50,69 proc., a w rankingu 
najbardziej zadłużonych gmin miasto 

zajmowało niechlubne drugie miejsce 
w Polsce.

Prezydent Grażyna Dziedzic nie 
ukrywa, że tak duża redukcja zadłuże-
nia była sporym obciążeniem dla bu-
dżetu miasta. Od początku kadencji 
obecnych władz Rudy Śląskiej na spła-
tę zaciągniętych wcześniej zobowiązań 
(kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki) 
miasto wydało ponad 270 mln złotych. 
Ponad 196 mln zł spłacono z docho-
dów własnych gminy. Resztę z kredy-
tów, pożyczek i obligacji. – Gołym 
okiem widać, że gdybyśmy nie mieli 
tylu długów, to moglibyśmy w mieście 
zrealizować co najmniej dwa razy wię-

Oszczędność popłaca!

Ruda Śląska skutecznie ogranicza swoje zadłużenie! W najnow-
szym rankingu poziomu zadłużenia polskich samorządów miasto 
spadło w tym roku aż o 13 miejsc! Dobra lokata to efekt radykalnego 
programu ratowania fi nansów gminy, który od 3 lat wdrażają obecne 
władze miasta. 

cej inwestycji – porównuje prezydent 
Dziedzic.

Pomimo wprowadzenia radykalnego 
programu oszczędnościowego w Ru-
dzie Śląskiej udało się przeprowadzić 
wiele ważnych dla mieszkańców inwe-
stycji. W samym roku 2012 przezna-

czono na nie ponad 54 mln zł. – Od 
początku 2011 roku oddaliśmy do użyt-
ku m.in.: 19 placów zabaw, 7 boisk 
sportowych oraz przeprowadziliśmy 47 
remontów w rudzkich szkołach – wyli-
cza Grażyna Dziedzic. – Wykonaliśmy 
również 19 kilometrów ścieżek rowero-
wych oraz ponad 500 miejsc parkingo-
wych. To dlatego Ruda Śląska jest już 
dziś postrzegana jako miasto przyjazne 
rowerzystom! Warto podkreślić, że do 
końca roku oddamy pięć kolejnych pla-
ców, dwa boiska oraz 80 miejsc parkin-
gowych – dodaje. 

Zestawienie „Wspólnoty” pokazuje, 
że sytuacja Rudy Śląskiej się stabilizu-
je, a na tle województwa miasto wypa-
da całkiem nieźle. Średnie zadłużenie 
miast w Śląskiem na koniec 2012 r. 
wynosiło bowiem 30,74 proc. i było 
o 1,11 proc. wyższe, niż w Rudzie Ślą-
skiej. Pośród podobnych samorządów 
metropolii w ubiegłym roku mniejszy 
poziom zadłużenia odnotowały Ja-
worzno, Bytom, Tychy, Dąbrowa Gór-
nicza, Chorzów i Gliwice. Bardziej 
zadłużone od Rudy Śląskiej były nato-
miast Piekary Śląskie, Świętochłowi-
ce, Zabrze, Sosnowiec i Siemianowice 
Śląskie. Większy współczynnik zadłu-
żenia na koniec ubiegłego roku wystą-
pił też w Katowicach (34,83). 

Co ważne, w 2012 roku nie tylko 
zmniejszyły się długi Rudy Śląskiej, 
ale wzrósł też udział dochodów wła-
snych gminy z poziomu 61,41 proc. 
w roku 2011 do poziomu 64,36 proc. – 

Niewątpliwie jest to zjawisko pozytyw-
ne, świadczące o samodzielności fi nan-
sowej naszego miasta – komentuje 
skarbnik miasta Ewa Guziel. – Docho-
dy własne pokryły 67,69 proc. zeszło-
rocznych wydatków. Oznacza to, że sy-
tuacja fi nansowa miasta jest stabilna, 
gdyż miasto ponad połowę swoich wy-
datków fi nansuje z pieniędzy, któ-
re wpływają do gminnej kasy m.in. z ty-

tułu podatków i opłat lokalnych 
– wyjaśnia. 

W innych rankingach dotyczących 
fi nansów polskich gmin Ruda Śląska 
również wypada zdecydowanie lepiej 
niż kilka lat temu. Przypomnijmy, że 
miasto znalazło się w gronie nielicz-
nych gmin, które znacząco zredukowały 
koszty utrzymania administracji. Aktu-
alnie Ruda Śląska jest na 32. miejscu 
wśród powiatów grodzkich, odnotowu-
jąc awans o 8 pozycji w porównaniu 
z zeszłorocznym zestawieniem (jest to 
najwyższe miejsce od 2004 r.). Oznacza 
to, że rudzki samorząd może poszczycić 
się jedną z najwyższych redukcji wy-
datków na administrację wśród miast 
objętych rankingiem. W 2012 r. koszty 

– Przed rudzianami kolejny egza-
min z samorządności i współdecydo-
wania o mieście. Wierzę, że raz jeszcze 
nasi mieszkańcy nie zawiodą i chętnie 
wezmą udział w wyborze inwestycji, 
które będziemy realizować w przyszłym 
roku – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. Głosowanie jest kolejnym 
etapem prac nad budżetem obywatel-
skim na 2014 r. Do końca sierpnia 

Obywatelskie decyzje

Do 14 października rudzianie mogą decydować, które z 27 propozy-
cji inwestycji będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu 
obywatelskiego. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkań-
cy Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 16 lat. Swojego wyboru dokonywać 
będą w kilkunastu punktach lub przesyłając wypełnioną kartę do gło-
sowania drogą elektroniczną. Projekty, które otrzymają największą 
ilość głosów, zostaną ujęte w planie budżetu na 2014 rok.

Do tej pory rodzice dzieci za ich po-
byt w rudzkich żłobkach ponosili co 
miesiąc stałą opłatę w wysokości 240 
zł (15 proc. minimalnego wynagrodze-
nia za pracę) powiększoną dodatkowo 
o kwotę 5,50 zł, stanowiącą koszt wy-
żywienia za każdy dzień pobytu dziec-
ka w żłobku. Zasady te w maju tego 
roku zakwestionował jednak Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Gliwi-
cach. – Według orzeczenia sądu wyso-
kość opłaty musi być uzależniona od 
faktycznego czasu pobytu dziecka 
w żłobku. Problem niestosowania się 
do tej zasady dotyczy wielu gmin 
w Polsce i podobnie jak one musieli-
śmy zmienić dotychczasową uchwałę 
określającą wysokość opłat za żłobek 

Elastyczniej za żłobki

Nie opłata stała, a stawka godzinowa będzie podstawą do wyli-
czenia należności, jakie poniosą rodzice za pobyt dziecka w rudzkich 
żłobkach. Zmiana reguły naliczania opłaty sprawi, że rodzice zapłacą 
teraz za faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku. Dzięki przyjętej 
przez rudzkich radnych uchwale, każda rozpoczęta godzina opieki 
nad dzieckiem w żłobku kosztować będzie 1,5 zł. 

– tłumaczy wiceprezydent Anna Krzy-
steczko.

Zmieniona uchwała zakłada wpro-
wadzenie opłaty w wysokości 1,5 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziec-
ka w żłobku. Co istotne, rodzic będzie 
płacił teraz za tyle godzin, ile faktycz-
nie jego dziecko przebywa w placówce. 
– Do tej pory rodzice ponosili stały 
koszt bez względu na to, ile dni w mie-
siącu ich dziecko uczęszczało do żłob-
ka. Nowe, elastyczniejsze zasady świad-
czeń za miejskie żłobki powinny 
usatysfakcjonować większość rodziców. 
Bardzo często dzieci „nie przechodzą” 
w żłobku pełnego miesiąca, co potwier-
dzają zresztą nasze wyliczenia. W ubie-
głym roku średnia absencja w rudzkich 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku rudzianie zapłacą 1,5 zł.

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

NR 
PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU
LOKALIZACJA 

ULICA 
NR OKRĘGU 

WYBORCZEGO

1.
Montaż sygnalizacji świetlnej na ulicy 

K.Goduli – bezpieczne przejście w 
okolicach Inkubatora Przedsiębiorczości.

ul. Karola Goduli Okręg Wyborczy 
Nr I

2. Siłownia pod chmurką.
Park im.A. 

Mickiewicza 
(dzielnica Godula)

Okręg Wyborczy 
Nr I

3. Budowa parkingu przy ul. Goduli 
– Przedszkolnej.

ul. Goduli 
– Przedszkolna

Okręg Wyborczy 
Nr I

4. Tereny rekreacji „Paryż”
ul. Jesionowa

Osiedle ,,Paryż” 
ul. Jesionowa

Okręg Wyborczy 
Nr I

5. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż 
hałdy przy ulicy 1 Maja od 318 do 326. ul. 1 Maja 318-326 Okręg Wyborczy 

Nr II

6. Miejsca postojowe wzdłuż hałdy od 
stacji TRAFO do ścieżki komunikacyjnej. ul. 1 Maja 318-326 Okręg Wyborczy 

Nr II

7.
Stworzenie terenu zielonego, 

ogrodzonego żywopłotem 
z ławeczkami dla osób starszych. 

ul. 1 Maja 318-326 Okręg Wyborczy 
Nr II

8. Nasadzenie żywopłotu wzdłuż chodnika 
oraz wykonanie ścieżki rowerowej.

ul. 1 Maja od C.H. 
PLAZA do ulicy 

Tołstoja 

Okręg Wyborczy 
Nr II

9. Utwardzenie nawierzchni terenu. ul. Joliot-Curie 3 Okręg Wyborczy 
Nr II

10. Parking przy ul. Sienkiewicza 1a. ul. Sienkiewicza 1a Okręg Wyborczy 
Nr II

11.
Budowa wybiegu dla psów w Parku 

Miejskim w Rudzie Śląskiej w dzielnicy 
Nowy Bytom.

Park Dworski przy 
ul.Parkowej

Okręg Wyborczy 
Nr II

12. Utworzenie trasy biegowej oraz bieżni 
w parku w Nowym Bytomiu.

Park Dworski przy 
ul.Parkowej

Okręg Wyborczy 
Nr II

mieszkańcy mogli składać propozycje 
realizacji inwestycji z przyszłoroczne-
go budżetu. Obecnie zakończył się 
etap ich weryfi kacji, podczas którego 
odrzucono znaczną część z ponad 90 
nadesłanych propozycji. – Powody 
były różne. Niektóre projekty dotyczyły 
inwestycji, które miałyby być realizo-
wane na terenach nie należących do 
miasta, ponadto w wielu przypadkach 

wartość realizacji potencjalnej inwe-
stycji przekraczała całość środków za-
rezerwowanych dla danego okręgu 
wyborczego – wyjaśnia skarbnik mia-
sta Ewa Guziel.

Część odrzuconych wniosków do-
tyczyła też zadań, które miasto reali-
zować będzie z własnego budżetu 
w roku przyszłym lub w kolejnych 
latach. Wśród złożonych propozycji 
kilka powielało się. W ten sposób na 
liście projektów już zweryfi kowa-
nych znajdują się one pod jedną po-
zycją. Ostatecznie do etapu głoso-
wania zakwalifi kowanych zostało 27 
wniosków. Najwięcej projektów do-
tyczy utworzenia miejsc rekreacji 
i wypoczynku oraz budowy placów 
zabaw. Propozycje realizacji tego 
typu inwestycji stanowią blisko po-

ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA MIASTA I DOCHODÓW W LATACH 2007-2012

ZADŁUŻENIE Z TYTYŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI ZA LATA 2008-2012

te w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca wyniosły 294,72 zł, tymczasem rok 
wcześniej było to 324,30 zł. Wydatki na 
administrację zostały zatem zreduko-
wane o prawie 10 proc.

W tym roku Ruda Śląska poprawiła 
też swój wynik w rankingu najzamoż-
niejszych powiatów grodzkich w Pol-
sce i zajmuje obecnie 30. miejsce. Mia-
sto awansowało o osiem „oczek” 

w stosunku do dwóch poprzednich lat 
objętych rankingiem i o dziewięć 
w stosunku do roku 2009. W stosunku 
do roku 2008 wynik gminy poprawił 
się zaś o siedem punktów. Co ważne, 
w zestawieniu Ruda Śląska znalazła się 
powyżej średniej wojewódzkiej, zaj-
mując ósme miejsce pośród osiemna-
stu śląskich miast na prawach powiatu. 
Dla miasta dobrze zapowiada się też 
przyszłoroczne zestawienie zadłużenia 
polskich samorządów. Według prognoz 
ujętych w budżecie na rok 2013, zadłu-
żenie Rudy Śląskiej na koniec tego 
roku powinno wynieść bowiem 150,6 
mln złotych, co stanowi 26,01 proc. 
planowanych dochodów.

KP

– Po raz kolejny chcemy wykorzy-
stać niskooprocentowane pożyczki 
z WFOŚiGW – mówi prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Dzięki termomo-
dernizacji zyskujemy mniejsze koszty 
utrzymania budynków, a dodatkową 
korzyścią jest ich bardziej estetyczny 
wygląd – podkreśla.

Dzięki pożyczkom zmodernizo-
wane mają zostać cztery placówki 
oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 
4, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Ponadgimnazjalnych nr 4, 
Miejskie Przedszkole nr 8, Szkoła 

Ponad 5,5 mln zł na termomodernizację placówek oświatowych planują pozyskać w przyszłym roku 
władze Rudy Śląskiej. Radni podjęli w tej sprawie uchwałę, która jest podstawą do wnioskowania o po-
życzkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ostatnim czasie 4,5 mln 
zł pożyczek oraz 1 mln zł dotacji pozwoliło na modernizację w Rudzie Śląskiej 8 budynków.

Kolejne szkoły do termomodernizacji
Podstawowa nr 3. W sumie miasto 
chce pożyczyć 5.547.770 zł. O tym, 
ile pieniędzy Ruda Śląska otrzyma, 
zdecyduje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Na wysokość pożyczek 
wpłyną też wyniki przetargów na 
wykonanie inwestycji, ponieważ 
znaczenie mają ostateczne koszty 
ich realizacji.

Niskie oprocentowanie to nie je-
dyna zaleta pożyczek z WFOŚiGW. 
– Przy okazji ich zaciągania może-
my starać się też o bezzwrotne dota-

cje – podkreśla skarbnik Rudy Ślą-
skiej Ewa Guziel. – Do tego 
dochodzi możliwość częściowego 
umorzenia pożyczanej kwoty, a przy 
spłacie można skorzystać z 12-
miesięcznej karencji – dodaje.

Miasto regularnie wykorzystuje 
pieniądze z WFOŚiGW. – W tym roku 
dzięki tym funduszom termomoderni-
zujemy pięć budynków. Zakończyły 
się już prace w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 2, trwają jeszcze w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2, Gimnazjum nr 8, Miejskim 

Przedszkolu nr 47 oraz Domu Pomo-
cy Społecznej „Senior” – wylicza 
Patryk Kiepura z Wydziału Inwesty-
cji Urzędu Miasta. – Na te cele otrzy-
maliśmy prawie 2,9 mln zł pożyczek i 
ponad 581 tys. bezzwrotnych dotacji 
– informuje.

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych 
przeszedł generalny remont wraz 
z termomodernizacją za ponad 1,2 
mln zł. Odnowiona została elewa-
cja, wymieniono instalację c.o., po-
krycie dachowe i drzwi, wykostko-
wano teren wokół szkoły i wykonano 
nowy podjazd dla niepełnospraw-
nych.

W ubiegłym roku dzięki środkom 
z WFOŚiGW wykonano termomo-
dernizację trzech obiektów (Szkoła 
Podstawowa nr 15, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 oraz budy-

nek przy ul. Hallera 61, gdzie swoją 
siedzibę ma Centrum Zarządzania 
Kryzysowego oraz rudzka Straż 
Miejska). Ruda Śląska na realizację 
tych inwestycji otrzymała ponad 
1,6 mln zł pożyczek, prawie 464 
tys. zł dotacji, a także ponad 73 tys. 
zł z tytułu umorzenia pożyczek za-
ciągniętych we wcześniejszych la-
tach.

W ramach termomodernizacji 
obiektów miasto wykonuje szereg 
działań, od wymiany okien i instala-
cji ogrzewania, przez docieplanie 
budynków, po zastosowanie odna-
wialnych źródeł energii. W efekcie 
zmniejszają się koszty utrzymania 
budynku dzięki niższemu zużyciu 
energii, z korzyścią zarówno dla bu-
dżetu, jak i środowiska naturalnego.
 WG

Ponad 5,5 mln zł na termomodernizację placówek oświatowych planują pozyskać w przyszłym roku 

13. Plac zabaw w Parku Strzelnica. Park Strzelnica Okręg Wyborczy 
Nr III

14.
Utwardzenie terenu Targowiska 

Miejskiego przy ulicy Brodzińskiego 
w Halembie.

ul. Brodzińskiego Okręg Wyborczy 
Nr III

15. Rozbudowa parkingu przy Domu Kultury 
w Bielszowicach. rejon Domu Kultury Okręg Wyborczy 

Nr III

16. Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy 
Cichej w Bielszowicach. ul. Cicha Okręg Wyborczy 

Nr III

17. Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od 
ulicy Sportowców do ulicy ks. Niedzieli. ul. Jasna Okręg Wyborczy 

Nr III

18. Remont kaplicy św. Józefa przy ulicy 
Kaczmarka 9 ul. Kaczmarka 9 Okręg Wyborczy 

Nr III

19. Renowacja parkietu Hali MOSiR 
w Halembie.

Hala MOSiR ul. 
Kłodnicka

Okręg Wyborczy 
Nr III

20. Remont chodników przy ul. Brzechwy. ul. Brzechwy Okręg Wyborczy 
Nr III

21. Park Aktywności – Nowa Bykowina. ul. Gwarecka Okręg Wyborczy 
Nr IV

22. Park Aktywności – Stara Bykowina. ul. Plebiscytowa – 
Pordzika

Okręg Wyborczy 
Nr IV

23. Planty Kochłowice. Planty Kochłowice Okręg Wyborczy 
Nr IV

24. Plac zabaw dla dzieci od 2. roku życia 
w  Kochłowicach.

rejon ulic: 
Piłsudskiego, 

Grzybowa, 
Tatrzańska, Sudecka

Okręg Wyborczy 
Nr IV

25. Zagospodarowanie terenów zielonych 
w centrum Kochłowic.

skrzyżowanie ulic: 
Oświęcimska – 

Piłsudskiego

Okręg Wyborczy 
Nr IV

26. Zagospodarowanie terenu przy budynku 
przy ulicy Radoszowskiej 110. ul. Radoszowska 110 Okręg Wyborczy 

Nr IV

27. Ścieżka dydaktyczna w dzielnicy 
Kochłowice.

dzielnica 
Kochłowice.

Okręg Wyborczy 
Nr IV

łowę wszystkich zgłoszeń.
Mieszkańcy mogą głosować w dwo-

jaki sposób: za pośrednictwem kilku-
nastu punktów utworzonych m.in. 
w fi liach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (pełna lista na stronie www.ruda-
slaska.pl) lub poprzez przesłanie wy-
pełnionej karty do głosowania drogą 
elektroniczną. – W tym drugim przy-
padku głosująca osoba powinna wy-
pełnić kartę do głosowania oraz podać 
dane osobowe wraz z PESEL-em, zło-
żyć swój podpis, a następnie zeskano-
wany dokument powinna przesłać e-
mailem do Urzędu Miasta – informuje 
skarbnik miasta.

Każdy z mieszkańców może zagło-
sować na jeden dowolny projekt bez 
względu na okręg wyborczy, w którym 
mieszka. Jedynym obostrzeniem jest 

możliwość tylko jednokrotnego udzia-
łu w głosowaniu. Co ważne, w głoso-
waniu, które potrwa do 14 październi-
ka, będzie mogła wziąć udział także 
młodzież, która ukończyła 16. rok ży-
cia. – Zależało nam, by w prace nad 
budżetem obywatelskim zaangażować 
też młode pokolenie rudzian, stąd de-
cyzja o obniżeniu progu wiekowego 
dla osób decydujących o wyborze in-
westycji – wyjaśnia Ewa Guziel.

W przypadku braku odpowiedniej 
ilości projektów w którymś z okręgów 
wyborczych lub w razie nie rozdyspo-
nowania wszystkich środków dla da-
nego okręgu, istnieje możliwość prze-
sunięcia ich do okręgów wyborczych 
o największej frekwencji w głosowa-
niu lub ewentualnie ich rozdyspono-
wanie na projekty, którym brakuje 
części środków.

Projekty wyłonione w czasie miej-
skiego głosowania zostaną do 15 li-
stopada ujęte w planie budżetu na 
2014 rok. Budżet obywatelski na 
2014 r. jest pierwszym takim realizo-
wanym w historii miasta. W przy-
szłym roku z miejskiego budżetu wy-
dzielona zostanie pula 2 milionów 
złotych. Pieniądze te zostaną rozdy-
sponowane w czterech okręgach wy-
borczych, proporcjonalnie do liczby 
ich mieszkańców. 

 TK

FORUM MIESZKAŃCÓW

Prezydent Grażyna Dziedzic 
zaprasza wszystkich mieszkańców 

na dyskusję z cyklu „Forum 
mieszkańców”. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 
3 października o godz. 17.00 w sali 
sesyjnej Urzędu Miasta (sala 213, 

II piętro, budynek przy pl. Jana 
Pawła II 6).

Tematem dyskusji będzie budżet 
obywatelski i rozpoczęte 

głosowanie na zgłoszone projekty.

żłobkach oscylowała bowiem wokół 30 
proc. – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Nowa stawka godzinowa została wy-
liczona w oparciu o średniomiesięczne 
koszty, jakie były poniesione w ubie-
głym roku w rudzkich żłobkach – 
Uwzględniliśmy wydatki związane z za-
kupem materiałów i wyposażenia, 
koszty wynikające z zatrudnienia kadry, 
czy opłaty za media bez wydatków in-
westycyjnych i remontów – wyjaśnia 
Anna Krzysteczko. Władze miasta pod 
uwagę brały także średni czas pobytu 
dziecka w żłobkach. W ubiegłym roku 
wyniósł on nieco ponad 7 godzin i jeże-
li w takim wymiarze czasowym dziec-
ko będzie uczęszczało do żłobka, wtedy 
koszt jego pobytu według nowych za-
sad będzie niższy od tych obowiązują-
cych dotychczas.

Oprócz stawki godzinowej rodzice 
nadal będą ponosić opłatę za wyżywie-
nie dziecka. – Tutaj się nic nie zmienia 
i stawka żywieniowa nadal wynosić bę-
dzie 5,5 zł za każdy dzień pobytu dziec-
ka w placówce – informuje Anna Krzy-
steczko. Nowością jest za to zmiana 

opłaty za ponadwymiarowy pobyt 
dziecka w żłobku. Do tej pory rodzic za 
przekroczenie 10 godz. przebywania 
dziecka w żłobku płacił niespełna 2 
złote (0,12 proc. minimalnego wyna-
grodzenia). Teraz będzie to kwota 20 zł. 
– Tak znacząca podwyżka spowodowa-
na jest tym, że część rodziców wykorzy-
stywała możliwość ponad 10-
godzinnego pobytu dziecka w żłobku. 
Trzeba też pamiętać, że tak małe dzieci 
nie powinny  tak długo przebywać 
w placówce – podkreśla Grażyna Dzie-
dzic.

Pomimo opłat ponoszonych przez 
rodziców, miasto i tak w znacznym 
stopniu utrzymuje żłobki. W przelicze-
niu na jedno dziecko jest to kwota po-
nad 1000 zł miesięcznie. Tym sposo-
bem tylko w tym roku miasto na 
utrzymanie żłobków w mieście prze-
znaczy ponad 2,2 mln zł.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują dwa 
żłobki. Jeden – „Misiakowo” – znajduje 
się w dzielnicy Ruda. Posiada on 45 miejsc. 
Drugi dysponuje natomiast 45 miejscami 
w budynku w Orzegowie i 48 miejscami 
w budynku w Wirku. TK



Odrobina dobra Dzień zdrowia

Chętnych do pomocy nie brakowało. Foto: MHS

WOKÓŁ NAS

Najmłodsi mogli skorzystać z porad der-
matologa, dietetyka, stomatologa, okulisty 
oraz rehabilitantów leczących wady posta-
wy. Ich rodzice mieli okazję zmierzyć po-
ziom cukru w organizmie, ciśnienie oraz 
wykonać badanie spirometrii. W sobotę 
(28.09.) w Szkole Podstawowej nr 24 odbył 
się „Dzień zdrowia”. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas sportowych oraz wszyscy 
członkowie sekcji piłki nożnej, a także sek-
cji cheerleaderek SR-S „Gwiazda”.

– Widzimy, że niektóre dzieci przycho-
dzące na treningi mają wady postawy. 
Chcieliśmy uświadomić rodzicom, którzy 
muszą towarzyszyć dzieciom w trakcie ba-
dań, że należy dbać o zdrowie i właściwą 
dietę – tłumaczył Arkadiusz Grzywa-
czewski, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Rekreacyjno-Sportowego „Gwiazda”.

– Takie akcje są bardzo potrzebne. 
Profilaktyka pozwala ustrzec się cho-

rób. Dobrze, że rodzice przychodzą tu 
z dziećmi. Najmłodsi widzą, że dorośli 
także się badają i wyrasta w nich prze-
świadczenie, że trzeba się profilaktycz-
nie badać – dodał Stanisław Nitecki, 
który wraz ze swoim synem zmierzył 
tego dnia poziom cukru we krwi.

Sandra Hajduk

Turniej olimpiad

Oficjalne rozpoczęcie turnieju odbyło się na hali MOSiR-u w Rudzie Śl.-
Halembie.  Foto: SH
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Aleksandra Warwas jest zdolną 
diagnostką laboratoryjną. W czerw-
cu dowiedziała się, że choruje na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
Obecnie jest w trakcie trzeciego cy-
klu chemii. Koledzy z pracy chcąc 
jej pomóc, postanowili zorganizo-
wać akcję znalezienia potencjal-
nych dawców szpiku.

– Może to będzie ktoś z tych osób, 
które w tej chwili tu przyszły. Jeste-
śmy bardzo mile zaskoczeni ilością 
potencjalnych dawców i jesteśmy im 
wdzięczni, że przyszli. Dzwoniliśmy 
też do Oli i przekazałam od niej po-
dziękowania dla wszystkich, którzy 
chcą ofiarować dar serca – mówiła 
Małgorzata Świderska-Surma.

Ludzi dobrej woli nie brakowało. 
Z powodu dużego zainteresowania 
otwarto dodatkowy punkt rejestra-

cji. W ramach akcji można było za-
rejestrować się jako potencjalny 
dawca szpiku i oddać krew.

– To była szybka decyzja. Od pa-
ru lat jestem dawcą krwi, a moja 

koleżanka, która pracuje w labora-
torium, potrzebuje szpiku – tłuma-
czyła Alicja Curlej, uczestniczka 
akcji.

Agnieszka Pach

17 drużyn, w skład których weszło ponad 110 spor-
towców reprezentujących kilkanaście miast naszego 
regionu, wzięło udział w rozgrywanym w środę (25.09.) 
w Rudzie Śląskiej XIII Regionalnym Turnieju w Halo-
wej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. – Najważniejsza jest 
gra fair play – podkreślali uczestnicy turnieju.

– Takie turnieje to wspaniała okazja do tego, by nasi 
sportowcy mogli się pokazywać i abyśmy my jako spo-
łeczność lokalna mogli zobaczyć, że osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną uprawiają sport – mówił 
Dariusz Wosz, dyrektor regionalny Olimpiad Specjal-
nych Polska – Śląskie i dodał: – Dla zawodników jest to 

Dzieci mogły między innymi zmierzyć po-
ziom cukru we krwi. Foto: SH

forma rywalizacji, miłego spędzenia czasu i poznania 
nowych osób. Niektórzy traktują to jako sposób na życie 
i z niecierpliwością oczekują kolejnych zawodów. To tak-
że wspaniała terapia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i metoda na dostarczenie im niesamowi-
tych, sportowych wrażeń.

– Na turnieju możemy się zintegrować i porywalizo-
wać ze sobą. Najważniejsza jest jednak gra fair play 
i dobra zabawa – opowiadał 18-letni Paweł z Rybnika, 
uczestnik turnieju.

Sandra Hajduk
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Nowy cennik w Aquadromie

– Pani Prezes, przypomnijmy 
o jakie badania chodzi?

– Pod koniec sierpnia i na po-
czątku września przeprowadzali-
śmy badania satysfakcji klienta. 
Zobligował nas do tego właściciel 
spółki jak również i to, że chwilę 
wcześniej objęłam stanowisko pre-
zesa zarządu. Docierały do mnie 
także niepokojące informacje od-
nośnie poziomu niezadowolenia 
klientów krzystających z naszego 

parku wodnego. Chcieliśmy zbadać 
i dowiedzieć się dokładnie w czym 
tkwi problem i gdzie są te ewentual-
ne niedociągnięcia. Nie ukrywam, 
że zadowolenie klienta jest dla nas 
priorytetem. Bo zadowolony klient 
do nas wróci, a na tym nam zależy. 
Przeprowadziliśmy profesjonalne 
badanie poziomu satysfakcji klien-
tów i przyznam szczerze, że dość 
mocno obawiałam się  wyników. 
Okazuje się jednak, że nie jest źle. 
Jesteśmy oceniani dobrze, a nawet 
bardzo dobrze. Ponad 65 proc. osób, 
które wzięły udział w badaniu, wy-
stawiło ocenę bardzo dobrą.

– Co teraz? Dobre wyniki mo-
tywują.

– To prawda. Motywują do dzia-
łania – również mnie jako nowego 
prezesa. Chcemy skupić się na na-
szym kliencie. Aby był zadowolo-
ny, nie miał uwag do obsługi, do 
czystości obiektu i do tego jak dzia-
łają atrakcje na basenie. Zależy 
nam, żeby obsługa była miła, 
uprzejma, kompetentna. Mamy na 
to wpływ i staramy się pracować na 
najwyższym poziomie.

– Są też dobre informacje co do 
cennika w Aquadromie. Nie jest 

O wynikach badań poziomu satysfakcji klienta w Aquadromie i wnioskach jakie z nich wyciągnięto rozmawiamy z Anną Mrzyczek-Szczęsny, prezes Aquadromu.

tajemnicą, że do tej pory był on 
mocno krytykowany. 

– Z krytyką spotykam się od sa-
mego początku. Klienci narzekali, 
że ceny są wysokie i nie ma zniżek 
m.in. dla osób niepełnosprawnych. 
Stało się dla mnie priorytetem, że-
by jak najszybciej uatrakcyjnić 
cennik i starać się przyciągnąć jak 
największą rzeszę klientów i jed-
nocześnie walczyć z konkurencją. 
Nie ukrywam, że po analizie cen-

nika i biorąc pod uwagę wymaga-
nia klientów – uległ on zmianie. 
Ale bądźmy też szczerzy – obiekt 
jest duży i koszty jego utrzymania 
są także ogromne, nieporówny-
walne z utrzymaniem miejskich 
basenów. Nie do końca możemy 
sprostać oczekiwaniom co do cen 
biletów, choć bardzo się staramy. 
Natomiast wydaje mi się, że 
w chwili obecnej cennik jest już 
tak bardzo skierowany do klien-

tów, że każdy świadomy klient 
przyzna, że to dobra cena jak na 
tak wiele atrakcji, które u nas ofe-
rujemy. Nowy cennik już obowią-
zuje – wraz z pierwszym dniem 
jesieni chcieliśmy zachęcić miesz-
kańców do odwiedzania nas czę-
ściej – nie tylko latem, ale również 
w pozostałych porach roku. Dlate-
go zapraszam wszystkich do od-
wiedzenia Aquadromu.

Monika Herman-Sopniewska

Wraz z początkiem jesieni zmianie uległ cennik w Aquadromie. Foto: MHS
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych  w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
 
 Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są nieza-

budowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy  
ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4:

nr  3269/147 o powierzchni 570 m²;
nr  3268/147 o powierzchni 692 m²;
nr  3267/147 o powierzchni 801 m²; 
zapisane w KW nr GL1S/00020896/1, w dziale III figuruje wpis ograniczo-

nego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością, dział IV jest wolny 
od wpisów – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, nr  
3266/147 o powierzchni 722 m2 , KW nr GL1S/00044229/9  (w dziale III wpisane jest 
ograniczone prawo rzeczowe, dział IV jest wolny od wpisów) – z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową. 

Każda z działek pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wy-
noszącym 1/6 część działki nr 3266/147. Nieruchomości stanowią własność Gminy 
Miasta Ruda Śląska. 

Pierwszy przetarg, który odbył się 30.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

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 12.06.2013 
r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska działki nr 3269/147, 3268/147 i 3267/147 stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN2), z tym, że działka nr 3269/147 fragmentarycznie 
stanowi również teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), działka nr 3266/147 
stanowi teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).

Zbywane działki są niezagospodarowane, zatrawione oraz porośnięte drzewami 
i krzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, 
posiadają nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, obniżają się w kierunku 
zachodnim. 

Dojazd do nieruchomości inwestycyjnych z drogi publicznej ul. Partyzantów powi-
nien odbywać się poprzez działkę drogi wewnętrznej nr 3266/147 – w celu lokalizacji 
zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów 
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Obiekty budowlane powinny być 
usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od krawędzi ul. Partyzantów. Przez dział-
kę nr 3267/147 i nr 3266/147 przebiega rów terenowy, który nie posiada odbiornika.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą – 
dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr 

3266/147  (droga dojazdowa):
– dla działki nr 3269/147:            39.000,00 zł,
– dla działki nr 3268/147:            47.000,00 zł,
– dla działki nr 3267/147:            57.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od towa-

rów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 

treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda 
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
31.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłosze-
nia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wyma-
gane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia prze-
targu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 
zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są 
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieru-
chomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązują-
cej stawki podlega 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 nieru-
chomości 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. Wa-
dium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium 
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 217), tel. 32 244-90-56.

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA

Ogłasza, że w dniach od 2 do 16 października 2013 r. prowadzone będą konsultacje 
społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na Eduarda Meiera.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w konsultacjach 
poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie lub przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda 
Śląska na adres: pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@rudaslaska.pl

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda 
Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska  

www.rudaslaska.bip.info.pl

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie Państwa opinii na temat zmiany nazwy ulicy 
Gwardii Ludowej na ul. Eduarda Meiera. Propozycję dokonania takiej zmiany wniosło 
rudzkie koło Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. 

Obecnie przy ulicy Gwardii Ludowej mieszka blisko 300 osób oraz funkcjonują trzy 
firmy. Niniejsza ankieta zawiera pytanie o miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, ponieważ ewentualna zmiana nazwy ulicy powinna uwzględniać przede 
wszystkim opinię osób bezpośrednio zainteresowanych. Zmiana nazwy ulicy dla osób przy 
niej zamieszkujących skutkuje koniecznością wymiany szeregu dokumentów (np. dowodu 
osobistego, karty Narodowego Funduszu Zdrowia, umowy najmu mieszkania, prawa 
jazdy itp.), co wiąże się z poniesieniem kosztów (np. zdjęcie do dowodu osobistego), oraz 
zaangażowaniem swojego czasu.

Pod ankietą znajdują się informacje na temat Eduarda Meiera.

1. Czy uważa Pani/Pan, że należy zmienić nazwę ulicy Gwardii Ludowej?
 □ TAK □ NIE

2. Czy zgadza się Pani/Pan na zmianę nazwy ulicy Gwardii Ludowej na  
 Eduarda Meiera?

 □ TAK □ NIE

Metryczka 
M1. Czy mieszka Pani/Pan przy ul. Gwardii Ludowej, lub prowadzi przy tej ulicy  

 działalność gospodarczą?
 1. Tak   2. Nie

M2. Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
 1. Tak   2. Nie

M3. Proszę zaznaczyć płeć:
 1. Kobieta    2. Mężczyzna

M4. Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat? ...........

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Pytania, uwagi i wnioski można kierować na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

 
Eduard Meier – inżynier hutniczy, pochodzący z Halle. W 1880 r. objął stanowisko dyrektora 

generalnego zakładu „Friedenshutte” (dzisiejszej Huty „Pokój” S.A.) zostając pierwszym, 
profesjonalnym menedżerem zatrudnionym do kierowania tym zakładem. Znacząco przyczynił się do 
modernizacji i rozbudowy huty. W roku 1881 r. uruchomiono nowoczesną kuźnię a w koksowni własną 
płuczkę węgla. Wprowadzono produkcję stali w procesie konwertorowym (tomasowskim) w 1884r., 
a następnie martenowskim w 1887 r. Oprócz przebudowy i modernizacji wielkich pieców huta 
zwiększyła w sposób zasadniczy produkcję koksu, która wzrosła z 19.787 ton, w roku poprzedzającym 
objęcie stanowiska przez Meiera, do 69.156 ton w roku 1884. Również w 1884 r. zastosowano 
nowatorski system Hoffmana zapewniający obniżenie zużycia węgla oraz odzyskiwanie ubocznych 
produktów koksowniczych, takich jak smoła pogazowa i amoniak. 

W roku 1887 proces działalności inwestycyjno-modernizacyjnej został zahamowany w wyniku 
eksplozji gazu w kotłowni. Uszkodzone zostały wielkie piece a pożary zniszczyły dodatkowo 
maszynownie dmuchaw, stajnie oraz budynki mieszkalne. W następstwie tego wypadku powołano 
w hucie oddział zawodowej straży pożarnej i wybudowano dla niej istniejącą do dziś siedzibę. Pomimo 
tego zdarzenia huta nadal rozwijała się bardzo szybko. Wpływ na to miała dobra koniunktura na 
wyroby stalowe oraz zdolności Eduarda Meiera, które ilustruje np. produkcja stalowni. W roku 1885 
wyniosła ona 18.662 ton stali, by trzynaście lat później osiągnąć wartość 171.546 ton stali. Dzięki 
zaangażowaniu Eduarda Meiera powstał jeden z najnowocześniejszych i największych zakładów 
hutniczych Górnego Śląska.

Dynamiczny rozwój huty w czasach Eduarda Meiera skutkował również rozwojem osady, 
stanowiącej dzisiejszą dzielnicę Nowy Bytom. To w jego czasach liczba załogi zakładu wzrosła 
trzykrotnie, a konieczność zatrudniania coraz większej liczby pracowników spowodowała potrzebę 
budowy największego wówczas osiedla robotniczego na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej. Osiedle to 
zwane popularnie „Kaufhaus” było wtedy nowoczesną strukturą osiedleńczą, a mieszkania o wysokim 
standardzie w porównaniu z ubogimi domami wiejskimi były skutecznym argumentem w pozyskiwaniu 
pracowników. Wtedy również wybudowano charakterystyczny budynek gościńca hutniczego, zwanego 
również kasynem, obecnego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty.

Po śmierci Eduard Meier spoczął na nowobytomskim cmentarzu, w ziemi z którą się związał i gdzie 
odniósł największe sukcesy zawodowe. Jego zasługi doceniono wystawiając mu pomnik, który przez 
wiele lat zdobił placyk przed główną bramą huty. Zawirowania dziejowe sprawiły, że monument ten 
został zniszczony, a zachował się jedynie postument w formie kolumny.

Notka biograficzna na podstawie materiałów nadesłanych przez przewodniczącego Stowarzyszenia 
Osób Narodowości Śląskiej, koło w Rudzie Śląskiej.
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Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
( Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Dopisze Ci szczęście w kon-
taktach z instytucjami fi nansowymi. 
Szybko i sprawnie załatwisz każdą spra-
wę w banku czy urzędzie. Uważaj na 
swoje emocje i nie słuchaj plotek.

Byk – Jesień sprzyja udanym intere-
som i dodatkowej gotówce. Już teraz 
zaplanuj pracę i uporządkuj dokumenty. 
Zadbaj również o spotkania z bliskimi 
Ci osobami.

Bliźnięta – Planety dodadzą Ci no-
wych sił i chęci, a Twe działania będą 
bardzo skuteczne. Osiągniesz wszystko 
za co się weźmiesz. W uczuciach małe 
zamieszanie i dylematy miłosne.

Rak – Będziesz w świetnym humo-
rze, nawet mimo tego, że czeka Cię 
więcej niż zwykle obowiązków i pra-
cy. Uporasz się ze wszystkim i znaj-
dziesz czas, by zająć się uczuciową 
sferą życia.

Lew – Będziesz ostry i krytyczny 
wobec siebie i innych. Uważaj, by nie 
powiedzieć na czyjś temat za dużo, bo 
źle dobrane słowa mogą zepsuć relacje. 
Postanowisz również zrezygnować 
z paru spraw, które już nie przynoszą Ci 
korzyści.

Panna – Staniesz się gościem 
głównym na imprezach i spotkaniach. 
Wykorzystaj szansę jaką przyniesie Ci 
los. Ważna dla Ciebie osoba może za-
proponować Ci coś, co da możliwość 
rozwoju.

Waga – Postaraj się tak nie upierać 
przy swoich racjach i nie krytykuj in-
nych za odmienne zdanie. Zadbaj 
w weekend o swe zdrowie i postaraj się 
nie planować na ten czas żadnych wy-
jazdów.

Skorpion – To będzie bardzo udany 
tydzień, choć inni będą narzekać na po-
godę, Ty będziesz w świetnej formie. 
Zapragniesz większej aktywności i po-
rannych wypraw na grzyby.

Strzelec – Zaczniesz patrzeć ina-
czej na to co osiągnąłeś do tej pory. 
Docenisz to, ale też zapragniesz zmian 
i czegoś więcej. Wprowadzisz nowe 
plany i dobre pomysły w swoje życie 
zawodowe.

Koziorożec – Zaczniesz myśleć 
i działać, by zdobyć więcej gotów-
ki. Wiesz, że w przyszłości szykują 
się większe wydatki. Teraz możesz 
poprzez znajomych zdobyć infor-
macje, dzięki którym polepszysz 
swój budżet.

Wodnik – Czeka Cię bardzo aktywny 
okres. Praca, szkolenia, wyjazdy i mnó-
stwo innych spraw zajmie Twoją głowę. 
Choć aktywność to Twój żywioł, zwol-
nij i nie rób zbyt dużo rzeczy naraz.

Ryby – To czas na spotkania i randki. 
Będziesz na każdym z nich dobrze się 
bawić, a Twój urok sprawi, że będziesz 
podziwiana i chwalona z każdej strony. 
Teraz możesz podbić czyjeś serce.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.  Anna Piątek (prezes). Redakcja:  
Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (se-
kretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: 
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach, Robert Po-
łzoń. Redakcja:  41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-
97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, 
tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, 

tel. 512-799-211, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, rekla-
ma@wiadomoscirudzkie.pl.  Druk: Agora Poligrafi a Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyj-
nych  w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie 
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Poziomo: 1 – dawny tytuł wicekró-
la Egiptu, 5 – niechęć, wstręt, 8 – mia-
sto portowe w Szwecji, 9 – maser 
optyczny, 11 – w mitologii greckiej 
opiekun Telemacha, 12 – indyjska 
brama sakralna, 15 – zabytki prze-
szłości, 17 – brat Mojżesza, 20 – część 
buta, 21 – władca staroż. Egiptu, 24 
– gigant, mocarz, 25 – taniec hiszpań-
ski, 28 – naszywka na mundurze, 29 
– w mitologii greckiej heros Itaki, 32 
– ojczyzna Odyseusza, 33 – gra na 
korcie, 36 – mrzonka, 39 – jednooso-
bowe sanki sportowe, 42 – wykop, 43 
– proso japońskie, 45 – lewy dopływ 
Odry, 46 – wyrób ceramiczny, 47 – 
drzazga. 

Pionowo: 1 – czermień błotna, 2 – 
obniżony o pół tonu dźwięk „d”, 3 – 
werdykt, 4 – wulkan na Sycylii, 5 – 
zabieg płucny, 6 – stopień służbowy, 
7 – metal szlachetny, 10 – nauka o 
moralności, 13 – rzeka w Gruzji, 14 
– naród, 16 – w mitologii słowiańskiej 
bogini wiosny, 17 – pierwiastek che-
miczny, 18 – wschodnia część Wysp 
Marshalla, 19 – szlam, 21 – instru-
ment muzyczny, 22 – zwój, 23 – fo-
kus, 26 – sieć rybacka, 27 – w mitolo-
gii egipskiej prabóstwo w postaci 

węża, 30 – sok z aloesu, 31 – w mito-
logii japońskiej diabły, 34 – futrzany 
szal, 35 – pryska z ogniska, 37 – ka-
mień szlachetny, 38 – konopie manil-
skie, 40 – epopeja, 41 – bezwonny 
gaz, 44 – trucizna toksyna.

Hasło krzyżówki nr 38 brzmiało: 
Czerwony Kapturek. Nagrodę otrzy-
muje Teresa Fojk z Rudy Śl. Po od-
biór nagrody – kuponu o wartości 50 
złotych, który jest do zrealizowania w 
Firmie Handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl, ul. Hlonda 38 – 40) zapraszamy do 
redakcji „WR” od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 15.30. Nagrodę 
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. 
Niedurnego 36) zamieszczony poni-
żej kupon oraz hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do dwóch tygodni od 
daty zamieszczenia konkursu. 

Najmłodsi – witamy 
w Rudzie Śląskiej!

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotografi czne ENTUZJA

Aleksandra Tyza
córka Magdaleny i Mariusza
ur. 23.09. (3900 g, 57 cm)

Zuzana Dyek
córka Katarzyny i Dariusza
ur. 25.09. (2670 g, 54 cm)

Dominik Cylok
syn Aldony i Wojtka

ur. 23.09. (3850 g, 58 cm)

Julia Szumielewicz
córka Anety i Łukasza

ur. 22.09. (3700 g, 60 cm)

Marcel Siadul
syn Agnieszki i Bartosza

ur. 21.09. (2950 g, 58 cm)

Lena Skutnik
córka Anny i Adama

ur. 24.09. (3450 g, 53 cm)

Kamil Kowalczyk
syn Anny i Artura

ur. 24.09. (3690 g, 59 cm)

Franciszek Sturzbecher
syn Marty i Antoniego

ur. 24.09. (4620 g, 61 cm)

REKLAMA
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
 

ogłasza  rokowania  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej
położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach  

u zbiegu ulic edmunda kokota/Wysokiej z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska.
 

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa o powierzchni 663 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota/Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, stanowiąca 
działkę nr 3997/195, KW nr GL1S/00042288/6 (działy III i IV  ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.06.2013 r.

Przetargi przeprowadzone w dniu  16.07.2013 r. i  2.09.2013 r.  zakończyły się wynikiem negatyw-
nym.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. 
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz 
fragmentarycznie  teren dróg dojazdowych (symbol planu KD1/2). Obszar oznaczony symbolem KD1/2 
nie stanowi pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbo-
lami MM2 i KD1/2.

Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku południo-
wym. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do trój-
kąta, jest porośnięta drzewami i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 
dojazd do nieruchomości winien odbywać się od strony ul. Wysokiej. W celu lokalizacji zjazdu należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków 
jego lokalizacji. Obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości, co najmniej 8,00 m od kra-
wędzi jezdni ul. Edmunda Kokota  i 6,00 m od krawędzi ul. Wysokiej.        

Cena do rokowań wynosi:   32.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 13.11.2013 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-

szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 7.11.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 
podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 
13.11.2013 r.   przedłożą  Komisji  wymagane  dokumenty  i  oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi  
w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia 
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie 
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty 
i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, 
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 pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, 
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia 
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. 
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań  z uzasadnionej przyczyny. Nabywca nieruchomości zobo-
wiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym 
zakresie.

 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32/ 

244-90-56.

OGŁOszenie O PrzetarGu nieOGraniCzOnyM
rudzka sPóŁdzielnia 
MieszkaniOWa
ruda Śląska ul. Magazynowa 12
niP: 641 001 03 37 reGOn: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynku w zasobach Rudzkiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówie-
nia można odebrać od dnia 2.10.2013 r. do dnia 10.10.2013 r. w siedzi-
bie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: 
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 
10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwier-
dzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać 
SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fa-
xem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wy-
stawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Za-

mawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do 
dnia: 15.10.2013 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 
w dniu 15.10.2013 r. o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania 
ofert.

Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wa-
dium przetargowe w kwocie : 30.000,- zł/budynek.

Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska 
nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 15.10.2013 r. do godz. 
8.30.

Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę 
wpływu środków na konto Zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy 
spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: pra-
cownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 (15) wew. 306 w godzi-
nach od 10.00 do 12.00.



ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

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
Dom wolno stojący Wirek 212/1425  435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom 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 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 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.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 44 m2  99,5 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Bykowina 53 m2  120 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 69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

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

www.stemark.pl

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

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

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

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260-
780.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

 Kompleksowe remonty mieszkań, facho-
we doradztwo i obsługa, szybkie terminy. 
Tel. 604-504-057, repostor@poczta.fm.

 ,,REM-BUD” tynki maszynowe, gipsowe 
oraz cementowo-wapienne. Tel. 791-111-370.

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540-743.

 Usługi transportowe, przeprowadzki. 
Szybko, tanio, solidnie. Tel. 605-109-517.

 Przeprowadzki, tel. 692-777-256.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonal-
ne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, insta-
lacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 784-699-
569.

 Profesjonalna opieka nad dzieckiem. 
Przedszkolanka po studiach z 3-letnią praktyką 
zawodową zaopiekuje się 1-3 dzieci. Elastyczny 
czas pracy. W ramach opieki nauka prawidłowej 
wymowy, rozwijanie zdolności matematycz-
nych, plastycznych, gimnastyka. Tel. 604-468-
539.

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

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

 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 65 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 49 m2, 115 tys., 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885. 

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE 
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
605-731-250.

 Wirek – sprzedam kawalerkę w kamienicy, 
45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26 m2 
47 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396-
040.

 Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 50 m2 89 
tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 58 m2, 
128 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 
696-163-767.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej – 2 
pokoje. Tel. 602-464-909.

 Sprzedam mieszkanie, 4 pokoje, 70 m2. Tel. 
503-741-402.

 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie, 65 
m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel. 691-377-
573.

 Bykowina – sprzedam kawalerkę, 36 m2, 90 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Sprzedam dwupokojowe, Godula, tel. 692-
777-256.

 Sprzedam M-4 po remoncie, Bykowina, 62 
m2. Tel. 607-159-790.

 Sprzedam garaż Szyb Zofi i, tel. 692-777-
256.

 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje – Wirek, tel. 
508-715-069.

 Odstąpię sklep z wyposażeniem w Rudzie 
Śląskiej-Bykowinie. Tel. 500-474-705.

 Halemba – sprzedam dwupokojowe, 48 m2, 
140 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Goduli, 37 
m2, po generalnym remoncie. Tel. 518-342-499.

 Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, I piętro, 
umeblowane. Wirek, ul. Lecha. Tel. 515-050-
546.

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43 m2, 
99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Ruda Śląska-Chebzie, 2 pokoje, 51,4 m2, ni-
ski blok, superkomfortowe, 126 tys. Tel. 603-
581-579.

NAUKA
 Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterrory-
zmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01, 
605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

 Angielski – korepetycje. Tel. 32 240-65-93, 
692-664-522, wieczorem.

 Matematyka. Tel. 504-514-537.

 MATEMATYKA, tel. 501-730-750.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 793-780-654.

 
 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne 
– stan obojętny. Tel. 507-572-625.

OGŁOSZENIA DROBNE  Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów wszystkich marek, stan 
obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

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

PRACA
 Zatrudnię do pracy w Niemczech – opie-
ka nad seniorami. Tel. (32)271-09-66, 781-
989-873.

 Praca na produkcji w Siemianowicach 
Śląskich. Wymagane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Telefon: 605-884-484, 
519-344-019 lub mail: magdalena.polak@
lavoro.com.pl.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu metalowo-
sanitarnego w Nowym Bytomiu (najlepiej wiek 
– minimum 30 lat). Tel. 608-364-483.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLO-
WEJ kupię. Tel. 507-851-852.

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, inne 
kupię. Tel. 515-533-560.

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

 
 Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

RESTAURACJA URASOL 
ul. Kłodnicka 54a, 

PUB ATMOSFERA ul. Pordzika 1 
Organizujemy wszelkiego rodzaju uro-

czystości. Oferujemy catering, 
na życzenie Klienta wystrój stołów 

oraz pełna obsługa. 
 tel. 510-070-858, 501-068-720, 504-167-542 

URASOLP.
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Dyrektorowi ds. Pracy KWK ,,Halemba-Wirek”
Marianowi Mazurowi

wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu
 z powodu śmierci

 
OJCA

 
składają

Dyrekcja i Załoga
Kopalni Węgla Kamiennego ,,Halemba-Wirek”

Dyrektorowi ds. Pracy KWK ,,Halemba-Wirek”
Marianowi Mazurowi

wyrazy głębokiego współczucia
i serdeczne słowa otuchy

z powodu śmierci

OJCA
składają

Pracownicy pionu DL
KWK ,,Halemba-Wirek”
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Wyciąg z ogłoszenia o rokoWaniach

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza rokowania na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych 

położonych w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy artura grottgera  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska  
oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane nierucho-
mość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 
Artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1293/1193 o powierzchni 952 m2, 1294/1193 o powierzchni 942 m2, 1296/1193 o powierzchni 707 m2, 
– obręb Bielszowice, karta mapy 7 oraz 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 zostanie sprzedana łącznie z udzia-

łem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową – nr 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 1293/1193, 1294/1193, 1296/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol pla-
nu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 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 o kształcie prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odle-
głości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami, posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika 
Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. 

Przetargi nieograniczone I i II odbyły się:
– dla działki nr 1293/1193 – 25 lutego i 28 maja 2013 r., dla działki nr 1294/1193 – 21 lutego i 14 

maja 2013 r., dla działki nr 1296/1193 – 20 lutego i 15 maja 2013 r. Przetarg III odbył się 26.08.2013 r.

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

– dla działki nr 1293/1193 – 63.000,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 – 63.000,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 – 48.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 4.11.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 28.10.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokościach: 

– dla działki nr 1293/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.150,00 zł
– dla działki nr 1294/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 3.200,00 zł
– dla działki nr 1296/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 2.400,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Artura Grottgera” (za datę zapłaty przyjmuje się 

dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań (dot. 
również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podat-
kiem 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). Wy-
grywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczka wpłacona przez 
uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej 
o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie 
podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do 
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwe-
go do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32 244-
90-56.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego 
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy 
ulicy Solidarności 9, stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bez-
przetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na 
okres 3 lat.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego 
wraz z przyległym gruntem mieszczących się w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Solidarności 20f, stanowiących wła-
sność Miasta Ruda Śląska, które przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu 
zawartej do dnia 30.06.2016 r.



Piłka nożna – IV liga – grupa I
5 października, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska –  

RKS Raków II Częstochowa
5 października, sobota, godz. 16.00 Slavia Ruda Śląska – LKS 

Kamienica Polska 
Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa I

5 października, sobota, godz. 16.00 LKS Studzionka – Urania 
Ruda Śląska

Piłka nożna – klasa okręgowa – grupa II
5 października, sobota, godz. 16.00 Jastrząb Bielszowice – KS 

Górnik 09 Mysłowice 
5 października, sobota, godz. 16.00 UKS Pionier Ujejsce – Wa-

wel Wirek
Futsal – I liga

5 października, sobota, godz. 18.00 SRS Gwiazda Ruda Śląska 
– UKS Jedynka Niemodlin

Piłka ręczna – II liga kobiet
5 października, sobota Gloria Katowice – Zgoda Ruda Śląska

Piłka ręczna – II liga mężczyzn
5 października, sobota, godz. 18.00 MTS Chrzanów – SPR 

Grunwald Ruda Śląska

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Piłka nożna – IV liga – grupa I
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Udany debiut trenerski

Rudzianie odnieśli pierwsze zwycięstwo po objęciu drużyny przez nowego trenera.

Do udanych może zaliczyć swój 
debiut na ławce trenerskiej Slavii 
Marek Piotrowicz. Ekipa z Rudy Ślą-
skiej, którą kieruje od poniedziałku 
zmierzyła się w sobotę na wyjeździe 
z MLKS-em Woźniki i pomimo tego, 
że pierwsza połowa meczu nie ułoży-
ła się po jej myśli, to później wzięła 
się w garść i odrobiła straty, inkasu-
jąc cenne trzy punkty.

Slavia dobrze zaczęła to spotkanie. 
Rudzianie od początku wzięli się do 
ataku. Jednak wraz z upływem kolej-
nych minut coraz lepiej spisywali się 

Grunwald Ruda Śląska udał się w so-
botę do Grodźca, by zmierzyć się 
z tamtejszym RKS-em. Chociaż w 58 
minucie zieloni przegrywali dwiema 
bramkami, to w końcówce spotkania 
zmobilizowali się i to będzinianie mu-
sieli uznać ich wyższość, przegrywając 
2:3. Grunwald natomiast dzięki zdoby-
ciu trzech punktów został samodziel-
nym liderem tabeli.

W pierwszej połowie spotkania, cho-
ciaż zieloni próbowali stworzyć zagroże-
nie pod bramką gospodarzy, to niewiele 
z tego wynikało. Dwie minuty po gwizd-
ku rozpoczynającym mecz Brzozowski 
minął dwóch obrońców i zdecydował się 
na strzał. Bramkarz RKS-u wybił piłkę, 
jednak w polu karnym nie było żadne-
go zawodnika zielonych, który mógłby 
dobić. W 14 minucie Szczypior poszedł 
lewą stroną i zdecydował się na strzał. 
Golkiper gospodarzy przy wybiciu na 
róg omal nie wpakował piłki do wła-
snej bramki. Po chwili, po strzale Dre-
szera zdołał sparować bramkarz. I to by 

Zieloni liderem
było na tyle jeśli chodzi o zagrożenie ze 
strony zielonych. Gospodarze nato-
miast przed bardzo dobrą okazją stanęli 
już w 16 minucie. Zawodnik RKS-u po-
słał piłkę za plecy obrońców Grunwal-
du, zdołał do niej dobiec Koch, który 
znalazł się w sytuacji sam na sam z Ha-
asem. Nie zachował on jednak zimnej 
krwi i po jego uderzeniu piłka przele-
ciała zdecydowanie nad bramką. Na 
celne trafienie nie trzeba było jednak 
długo czekać i już sześć minut później 
gospodarze objęli prowadzenie – po 
rzucie z autu piłka znalazła się pod no-
gami Kocha, który tym razem nie zmar-
nował swojej szansy i umieścił ją 
w siatce. Tuż przed gwizdkiem kończą-
cym pierwszą połowę na strzał zdecy-
dował się jeszcze Brzozowski, ale 
bramkarz zdołał przenieść piłkę nad 
poprzeczką i zieloni schodzili na prze-
rwę przegrywając.

Piłkarze z Grodźca dobrze zaczęli 
drugą połowę spotkania. W 48 minucie 
po uderzeniu głową jednego z nich pił-

ka obiła słupek. Dziesięć minut później 
skrzętnie wykorzystali oni błąd Haasa, 
który wybił piłkę przed siebie i po raz 
drugi wpakowali futbolówkę do siatki. 
Błyskawicznie na taki stan rzeczy zare-
agowali zieloni. Dwie minuty później 
bowiem po dośrodkowaniu Szczypiora 
Wolek wepchnął piłkę do siatki. W 69 
minucie długie podanie dostał Kot, 
zgubił on obrońcę i lobem, odbijając 
piłkę od słupka, umieścił ją w bramce 
doprowadzając do remisu. Dwie minu-
ty później znów na pozycję wyszedł 
Kot, ale został on sfaulowany przez 
bramkarza gospodarzy. Sędzia podyk-
tował rzut karny, który na gola zamienił 
Brzozowski. W końcówce przycisnęli 
jeszcze zielonych gospodarze, ale nie 
udało im się wykorzystać okazji i to 
Grunwald zainkasował trzy punkty.

RKS Grodziec – Grunwald Ruda 
Śląska 2:3 (1:0)

Grunwald Ruda Śląska: Haas – 
Oswald, Szpoton, Łęcki – Wolek – 
Dreszer, Maciongowski, Jagodziński, 
Szczypior – Kot, Brzozowski

Rezerwa: Majchrzak – Lein, Wró-
blewski, Simon, Kowalski, Nowicki, 
Szczygieł

Trener: Teodor Wawoczny

gospodarze i to oni jako pierwsi byli 
bliscy umieszczenia piłki w siatce ry-
wali. Nie udało im się to jednak dzięki 
dobrze spisującemu się między słup-
kami Frankemu. Po chwili strzał od-
dali rudzianie, ale piłka przeleciała tuż 
obok słupka bramki woźniczan. W 21 
minucie zasłużone prowadzenie objęli 
w końcu lepiej spisujący się gospoda-
rze. Znajdujący się z prawej strony 
pola karnego zawodnik MLKS-u do-
środkował piłkę, a ta wpadła prosto 
do bramki. Po zdobytym golu Woźni-
ki prowadziły bardzo uporządkowaną 

grę. To gospodarze dłużej utrzymy-
wali się przy piłce nie pozwalając 
rudzianom na zbyt wiele.

Po rozmowie z nowym szkole-
niowcem rudzianie wyszli na drugą 
część spotkania zdecydowanie bar-
dziej zmotywowani. Robili wszystko, 
by zdobyć bramkę wyrównującą. Ich 
starania zostały nagrodzone w 62 mi-
nucie meczu – nieporozumienie 
obrońców gospodarzy i zamieszanie 
w polu karnym wykorzystał Witor.

MLKS próbował odzyskać prowa-
dzenie, ale nie wykorzystał kilku do-
brych okazji. Zemściło się to w 77 
minucie, kiedy ładnym strzałem z po-
la karnego umieścił piłkę w siatce M. 
Rejmanowski. W końcówce oba ze-
społy miały jeszcze okazje. Bliżej 
zdobycia gola byli gospodarze, ale 
zabrakło im zimnej krwi przez co 
musieli się oni pogodzić z porażką.
MLKS Woźniki – Slavia Ruda Ślą-

ska 1:2
Slavia Ruda Śląska: Franke – 

Gancarczyk, Met, Skorupski, Mo-
ritz – Klimas, M. Rejmanowski, 
Kowalik, T. Rejmanowski – Witor, 
Pożoga

Zmiany: Szaruga, Lach, Zalew-
ski, Puschhaus

Trener: Marek Piotrowicz

Futsaliści Gwiazdy udali się do 
Lublina, by zmierzyć się z tamtej-
szym AZS-em UMCS Lublin. Ru-
dzianie odnieśli efektowne zwy-
cięstwo, umieszczając piłkę w bram-
ce rywali aż siedem razy.

Rudzianie szybko przeszli do 
ataku, co błyskawicznie przyniosło 
efekty. Zaledwie cztery minuty po 
gwizdku rozpoczynającym spotka-
nie, po uderzeniach Grudnia i Sia-
dula, ekipa z Rudy Śląskiej prowa-

Pierwsze zwycięstwo
dziła już dwoma bramkami. AZS 
UMCS odpowiedział kontaktowym 
trafieniem, ale już w dziesiątej mi-
nucie rudzianie po trafieniu Za-
błockiego znów mieli bezpieczną 
przewagę. Przed końcem pierwszej 
połowy jednak lublinianie zdołali 
ponownie strzelić bramkę kontak-
tową. Pierwsza połowa zakończyła 
się wynikiem 2:3 dla Gwiazdy.

Druga połowa przebiegła pod 
dyktando grającego do niedawna 

Futsal – I liga
w wyższej klasie rozgrywek ze-
społu Gwiazdy. Po sześciu minu-
tach trafienie zaliczył Siadul. Wte-
dy trener gospodarzy zdecydował 
się na grę z lotnym bramkarzem. 
Skrupulatnie wykorzystali to ru-
dzianie. Na listę strzelców wpisali 
się kolejno Wawrzyczek, Piasecki 
i Działach.

AZS UMCS Lublin – SRS 
Gwiazda Ruda Śląska 2:7

SRS Gwiazda Ruda Śląska: 
Lasik, Mężyk – Łuszczek, Sia-
dul, Działach, Grudzień, Cier-
pioł, Zabłocki, Białek, Piasecki, 
Wawrzyczek, Szol, Hiszpański.

Trener: Tomasz Klimas

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

REKLAMA

Trójbój siłowy

Rudzianin wicemistrzem świata
25 września w Eger na Wę-

grzech odbyły się mistrzostwa 
świata w trójboju siłowym, 
w których jako reprezentant 
Polski startował mieszkaniec 
Rudy Śląskiej – Sebastian Kot.

Zdobył on tytuł wicemistrza 
świata, ustanawiając tym sa-
mym rekord w martwym ciągu 
334 kg. Ponadto w poszczegól-
nych konkurencjach tych mi-
strzostw uzyskał następujące 
rezultaty: w przysiadzie ze sztan-
gą – 310 kg, a w wyciskaniu 
sztangi leżąc – 200 kg.

Sebastian Kot już wcześniej 
odnosił duże sukcesy sporto-
we. Na swoim koncie posiada 
tytuły: mistrza Polski 2011 
oraz 2012, wicemistrza Polski 
2013. Jest zdobywcą pucharu 
Polski oraz wielokrotnym mi-
strzem Śląska w trójboju siło-
wym i wyciskaniu sztangi le-
żąc. 

Dotychczasowe rekordy Se-
bastiana to: przysiad 275 kg, 
martwy ciąg 310 kg.

Sebastian Kot na co dzień jest in-
struktorem siłowni w Studio Ener-
gia oraz doktorantem Akademii 
Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach.

Foto: Studio Energia

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Remis po raz drugi
Zasiadający w fotelu lidera Wawel 

Wirek podejmował w sobotę Wartę Za-
wiercie. Na murawie przy ulicy Kato-
wickiej padł bezbramkowy remis.

Zdecydowanie lepiej zaczęli to spo-
tkanie zawiercianie. Już od pierwszych 
minut testowali oni czujność Gawlika. 
Najpierw uderzyli z dystansu, po chwili 
zmusili golkipera Wawelu do ryzykow-
nego wyjścia. W ósmej minucie zawod-
nik Warty ograł Wilczka i podał piłkę 
do wbiegającego kolegi. Po uderzeniu 
tego drugiego piłka, którą asekurował 
Grzywa, minęła jednak dalszy słupek 
bramki Wawelu. Dwie minuty później 
jeden z zawiercian znalazł się w sytu-
acji sam na sam z Gawlikiem, ale nie 
wytrzymał on presji i po jego uderzeniu 
futbolówka przeleciała zdecydowanie 
nad bramką. Gospodarze starali się 
wyjść ze swojej połowy, ale ich akcje 
były na tyle czytelne, że piłkę wybijali 
przyjezdni. W końcu w 33 minucie Wa-
wel doszedł do groźnej sytuacji – po 
rzucie wolnym z pierwszej piłki ude-
rzył Przybyła, ale ta przeleciała nad 
bramką. W końcówce wślizgiem pró-
bowali wbić piłkę do bramki Przybyła 

i Piętoń, w zamieszaniu podbramko-
wym futbolówka znów znalazła się pod 
nogami Przybyły, ale po jego uderzeniu 
w okienko bramki zdołał wybić piłkę 
bramkarz. W końcówce z bliska silnym 
uderzeniem chciał pokonać golkipera 
gospodarzy zawodnik Warty, ale ten 
znów dobrze się zachował. Tuż przed 
przerwą przyjezdni próbowali jeszcze 
zaskoczyć Gawlika strzałem z wolne-
go, jednak ten zdołał zachować czyste 
konto.

Podobnie było w drugiej połowie 
meczu. Chociaż obie drużyny miały 
swoje szanse, to żadna nie zdołała 
umieścić piłki w siatce. Po stronie Wa-
welu najbliżej trafienia po wrzutce byli 
G. Kałużny i Przybyła, ale minimalnie 
minęli się z piłką. W doliczonym czasie 
gry przed bardzo dobrą okazją stanął 
zawodnik gości, jednak uderzył on tuż 
nad bramką. 
Wawel Wirek – Warta Zawiercie 0:0

Wawel Wirek: Gawlik – K. Kałuż-
ny, Wilczek, Buchcik, Grzywa, 
Ostrowski, Piętoń, G. Kałużny, Zuga, 
Przybyła, Pyc

Trener: Jarosław Zajdel

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

W minioną sobotę Diablice IGLOO 
RC Ruda Śląska rozegrały swój drugi 
turniej z cyklu mistrzostw Polski w rug-
by kobiet w sezonie 2013/2014. Zajęły 
w nim trzecie miejsce, awansując o jed-
ną lokatę w porównaniu do pierwszego 
turnieju.

Do Warszawy Diablice pojechały 
wreszcie w najsilniejszym składzie, tre-
ner Świerczyński miał do dyspozycji 

Rugby

Diablice na podium

Zwycięstwo kochłowiczan
Urania Ruda Śląska podejmowała 

w sobotę przed własną publicznością 
Naprzód Rydułtowy. Kochłowiczanie, 
mimo tego że znów nie zdołali wyko-
rzystać rzutu karnego, wygrali 2:0.

Chociaż kochłowiczanie lepiej za-
częli to spotkanie i częściej dochodzili 
do groźniejszych sytuacji, kibice na 
pierwszą bramkę w tym spotkaniu mu-
sieli czekać niemal 40 minut. Już kilka 
minut po gwizdku rozpoczynającym 
spotkanie do długiej piłki próbował do-
biec Miszka, ale uprzedził go golkiper 
gości. W dziewiątej minucie meczu 
ładnym uderzeniem z przewrotki popi-
sał się Stawowy, ale znów dobrze inter-
weniował bramkarz z Rydułtów. W 16 
minucie wślizgiem chciał umieścić pił-
kę w bramce Grzesik, ale trafił w bocz-
ną siatkę. Po chwili po wrzutce z rożne-
go bliski wpakowania piłki do siatki 
głową był Baran, ale jego uderzenie by-

ło minimalnie niecelne. Minutę później 
Baron uderzył z dystansu, ale na raty 
złapał piłkę golkiper przyjezdnych. 
W 37 minucie najlepszą z dotychczaso-
wych okazji mieli goście, jednak po 
strzale z wolnego jednego z nich zdołał 
przenieść piłkę nad poprzeczką Parde-
la. W końcu w 39 minucie piłkę dostał 
znajdujący się w polu karnym Miszka. 
Obrócił się z futbolówką i strzałem 
umieścił ją w siatce, dając swojej dru-
żynie prowadzenie.

Rozmowa w szatni dobrze podziałała 
na drużynę przyjezdnych, którzy po 
wznowieniu gry oddali kilka strzałów 
w stronę bramki kochłowiczan. Jednak 
ich uderzenia były minimalnie niecelne 
bądź dobrze między słupkami spisywał 
się Pardela. W końcu przebudziła się 
Urania. W 61 minucie z dystansu ude-
rzył Jańczak, ale zdołał sparować bram-
karz. Po chwili w pole karne wszedł 

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

REKLAMA

następujące zawodniczki: Patrycję Bo-
ber, Stellę Klinner, Sylwię Łuksik, 
Wioletę Olejniczak, Angelikę Piekorz, 
Magdalenę Radzikowską, Mariam Sa-
hakyan, Weronikę Staniczek, Annę 
Szkudlarek i Dominikę Żurek.

W pierwszym grupowym spotkaniu 
Diablice zmierzyły się z debiutującymi 
w tegorocznych rozgrywkach Błyska-
wicami Wrocław. Rudzianki wygrały 

wysoko 38:5. Punktowały: Szkudlarek 
13 pkt. (1 x 5 pkt. + 4 x 2 pkt.), Piekorz 
10 pkt. (2 x 5 pkt.), Bober 10 pkt. (2 x 5 
pkt.), Żurek 5 pkt.

Po wyrównanym spotkaniu z Black 
Roses Posnania Diablice zwyciężyły 
14:12, zajmując dzięki temu pierwsze 
miejsce w grupie. Punktowały: Bober 5 
pkt., Żurek 5 pkt., Szkudlarek 4 pkt. (2 
x 2 pkt.)

W półfinałach Diablice, identycznie 
jak podczas pierwszego turnieju w Po-
znaniu, zmierzyły się z Tygrysicami 
Sochaczew. Mecz zakończył się poraż-
ką Diablic aż 7:29, co sprawiło, że mo-
gły one walczyć jedynie o trzecie miej-
sce. Punktowały: Bober 5 pkt., Szku-
dlarek 2 pkt.

W meczu o podium Diablice zmie-
rzyły się z Black Roses Posnania. Mecz 
zakończył się wynikiem 17:5 dla Dia-
blic. Punktowały: Żurek 5 pkt., Bober 5 
pkt., Piekorz 5 pkt., Szkudlarek 2 pkt.

KLASYFIKACJA po dwóch tur-
niejach mistrzostw Polski:

1.Ladies Lechia Gdańsk, 2. Tygry-
sice Sochaczew, 3. IGLOO RC DIA-
BLICE RUDA ŚLĄSKA, 4. Black 
Roses Posnania, 5. AWF Syrenka 
Warszawa, 6. Legia Warszawa, 7. 
Ladies Frogs Warszawa, 8. Delia Ato-
mówki Łódź, 9. Błyskawice.

Przełamanie Jastrzębia
W minioną sobotę zespół Jastrzę-

bia Bielszowice zmierzył się na wy-
jeździe z drużyną Śląska Święto-
chłowice. Rudzianie wygrali to spo-
tkanie notując tym samym pierwsze 
zwycięstwo w tym sezonie.

W pierwszej połowie gra zawod-
ników Jastrzębia wyglądała bardzo 
niepewnie. Wykorzystywała ten 
fakt drużyna Śląska, która co chwi-
lę nękała atakami bramkę Bechty. 
Mimo przewagi gospodarzy, obie 
jedenastki schodziły do szatni re-
misując 0:0.

W drugiej połowie gra piłkarzy 
Jastrzębia wyglądała już dużo lepiej. 
Z biegiem czasu wszyscy zdali so-
bie sprawę z tego, że całą pulę punk-
tów zgarnie ta drużyna, która jako 
pierwsza umieści piłkę w siatce. Ty-
mi szczęśliwcami okazali się piłka-

rze Jastrzębia, którzy po strzale Si-
kory w 81 minucie wyszli na prowa-
dzenie. Rudzianie mieli jeszcze 
swoje okazje w tym meczu, jednak 
wynik spotkania nie uległ zmianie.

– Kiedy przegrywa się osiem razy, 
to drużyna traci swoją pewność. Je-
stem naprawdę dumny z tego zwy-
cięstwa. Pełnym składem gramy do-
piero dwa mecze i wygląda to coraz 
lepiej – mówił po meczu Jacek Ja-
niak, trener Jastrzębia.
Śląsk Świętochłowice – Jastrząb 

Bielszowice 0:1
Jastrząb Bielszowice: Bechta, 

Hajduga, Śmigała (46’, Sikora), 
Janiak, Skudlik, Łukasik, Guśtak, 
Kubiak (87’ Wiertelorz), Kaczma-
rek (61’ Szymański), Henisz, Fo-
ryś (64’ Kowalski)

Trener: Jacek Janiak

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Rudzianki zajmują trzecie miejsce w klasyfikacji po dwóch turniejach mistrzostw Polski.
 Foto: arch.

Miszka. Oddał on strzał, jednak futbo-
lówka odbiła się od ręki zawodnika go-
ści i sędzia podyktował rzut karny. Na 
bramkę próbował zamienić go Baron, 
ale zdołał obronić bramkarz gości. 
W tym momencie znów wiatr w żagle 
złapali przyjezdni. Najpierw próbowali 
oni zaskoczyć Pardelę uderzeniem z dy-
stansu, ale zdołał on złapać piłkę na raty. 
Po chwili po strzale jednego z zawodni-
ków futbolówka odbiła się od poprzecz-
ki, ale po dobitce znalazła się w siatce. 
Sędzia boczny zasygnalizował jednak 
pozycję spaloną i bramka nie została 
uznana. W końcu w 73 minucie sędzia 
znów podyktował rzut karny na korzyść 
Uranii. Tym razem do piłki podszedł 
Stawowy, który zdołał podwyższyć pro-
wadzenie swojego zespołu i tym trafie-
niem ustalił wynik spotkania.
Urania Ruda Śląska – Naprzód Ry-

dułtowy 2:0
Urania Ruda Śląska: Pardela, Łu-

kaszewski, Baran, Jańczak, Hejdysz, 
Mikusz, R.Grzesik, Baron, Stawowy, 
Miszka, Oczko

Trener: Marek Czerwonka
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Pracowity weekend zapaśników
Sukcesem zawodników i zawod-

niczek Slavii zakończyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików i Młodziczek w zapasach 
w stylu wolnym, które rozegrane 
zostały w Brzegu Dolnym 28 wrze-
śnia. Zawody te wliczane są do sys-
temu współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W grupie młodzików medale dla 
Slavii zdobyli:

ZŁOTO: Edwin Krawczyk 47 
kg, SREBRO: Denis Kwiatkowski 
35 kg, BRĄZ: Łukasz Czekajło 42 
kg, Maciej Wieczorek 53 kg, Jakub 
Kurka 59 kg, Piotr Kaproń 66 kg, 
Błażej Dojas 73 kg i Patryk Zawada 
85 kg

Klasyfikacja klubowa młodzi-
ków: 1. ZKS SLAVIA Ruda Śląska, 
2. WKS Śląsk Wrocław, 3. Rokita 
Brzeg Dolny.

W grupie młodziczek medale dla 
Slavii zdobyły:

ZŁOTO: Nicol Wiezner 32 kg, 
Patrycja Kuc 37 kg, Paulina Danisz 
40 kg, Karolina Stróżyk 44 kg.

SREBRO: Anna Pisarek 44 kg, 
Klaudia Krzykowska 62 kg.

BRĄZ: Marta Maczan 37 kg, 
Monika Galowy 48 kg i Wioleta 
Przybył 57 kg.

Klasyfikacja klubowa młodzi-
czek: 1. ZKS SLAVIA Ruda Śląska, 
2. Hutnik Pieńsk, 3. Zagłębie Wał-
brzych

Natomiast w dniach 27-28 wrze-
śnia w słowackiej Nitrze rozegrany 
został XXXII Memoriał Jozefa Svi-
taca w zapasach w stylu wolnym. 
Zawody rozegrano w grupie kade-
tów 15-17 lat. Do Nitry pojechała 
siedmioosobowa ekipa Slavii, która  
wypadła bardzo dobrze w rywaliza-
cji z zawodnikami ze Słowacji, Wę-
gier i Bułgarii. Złote medale wy-
walczyli: Adrian Drobina 76 kg 
i Tomasz Kitel 54 kg, srebrny: Ka-
mil Krzewina 69 kg a brązowe; Ja-
cek Kupniewski 46 kg i Rafał Da-
nisz 58 kg.

28 września na matach zaprezen-
towali się także zapaśnicy KS-u 
Pogoń, którzy wystartowali w Ra-
ciborzu na Międzynarodowym me-
moriale Ernesta Starzyńskiego 
dzieci i młodzików w stylu klasycz-
nym. Podopieczni trenera Artura 
Kasprzaka wywalczyli trzecie miej-
sce w klasyfikacji klubowej.

Wyniki:
DZIECI: Kamil Nowak złoty 

medal pula A, Szymon Brzeziński 
złoty medal pula G, Łukasz Prudło 
brązowy medal pula B. W kategorii 
wiekowej dzieci nie walczy się na 
poszczególne wagi tylko na pule. 
MŁODZICY – SREBRO: Michał 
Kareciński 38 kg, Kamil Zakrzew-
ski 85 kg, BRĄZ: Michał Kowol 
35 kg.

W składzie Grunwaldu pojawiło się kilku 
nowych zawodników. Foto: SH

Zapasy

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Na dzień dobry zwycięstwo

Szczypiorniści SPR-u Grunwald 
rozpoczęli nowy sezon spotkaniem 
z UKS-em Juvenią Rzeszów. Gospoda-
rze już na początku wypracowali sobie 
przewagę, którą powoli zwiększali 
wraz z upływem czasu. Ostatecznie 
wygrali 35:26 i można liczyć na to, że 
jeszcze niejedno ich zwycięstwo bę-
dziemy mogli oglądać. 

Dobrze zaczęli to spotkanie gospo-
darze. Za każdym razem gdy zdobywa-
li dwa trafienia, to goście zdołali umie-
ścić piłkę w ich bramce tylko jeden raz. 
Dzięki takiej postawie po ośmiu minu-
tach spotkania SPR Grunwald prowa-
dził 6:2. Później spotkanie się wyrów-
nało. W 12 i 17 minucie goście grali 
w osłabieniu ze względu na dwuminu-
towe kary. Rudzianie to wykorzystali 
i w 22 minucie meczu ich przewaga 
urosła do siedmiu trafień. Później w grze 
Grunwaldu coś się zacięło i rzeszowia-
nie zdołali podgonić wynik. Ostatecz-
nie, gdy oba zespoły schodziły na prze-
rwę, na tablicy wyników widniał rezul-
tat 17:11. 

Druga połowa spotkania była bar-
dziej wyrównana. Przez większość cza-
su oba zespoły walczyły bramka za 
bramkę. Ekipa z Rudy Śląskiej zdobyła 
w tej części gry o trzy bramki więcej 
niż rywale i ostatecznie wygrała 35:26.

– Praktycznie połowa składu to nowi 
zawodnicy, przez co zdecydowanie 
zwiększyła się rywalizacja w zespole. 
Dzisiejsze spotkanie wyglądało dobrze, 
ale mamy w swoich szeregach zawodni-
ków, którzy dopiero pierwszy sezon roz-
grywają w II lidze seniorów. Oni musie-
li zmierzyć się dzisiaj nie tylko z prze-
ciwnikiem, ale i ze stresem. Spokojnie 
można stwierdzić, że podołali temu za-
daniu. Reszta zespołu także na plus. Nie 
trafiliśmy kilku karnych, więc ten ele-
ment trzeba dopracować. Ale bramkarz 
i skrzydłowi dobrze dzisiaj zagrali, 
więc myślę, że można całą drużynę po-
chwalić – mówił po spotkaniu Marcin 
Księżyk, trener SPR-u Grunwald i do-
dał: – Cel jest jeden: awans. Trzeba o nie-
go walczyć, ale czy się uda, to parkiet 
zweryfikuje.
SPR Grunwald – UKS Juvenia Rze-

szów 35:26 (17:11)
SPR Grunwald: Błaś, Wolniaczyk, 

Kiełbik, Hartel, Kmieć 8, Ciepliński, 
Zarzycki 3, Płonka 3, Kurzawa 4, 
Piekarczyk 1, Lange, Kowal 4, Gan-
siniec 8, Stogowski 4

Trener: Marcin Księżyk

Sukcesy uczniów

W ostatnią sobotę września Zabrzeg 
gościł blisko pół tysiąca młodych biega-
czy, którzy wystartowali w VII Między-

Bieganie

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Makroregionalne Młodzików w Łucz-
nictwie ustępują w swojej ważności 
jedynie zawodom rangi mistrzostw 
Polski. Tegoroczna edycja Mistrzostw 
Makroregionalnych rozegrana w mi-
niony piątek na torach łuczniczych 
„Łucznika” w Żywcu zgromadziła bli-
sko 150 młodych zawodniczek i za-
wodników z kilku klubów woj. ślą-
skiego i opolskiego, m.in.: „Łucznika” 
Żywiec, „Obuwnika” Prudnik, „Chro-
brego” Głuchołazy, „Czarnej Strzały” 
Bytom, „X-Dziesiątki” Jaworze, no 
i oczywiście „Grotu” Ruda Śląska. Na 
tle pozostałych klubów, „Grot” wysta-
wił do zawodów symboliczną repre-
zentację, która zdołała jednak osią-
gnąć bardzo dobre wyniki.

Justyna Wyciślik zdobyła łącznie 
634 pkt. i sięgnęła po tytuł pierwszej 
wicemistrzyni Makroregionu Ślą-
sko-Opolskiego Młodzików w Łucz-
nictwie.

Bartłomiej Rymarz dzięki zdoby-
ciu ogółem 623 pkt. skopiował wy-
czyn swojej koleżanki i również 
sięgnął po tytuł pierwszego wicemi-
strza Makroregionu Śląsko-Opol-
skiego w Łucznictwie. 

Mateusz Porębski postanowił 
godnie zakończyć udany sezon łucz-
niczy oraz karierę „młodzika” i zdo-
bywając łącznie 639 pkt. zajął 
pierwsze miejsce w końcowej klasy-
fikacji, pewnie sięgając po tytuł mi-
strza Makroregionu Śląsko-Opol-
skiego w Łucznictwie.

Szymon Porębski musiał tym ra-
zem zadowolić się piątym miejscem 
w ostatecznej klasyfikacji zawodów, 
dzięki zdobyciu łącznie 623 pkt. 

W klasyfikacji zespołowo-druży-
nowej UKS „GROT”, pomimo się-
gnięcia po czołowe lokaty we 
wszystkich kategoriach, musiał za-
dowolić się pucharem za czwarte 
miejsce.

Łucznictwo

Udane zakończenie letniego sezonu

Uczniowie rudzkich szkół odnieśli bardzo dobre rezultaty (na zdjęciu z opiekunami). Foto: arch.

W Radomiu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Młodzików. W trakcie tej 
imprezy podopieczny trenera Czesła-

Brąz na Mistrzostwach Polski Młodzików
wa Jondy – Kamil Kubicki – zdobył 
brązowy medal w biegu na 600 m 
z wynikiem 1:26,40. Siódme miejsce 

Lekkoatletyka

REKLAMA

narodowym Memoriale Biegowym Hen-
ryka Puzonia. W biegach memoriałowych 
wzięły udział dzieci z roczników 1998-

2007 i młodsi biegając na dystansach od 
300 m do 2000 m. Każdy rocznik szkół 
podstawowych i gimnazjów miał swój 
odrębny bieg. Pomimo chłodu 13 repre-
zentantów SP nr 6 i jedna uczennica SP nr 
3 znacząco zaznaczyli swój udział w tej 
pięknej masowej imprezie sukcesami. Na 
podium w danej kategorii wiekowej upla-
sowali się zawodnicy z miejsc 1-6:

400 m – Zuzanna Czyż (SP nr 3) I m.; 
1000 m – Karolina Bartusek (SP nr 6) 
I m.; Daria Kaik (SP nr 6) II m.; Daniel 
Lisoń (SP nr 6) II m.; Wiktoria Otrzon-
sek (SP nr 6) III m.; Natalia Żurecka (SP 
nr 6) IV m.; Martyna Hyba (SP nr 6) IV 
m.; Katarzyna Grabczyk (SP nr 6) V m.

Imprezę w Zabrzegu śmiało można 
nazwać największą i najlepszą imprezą 
biegową dla przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów w na-
szym województwie.

w skoku w dal zajęła z wynikiem 
5,28 cm Marta Myszor. W biegu na 
300 m swój rekord życiowy uzyskała 
Natalia Zawronek. Wynik 41,79 po-
zwolił zająć jej szóste miejsce. Na 
tym samym dystansie Przemysław 
Kozłowski był 18 z rekordem życio-
wym 38,15.
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
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Stacja LPG SIGMA• 

Serwis klimatyzacji• 

Geometria kół• 

Usługi transportowe• 

Diagnostyka komputerowa• 

Montaż i serwis instalacji LPG• 

FIRMA AUTO-BUD LIDER NA RYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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