
razy więcej niż wypłacany depu-
tat węglowy. Tam jednakże cięć 
nie ma. Może pan Madej wraz 
z panami ze spółki oraz związ-
kowcami, którzy okradli swoich 
niedawnych kolegów z pracy 
(emerytów) w ramach oszczęd-
ności zrezygnują z części swojej 
pensji? Zapewniam, że cięcie ich 
pensji dałoby ten sam efekt co 
obniżenie deputatu emerytom” – 
napisał do nas jeden z Czytelni-
ków. 

– ,,Niech wszystkie związki za-
wodowe płacą za lokal, prąd, 
telefony, ogrzewanie, meble, samo-
chód służbowy i swoje pensje 
z własnych składek, wtedy nie 
będą okradani emeryci, którym 
brakuje na lekarstwa. Gdzie są 
ośrodki wczasowe, sanatoria, 
szpitale górnicze, które były bu-
dowane za nasze emeryckie fun-
dusze (zysk, wczasy pod gruszą 
itd.)? Węgiel leży na zwałach, 
a człowiek odpowiedzialny za 
sprzedaż nie daje sobie rady. Dla-
czego pracownicy administracji 
dostają węgiel, trzynastki, czter-
nastki, barbórkę, skoro nie mają 
nic wspólnego z wydobyciem?  
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– Musimy patrzeć na sytuację 
w Kompanii Węglowej, a ta nie 
jest łatwa. Musimy zrobić wszyst-
ko, żeby pracownicy mieli stabil-
ną pracę – tak decyzję zabrania 
tony węgla uzasadniał Zbigniew 
Madej, rzecznik prasowy Kom-
panii Węglowej. 

Przedstawiciele koncernu in-
formują, że w ciągu ubiegłego 
roku wydał on na deputaty dla 
swoich byłych pracowników 266 
mln zł, na deputaty dla pozosta-
łych górników poszło 280 mln 
złotych. Dlatego w podpisanym 
6 lutego porozumieniu przez za-
rząd Kompanii Węglowej 
i związki zawodowe wysokość 
deputatu obecnym emerytom 
i rencistom została obcięta o jed-
ną tonę. To rozwścieczyło eme-
rytów i rencistów. Po ostatnim 
artykule w ,,Wiadomościach 
Rudzkich” na naszym portalu in-
ternetowym pojawiły się różne 
komentarze. 

– ,,Czy spółka węglowa myśli, 
że tym posunięciem uratuje gór-
nictwo? To niedorzeczne. Admi-
nistracja kopalń i spółek jest tak 
rozbudowana, że pochłania dwa 

Spór o tonę węgla

Kompania Węglowa zabrała swoim byłym pracownikom tonę węgla. Foto: RP

Pod koniec lutego pisaliśmy, że Kompania Węglowa zabrała swoim by-
łym pracownikom tonę węgla z przysługującego im deputatu. Wtedy dzwo-
nili do nas rozemocjonowani emeryci i renciści, których ta decyzja zasko-
czyła. Po publikacji naszego artykułu pojawiły się kolejne komentarze i spo-
ry. Dziś wracamy do tematu. 

REKLAMA

Ruszyły spotkania
z Prezydent Miasta

Więcej na str.  3

Wsparcie
dla rodzin 3+

Więcej na str.  12Więcej na str.   7

Interwencja 
– garbata autostrada

REKLAMA

Jedno wielkie oszustwo. Obniżyć 
o jedną tonę obecnie pracującym 
a nie okradać emerytów! Wstyd! 
Wy też będziecie kiedyś emeryta-
mi!” – napisał internauta na na-
szym portalu.

Ale nie zabrakło też i takich 
głosów: – ,,A emeryci niech idą 
do ZUS-u po dodatkowe pienią-
dze jak im mało, a nie młodym 
zabierać! Pracującym na dole 
bardziej się należy ten węgiel niż 
emerytowi (jak pracował też do-
stawał deputat a teraz... ZUS jest 
waszym płatnikiem). A co do pra-
cowników powierzchni, już daw-
no powinni sie zabrać za nich! 
Czemu górnicy dołowi mają być 
okrajani na wypłatach?” – napi-
sał kolejny internauta. 

Tymczasem emeryci i renciści 
nie składają broni – postanowili 
założyć Związek Emerytów Gór-
niczych Kompanii Węglowej. 
Jeszcze nie zarejestrowany, ma 
już swoją stronę internetową. 
Związek chce walczyć o prawa 
emerytalne górników, którzy 
pracowali kiedyś w kopalniach 
Kompanii Węglowej. 

Monika Herman-Sopniewska

DYŻUR REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska

tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
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KRONIKA TYGODNIA

Pod znakiem wichury

Sporo pracy mieli strażacy 
w Rudzie Śląskiej z usuwaniem 
skutków silnych i gwałtownych 
wiatrów. Przez ostatni weekend 
(15 i 16.03.) wzywani byli ponad 
20 razy. Mieszkańcy zgłaszali 
powalone drzewa, spadające ele-
menty szyldów reklam, oberwane 
rynny. W sobotę (15.03) przed 
godz. 16 przy ul. Szczęść Boże 
w Rudzie na auto marki Honda 
Civic zwaliło się drzewo. Przeby-
wające w środku trzy osoby (w tym 
niemowlę) zostały poszkodowa-
ne i odwiezione do szpitala.

Krew dla pieszego
Honorowe oddawanie krwi 

przez rudzkich policjantów jest 
już wieloletnią tradycją. Co naj-
mniej dwa razy w roku, a często 
i trzykrotnie, sala odpraw rudz-
kiej komendy na kilka godzin za-
mienia się w gabinet medyczny 
do pobierania krwi. Nie inaczej 
było tym razem. W środę (12 mar-
ca) zebrano jej prawie 7 litrów. 
Do badań wstępnych przystąpiło 
ponad 20 osób – policjantów 
i pracowników cywilnych policji. 
13 osób spośród badanych zosta-
ło zakwalifikowanych do pobra-
nia krwi. Decyzją dawców, odda-
na krew posłuży ratowaniu życia 
ofiar wypadków drogowych. 
W ten sposób prowadzona przez 
śląskich policjantów kampania 
społeczna „Idź, jedź, żyj” nabiera 
znaczącej wymowy.

Statystyki
Urodzenia:  – 40
Zgony:  – 18
Małżeństwa:  – 7
Rozwody:  – 3

REKLAMA

Działkowa rewolucja?
Pozostać w Polskim Związku 

Działkowców czy też nie? Przed ta-
kim wyborem staną w tym roku wła-
ściciele rodzinnych ogródków dział-
kowych. W styczniu weszła bowiem 
w życie nowa ustawa, która umożli-
wia działkowcom założenie osobnego 
stowarzyszenia i oddzielenie się od 
Warszawy.

Głównym celem nowej ustawy by-
ło zlikwidowanie monopolu PZD. 
Sam Związek nie został zlikwidowa-
ny, ale przyjął formę stowarzyszenia. 
Ustawa natomiast otwiera nową furt-
kę – po spełnieniu szeregu warunków 
rodzinne ogrody działkowe mogą być 
prowadzone przez inne stowarzysze-
nie niż PZD. Zdaniem jednych to 
prawdziwa rewolucja, a ogrody dział-
kowe zaczną masowo odłączać się od 
PZD, zdaniem drugich ta ustawa nie-
wiele zmieni, gdyż wyjście z PZD 
wcale nie jest takie proste i niesie za 
sobą wiele problemów.

– Nowa ustawa co prawda daje 
możliwość odłączenia się od PZD, ale 
trzeba wziąć pod uwagę szereg czyn-
ników. W tej chwili utrzymanie obsłu-
gi księgowej i obsługi prawnej zapew-
nia Związek. Nie wszystkie ogrody 
będzie stać na to, by te koszty ponosić. 
Dodatkowo wystąpienie ze Związku 
wiąże się z tym, że nie będzie już moż-
liwości korzystania z dotacji na inwe-
stycje, które oferuje Związek – tłuma-
czy Krzysztof Tekla, p.o. dyrektora 
Biura Okręgowego Zarządu Śląskiego 
Polskiego Związku Działkowców 
w Katowicach.

Z tych przeszkód zdają sobie spra-
wę działkowcy: – Myślę, że pojedyn-
cze ogrody nie odważą się na oderwa-
nie od PZD. Po pierwsze procedura ta 
jest dość skomplikowana – wymaga 
większości głosów członków ROD, 
a po drugie – ogród jako jednostka 
samodzielna ma bardzo małe finanse, 
a w momencie odłączenia koszty 

utrzymania diametralnie wzrosną – 
mówi Iwona Smieskol, prezes ROD 
Szarotka w Rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu. – Związek jako struktura 
ogólnopolska dla poszczególnych 
okręgów nie zawsze miał dobre roz-

wiązania. Moim zdaniem lepiej byłoby 
wyłączać się jako okręgowe zarządy 
obejmujące całe regiony. Wtedy za-
rządzanie ogrodami byłoby lepiej fi-
nansowane – dodaje.

Sandra Hajduk

Obowiązująca od stycznia ustawa pozwala na założenie własnego stowarzyszenia i odłączenie się od Pol-
skiego Związku Działkowców. Foto: arch.

Widok psich odchodów
Jak co roku wiosną widoczne są po-

zostawione przez ostatnie miesiące na 
skwerach i zieleńcach psie nieczysto-
ści. Sprzątanie po swoim pupilu nie 
dla wszystkich jest takie oczywiste. 
Nie brakuje również telefonów w tej 
sprawie do naszej redakcji.

– Nie można na to patrzeć, ten wi-
dok zwala z nóg. Problem jest wszę-
dzie, w każdej dzielnicy – zadzwonił 
do nas jeden z mieszkańców Nowego 
Bytomia.

– Wystarczy wyjść na spacer i trze-
ba bardzo uważać, żeby nie wdepnąć 
w psią kupę – dodaje mocno wzburzo-
ny mieszkaniec miasta.

– Jest to niewątpliwie co roku pro-
blem. Wszystkim to przeszkadza, ale 
jeśli trzeba już zgłosić, że jakiś właści-
ciel czworonoga nie posprzątał po 
swoim pupilu, to nikt nie chce tego 
zrobić – podkreśla Andrzej Nowak, 

rzecznik prasowy rudzkiej Straży 
Miejskiej.

Mandat karny za niesprzątanie od-
chodów po psie może wynieść nawet 
500 zł. W ubiegłym roku rudzka Straż 
Miejska przeprowadziła ok. 300 po-
stępowań mandatowych.

– Obserwujemy nieznaczną poprawę 
w tym temacie. Ale jest też duża grupa 
ludzi, która nie widzi w tym żadnego 
problemu. Jest po prostu społeczne 
przyzwolenie na niesprzątanie po swoim 
czworonogu – dodaje Andrzej Nowak.

W ubiegłym roku rudzki magistrat 
przeprowadził happeningi i akcje edu-
kacyjne. Uczniowie rudzkich szkół 
w rudzkich parkach i zieleńcach za po-
mocą kolorowych chorągiewek „kupa 
wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności” 
itp. zaznaczali psie odchody. W tym ro-
ku również planowana jest akcja poka-
zująca wagę tego problemu.

– W najbliższy czwartek (20.03.) 
na placu Jana Pawła II zorganizuje-
my happening, podczas którego na 
placu z pianki montażowej powstanie 
wielka psia kupa. Tego dnia dzieciaki 
z rudzkich szkół powtykają podobne 
chorągiewki. W ten sposób poprzez 

zabawę spróbujemy uświadomić naj-
młodszym, że problem istnieje i trze-
ba z nim walczyć – mówi Renata 
Młynarczuk, naczelnik wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji 
Miasta.

Monika Herman-Sopniewska

Nietypową akcję wsadzania chorągiewek w psie kupy przeprowadzono w kwietniu ub. roku. Foto: arch.
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Ruszyły wiosenne spotkania 
– Od początku mojej kadencji dia-

log i bezpośrednie spotkania z miesz-
kańcami wszystkich dzielnic są dla 
mnie bardzo ważne. Dzięki nim do-
wiaduję się, co jest mieszkańcom po-
trzebne, czego spodziewają się ze 
strony miasta i jakie są oczekiwania 
w stosunku do prezydenta – mówiła 
podczas spotkania z mieszkańcami 
Goduli i Orzegowa prezydent Graży-
na Dziedzic.

Spotkanie rozpoczęło się od infor-
macji, że wkrótce rusza działalność 
Centrum Inicjatyw Społecznych. 

– Chciałabym zaprosić wszystkich 
mieszkańców na otwarcie CIS-u 29 
marca o godzinie 17.00. To miejsce 
niewątpliwie będzie skupiać życie 
społeczne – mówiła podczas spotka-
nia Agnieszka Płaszczyk, kierownik 
orzegowskiej filii MBP.

Potem ruszyła lawina pytań. Wśród 
nich było też pytanie o fontannę w Go-
duli: – Dowiedzieliśmy się, że plano-
wana jest likwidacja fontanny. Potem 
mówiono, że to plotka. Jak jest na-
prawdę? Bo fontanna nadal nie dzia-
ła – pytał jeden z mieszkańców. – Nikt 

Spotkanie z mieszkańcami Goduli i Orzegowa cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.  Foto: MHS

fontanny nie chce zlikwidować, nato-
miast żeby mogła w pełni spełniać 
swoje funkcje, konieczny jest jej gene-
ralny remont. Trzeba wymienić całą 
instalację natryskową, wodociągową 
i kanalizacyjną oraz wykonać przyłą-
cze i pozostały remont. Proszę pamię-
tać, że koszt bieżącego utrzymania 
takiego obiektu to kilka do kilkunastu 
tysięcy złotych. Są to poważne nakła-
dy finansowe, które wcześniej należy 
rezerwować w budżecie miasta – tłu-
maczył Romuald Pasternok z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.

Wiele pytań dotyczyło komunikacji 
miejskiej, zarówno autobusowej jak 
i tramwajowej, stanu dróg i chodni-
ków, a także porządku i bezpieczeń-
stwa mieszkańców. – Do KZK GOP 
wpłacamy rocznie 19 mln składek, ale 
niestety organizacja ruchu w Rudzie 
Śląskiej, a także stan taboru czy przy-
stanków pozostawia wiele do życzenia 
– tłumaczyła Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy zwrócili uwagę np. na 
brak wiat i ławek. Dopytywali się 
również o możliwość remontu jezdni 
i chodników, m.in. przy ul. Modrze-
jewskiej i Doroszewskiego. 

Prezydent miasta przypomniała 
o inwestycjach wykonanych w dziel-
nicach w ubiegłym roku i o planach na 
kolejne – m.in. rozpoczęcie 2-letniej 
inwestycji termomodernizacji budyn-
ku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Ponadgimnazjalnych nr 4, która bę-
dzie kosztować prawie 2,5 mln zło-
tych. Opracowywana jest również do-
kumentacja na budowę placu zabaw 
na osiedlu Paryż przy ul. Jesionowej, 
który został zgłoszony w ramach bu-
dżetu obywatelskiego, a którego koszt 
skalkulowano na 623 tys. złotych. 
Kontynuowana jest też rewitalizacja 
ośrodka sportowo-rekreacyjnego z za-
daszeniem nad boiskiem-lodowi-
skiem, którego oddanie planowane 
jest na koniec kwietnia br. Koszt tej 
realizacji to 4,9 mln złotych. 

– Realizując postulaty zgłaszane 
przez mieszkańców zostanie także 

W poniedziałek (17.03.) w Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej-Goduli ruszyła 
kolejna tura spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. To już szósta seria spotkań 
– tym razem prezydent Rudy Śląskiej spotkała się z mieszkańcami Goduli i Orze-
gowa. 

zainstalowana kamera obrotowa 
w rejonie budynku przy ul. Kard. 
Hlonda przy wylocie ul. Grunwaldz-
kiej oraz kamera obrotowa na osie-
dlu Paryż przy ul. Jesionowej. Na 
najbliższej sesji Rady Miasta zosta-
nie przedstawiony projekt inwestycji, 
która zyskała roboczą nazwę „Bur-
loch Arena” – mówiła Grażyna 
Dziedzic.

Na relację ze spotkań – wtorkowe-
go (18.03.) i poniedziałkowego 
(24.03.) z mieszkańcami Halemby za-
praszamy w następnym wydaniu 
WR. 

Monika Herman-SopniewskaPierwsze z wiosennych spotkań w Gimnazjum nr 5. Foto: MHS
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Rodzinny toast my tutaj rodzinną atmosferę – mó-
wił Henryk Piórkowski, przewod-
niczący koła nr 10 PZERiI w Wir-
ku.

– Jak przychodzę tutaj raduje się 
moje serce oraz podładowuje aku-
mulator. Widzę, że koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów zrzeszają coraz więcej lu-
dzi. Cieszy mnie to, że potraficie się 
spotykać i wzajemnie sobie poma-
gać. Życzę Wam, byście żyli dobrze 
i wygodnie – podkreślała prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Podczas spotkania szczególnie 
wyróżniono jubilata Pawła Rybsz-
tajna, który obchodził 85. rocznicę 
urodzin oraz jubilatki Magdalenę 
Piskoń i Małgorzatę Stefańską, któ-
re świętowały swoje 80. urodziny. 

– Solenizantom życzę przede 
wszystkim zdrowia, by spotykali na 
swojej drodze dobrych ludzi. Życzę 
także emerytom pociechy z wnuków 
i z własnych rodzin oraz satysfakcji 
z życia – dodał przewodniczący.

Magdalena Szewczyk

Toast, życzenia i rodzinna atmos-
fera – taki klimat towarzyszył spo-
tkaniu wireckiego klubu emerytów, 
na którym gościło 22 jubilatów, któ-
rzy na co dzień dają przykład swoją 
działalnością w Polskim Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

– Wspaniali i sympatyczni ludzie 
obchodzą dzisiaj swoje święto. Raz 
na trzy miesiące honorujemy jubi-
latów – to od sześciu lat nasza tra-
dycja. Drugi raz także gości u nas 
pani prezydent, która jest blisko lu-
dzi doświadczonych życiowo. Ma-

Jubilaci postanowili uwiecznić uroczystą chwilę. Foto: MS
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Stwórz spot lub komiks Komenda Miejska Policji w Rudzie Ślą-
skiej zaprasza do wzięcia udziału w kon-
kursie „Pełnosprawne bezpieczeństwo”, 
w którym należy stworzyć spot reklamowy 
lub komiks promujący bezpieczeństwo nie-
pełnosprawnych. Organizatorem wydarze-
nia jest Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim 
Kuratorem Oświaty, Komendantem Miej-
skim Policji w Katowicach, Wydziałem 
Edukacji UM w Katowicach oraz Pałacem 
Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego. Kon-
kurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu 
województwa śląskiego. Prace konkursowe 
należy przesłać w nieprzekraczalnym ter-
minie do 30 kwietnia – szczegółowy regu-
lamin zamieszczony jest na stronie www.
ruda.slaska.policja.gov.pl. 

MSW województwie stawia się na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Foto: arch.
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Autyzm – w stronę samodzielności

„Autyzm – w stronę samodzielno-
ści” – pod taką nazwą Zespół Szkół 
Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza w Ru-
dzie Śląskiej organizuje specjalną kon-
ferencję, która odbędzie się 9 kwietnia.

Konferencja jest formą obchodów 
Tygodnia Autyzmu. Składać się ona bę-
dzie z dwóch części. Najpierw uczest-
nicy spotkania zwiedzą ZSS nr 3, 
a później przeniosą się do Osiedlowego 
Domu Kultury „Pulsar”, gdzie wysłu-
chają dwóch prelekcji. Beata Ignaczew-
ska (Gdańsk) opowie o samodzielności 
jako priorytecie w pracy z osobami 

z autyzmem, a Katarzyna Wnęk-Joniec 
(Kraków) wygłosi wykład pt. „Pozwól 
mi wybrać inaczej... Twoja zgoda na 
moją (nie) samodzielność”.

Zainteresowanych – szczególnie ro-
dziców osób z autyzmem lub Zespołem 
Aspergera, nauczycieli, terapeutów, 
pracowników socjalnych, pracowników 
służby zdrowia, studentów zachęcamy 
do udziału. Warunkiem uczestnictwa 
w konferencji jest rejestracja drogą ma-
ilową na adres: beatar2@op.pl do dnia 
31.03.2014 r.

Sandra Hajduk

Z okazji Tygodnia Autyzmu ZSS nr 3 organizuje specjalną konferencję. Foto: arch.



WOKÓŁ NAS

reklama

Wytańczyły podium
Rudzkie zespoły taneczne 

„Promyczki” i „Elektra” z Osie-
dlowego Domu Kultury „Matecz-
nik” 8 marca wzięły udział w VII 
Ogólnopolskim Festiwalu Ta-
necznym „Róża 2014” w So-
snowcu, w którym konkurowały 
z 83 formacjami z kilku woje-
wództw. Występy obu grup zosta-
ły docenione przez sędziów. „Pro-
myczki” zdobyły I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej, na-
tomiast zespół „Elektra”, wraz 
z dwoma innymi formacjami, 
zdobył maksymalną liczbę punk-
tów. W tej sytuacji jury zdecydo-
wało rozstrzygnąć o wyniku po 
dogrywce. Tak dziewczyny 
z „Elektry” znalazły się na trze-
cim stopniu podium. 

Jan Paweł II w UM
W holu magistratu pojawiła się 

nowa ekspozycja przygotowana 
przez rudzkich filatelistów we 
współpracy z Bronisławem Wą-
trobą. Wystawa „Jan Paweł II 
w polskiej filatelistyce i śląskiej 
mowie” składa się z części ilustra-
cyjnej, którą stanowią karty pre-
zentujące okres pontyfikatu Jana 
Pawła II i literackiej, na którą 
składają się wiersze i rymowanki 
napisane w pierwszej dekadzie 
kwietnia 2005 roku. Wystawę bę-
dzie można oglądać do 11 kwiet-
nia.

Dzień Kobiet w UM
8 marca w Urzędzie Miasta pa-

nie z Rudy Śląskiej mogły cieka-
wie spędzić swoje święto, wsłu-
chując się w wybitną muzykę. 
W magistracie odbył się bowiem 
koncert solistów Opery Śląskiej 
z zespołem kameralnym. Było to 
jedno z wielu wydarzeń zorgani-
zowanych w mieście z okazji 
Dnia Kobiet.

W SKRÓCIETargi szkolnej kariery
Już wkrótce tegoroczni absolwenci 

gimnazjów staną przed ważną dla nich 
decyzją – wyborem dalszej drogi swo-
jej edukacji. Zasadnicza szkoła zawo-
dowa, technikum czy liceum ogólno-
kształcące? W środę, 12 marca, w ha-
lembskiej hali MOSiR-u odbyła się już 
po raz siedemnasty Giełda Szkół Po-
nadgimnazjalnych, która miała pomóc 
niezdecydowanym uczniom wybrać 
odpowiednią dla nich placówkę.

– Przyszedłem tu z konkretnym pla-
nem. Chciałem zobaczyć co zaprezen-
tuje Zespół Szkół nr 5 ponieważ chcę 
rozwijać się w kierunku grafiki kompu-
terowej. Podobała mi się ich prezenta-
cja i na pewno się tam wybiorę – za-
pewniał Marcin Król, uczeń Gimna-
zjum nr 9.

– Szukam szkoły z kierunkiem spor-
towym. Zastanawiałam się nad liceum 
w Rudzie bądź w Kochłowicach, bo tam 
zorganizowane są klasy o profilu, który 

mnie interesuje. Giełda szkół znacznie 
ułatwiła mi wybór przyszłej szkoły – 
dodała Wiktoria, rudzka gimnazjalist-
ka.

Oprócz rzetelnych informacji, któ-
rych poszczególne szkoły udzielały 
przy stanowiskach, na gimnazjalistów 
czekały także atrakcyjne pokazy. Zgro-
madzeni w środę na hali mogli zoba-
czyć między innymi tancerki baletu, 
występ zespołu rockowego oraz efek-
towne chwyty samoobrony.

– Takie targi są konieczne. Ucznio-
wie nie mają sprecyzowanych poglą-
dów. Sucha informacja na stronie inter-
netowej nie jest w stanie oddać tego, co 
dana szkoła może zaprezentować. 
Uczniowie mogą tutaj przyjść, zoba-
czyć sprzęt jakim dysponują placówki 
i podjąć najkorzystniejszą dla siebie 
decyzję – mówił Krzysztof Tułaj, wice-
dyrektor z ZSP nr 6 w Rudzie Śląskiej.

– Zorganizowaliśmy podczas giełdy 

pokazy samoobrony. Zaprezentowały je 
klasy wojskowa i policyjna. Pokazali-
śmy także pozycje strzeleckie z bronią. 
Sam, gdy wybierałem szkołę, sugero-
wałem się prezentacjami, które wtedy 
organizowali absolwenci naszej szkoły 
– opowiadał Dominik Sepioło z ZSOiP 
im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej.

Na giełdzie swoje stanowiska wystawi-
ły wszystkie placówki z naszego miasta. 

– Wydaje mi się, że podczas tych 
targów uczniowie podejmują już 
swoje pierwsze decyzje. Gdyby nie 
giełda, gimnazjaliści musieliby 
uczestniczyć we wszystkich Dniach 
Otwartych poszczególnych szkół – 
tłumaczyła Klaudia Rolnik, dyrektor 
Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Li-
gonia, które zorganizowało targi.

Robert Połzoń

Podczas targów uczniowie mogli zobaczyć co do zaprezentowania mają ich przyszłe szkoły. Foto: RP
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Artystyczne zmagania już wkrótce!
Jak co roku w Rudzie Śląskiej 

w okolicach kwietnia rozpoczyna się 
festiwal aktorów, tancerzy, muzyków 
i plastyków. Każdy ma szansę zmie-
rzyć się z konkurencją i nie tylko po-
czuć ducha rywalizacji, ale także ze-
tknąć się ze sztuką, będąc częścią 
wielkiego, kulturalnego święta.

Stali bywalcy Rudzkiego Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej nie wy-
obrażają sobie, by w którymś roku dzia-
łalności artystycznej impreza się nie 
odbyła: – Festiwal co roku pozwala 
sprawdzić się na poziomie miejskim. 
Dla nas jest to też premiera tego, nad 
czym pracowało się od września. Temu 
zawsze towarzyszą wielkie emocje – mó-
wi Marta, jedna z tancerek formacji ta-
necznej „Elektra”. – Nie wyobrażam 
sobie, żeby kiedyś doszło do sytuacji, że 
„przegląd” nie byłby organizowany – 
dodaje.

W tym roku festiwal odbędzie się 
po raz 24. Jury tradycyjnie będzie 
oceniać cztery formy artystyczne: ta-
niec, teatr, muzykę i plastykę. 

Jeszcze do 20 marca można składać 
zgłoszenia w kategorii „taniec”. Kon-
kurs będzie podzielony na cztery pod-
kategorie: szkoły podstawowe, szkoły 
gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjal-
ne oraz placówki kulturalne czy 
oświatowo-wychowawcze. Finał od-
będzie się 3 kwietnia w Miejskim 
Centrum Kultury. Do 24 marca można 
zgłaszać się do kategorii „muzyka”, 
w której wziąć udział mogą zarówno 
wokaliści (soliści, duety) jak i zespo-
ły. W muzyczne efekty pracy młodzie-
ży będzie można wsłuchać się 2 kwiet-
nia od godziny 9.00 w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. W. Janasa. Rów-
nież do 24 marca można wysłać prace 
plastyczne – w tym roku o tematyce 

„Wczoraj, dzisiaj, jutro”. W tej kate-
gorii zaplanowano także konkurs dru-
żynowy, który odbędzie się 31 marca 
w MDK (zgłoszenia do 24.03.). 

Festiwal rozpocznie się przeglądem 
teatralnym, do którego minął już ter-
min zgłoszeń. „Teatromaniaków” za-

praszamy 26 oraz 27 marca do Domu 
Kultury w Bielszowicach na różno-
rodne, ciekawe spektakle młodych 
amatorów sceny teatralnej. Szczegó-
łowe regulaminy można znaleźć na 
stronach rudzkich domów kultury.

Magdalena Szewczyk
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Festiwal jest świętem artystycznie uzdolnionej młodzieży. Foto: MS
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Tramwajowy zawrót głowy

– Ciągłe utrudnienia ruchu są coraz bar-
dziej uciążliwe. Kiedy w końcu po nowych to-
rach pojedzie tramwaj linii 18? – pyta pani 
Joanna, mieszkanka dzielnicy Chebzie.

By odpowiedzieć na pytanie pani Joanny, 
skontaktowaliśmy się ze spółką Tramwaje 

Śląskie S.A. – Nadal trwa-
ją prace na ul. Zabrzań-
skiej, choć w dużej mierze 
powoli dobiegają one koń-
ca. Do zmodernizowania 
pozostało jeszcze skrzyżo-
wanie ul. Zabrzańskiej 
z ul. Wolności i 1 Maja. Te 
prace powinny się rozpo-
cząć jeszcze w marcu. Nie 
będzie się to jednak wią-
zać z dodatkowymi zmia-
nami w komunikacji tram-
wajowej, gdyż linia 18 jest 
skrócona i w jej miejscu 
funkcjonuje komunikacja 
zastępcza – tłumaczy An-

drzej Zowada, rzecznik spółki. – Zgodnie z umo-
wą z Wykonawcą, prace powinny się zakończyć 
w połowie maja, ale ruch linii nr 18 chcemy 
przywrócić wcześniej – w okolicy Świąt Wiel-
kanocnych – dodaje.

Robert Połzoń

Roboty drogowe często spędzają sen z powiek kierowcom. Foto: RP

Przydrożne prace związane z wymianą torów tramwajowych wpisały się już niemal w krajobraz 
ulicy  Zabrzańskiej. Kiedy w końcu to się skończy? – to pytanie coraz częściej wypowiadają zdenerwo-
wani rudzianie.
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Wydeptany problem

– W miejscu gdzie znajduje się wydeptana ścieżka 
chodzi dużo ludzi. Można tam jednak się poślizgnąć 
i zrobić sobie krzywdę. Chodnik w tym miejscu byłby 
trafną inwestycją – mówi pani Irena, zaniepokojona 
mieszkanka dzielnicy Ruda.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Urząd 
Miasta: – „Ślad” na trawniku zlokalizowanym na 

miejskim terenie (skarpa) przy 
ul. Jana Gierałtowskiego po-
wstał na skutek dewastacji 
trawnika i nie zostanie przez 
miasto usankcjonowany – po-
mimo faktu, że: „jest to miej-
sce, w którym chodzi dużo 
osób”. Nie zamierzamy w tym 
miejscu wykonać chodnika, 
schodów, ani też wysypywać 
„ścieżki” żwirem. W okresie 
wiosennym miejsce to zostanie 
przekopane i obsiane trawą – 
informuje Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta  

w Rudzie Śląskiej. – Miasto nie będzie ponosić odpo-
wiedzialności za ewentualne szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w miejscach, 
gdzie ktoś „może sobie zrobić krzywdę”. W odległo-
ści zaledwie kilkudziesięciu metrów od omawianego 
terenu znajduje się chodnik, a na skarpie usytuowane 
są schody – dodaje. Robert Połzoń

Wydeptany „ślad” stał się dla mieszkańców Rudy pełnoprawną ścieżką. Foto: RP

Wąski kawałek trawnika i wydeptana na nim ścieżka przy ulicy Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda 
budzi wiele kontrowersji. Jedna z mieszkanek ma pomysł, by przekształcić niebezpieczną dróżkę w 
pełnoprawny chodnik.
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Garbata autostrada
To, czy jedziemy z Gliwic do Ka-

towic, czy z Katowic do Gliwic, nie 
ma większego znaczenia. Z powodu 
szkód górniczych na 327 kilometrze 
autostrady A-4 regularnie pojawia 
się uskok. O uszkodzenie samocho-
du w tym miejscu nie jest trudno. 
Zapobiec wypadkom mają coraz 
większe ograniczenia prędkości. Do 
niedawna na tym fragmencie auto-
strady obowiązywała prędkość do 
100 km/h. Aktualnie kierowcom ka-
zano zwolnić do 70 km/h. 

– Ten fragment autostrady jest 
naprawdę bardzo niebezpieczny. 
Można tam stracić panowanie nad 
autem i uderzyć w coś. Tak na do-
brą sprawę to ograniczenie pręd-
kości na niewiele się zdaje. Wy-
starczy, że jeden kierowca się za-
gapi i może dojść do karambolu. 
W momencie gdy będzie trochę 
bardziej ślisko, nawet jadąc zgod-
nie z ograniczeniem można mieć 
wypadek – przekonuje pan Adam 
z Halemby.

– Chyba nie po to inwestujemy 
miliony w autostrady, by w kółko 
stawiać na nich ograniczenia 
prędkości. Nic dziwnego, że więk-
szość kierowców traci w tym miej-
scu cierpliwość. Mając odrobinę 
niżej zawieszony samochód, moż-
na naprawdę napytać sobie biedy. 
Rozwalona felga bądź uszkodzone 
zawieszenie jest niemal pewne – 
wtóruje mu pan Krzysztof z No-
wego Bytomia.

Uskok pojawia się w tym miej-
scu regularnie. Skąd się on bierze 
i czy planowane są jakieś prace 
mające zlikwidować ten problem? 
Z tymi pytaniami udaliśmy się do 
katowickiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad.

– Przyczyna powstawania tego 
wypiętrzenia jest złożona. Wpływ 
na taki stan rzeczy ma prowadzo-
na w latach ubiegłych eksploata-
cja górnicza oraz złożony skład 
geologiczny jaki występuje w tym 

Na 327 km autostrady regularnie pojawia się uskok. Foto: SH

Mają zapewniać bezpieczny, szybki i płynny ruch pojazdów. Właśnie ta-
kie są główne cele budowania autostrad. Chociaż powstaje ich coraz wię-
cej, to nie we wszystkich miejscach drogi tej klasy spełniają założenia. Tak 
jest właśnie w Rudzie Śląskiej, gdzie na 327 kilometrze autostrady A-4 re-
gularnie pojawia się uskok. – To jest bardzo niebezpieczny odcinek – alar-
mują kierowcy. 

miejscu. Przy projektowaniu auto-
strady były przeprowadzone eks-
pertyzy i uwzględniliśmy możli-
wość powstawania takiego od-
kształcania nawierzchni – tłuma-
czy Marek Prusak, rzecznik praso-
wy GDDKiA w Katowicach. – 
Natomiast w tych prognozach nie 
występowało ono w tak znacznym 
odkształceniu, dlatego nawierzch-
nia drogi nie została dostosowana 
do tego co się dzieje obecnie – do-
daje.

Jak zapowiedziała Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, sytuacja na tym odcinku au-

tostrady powinna się niebawem 
zmienić.

– Na chwilę obecną wprowadzili-
śmy ograniczenie do 70km/h. 
W najbliższych tygodniach, kiedy 
otaczarnie wznowią prace po okre-
sie zimowym, dokonamy bieżącego 
remontu w postaci sfrezowania 
warstwy nawierzchni i ułożenia no-
wej. To miejsce czeka docelowy re-
mont w postaci wzmocnienia na-
wierzchni na długości ponad kilo-
metra. Przeprowadzimy go z chwilą 
uzyskania środków finansowych – 
mówi Marek Prusak. 

Sandra Hajduk

Zostanie zamknięty czy też nie? To py-
tanie zadaje sobie wiele młodych osób. 
Mowa o Pubie Druid. Informacja o tym, 
że wkrótce to miejsce zniknie z mapy 
miasta, wywołała lawinę pytań i komen-
tarzy.

– ,,Słyszeli Państwo o tym, że Druid ma 
zostać zamknięty? To jedno z nielicznych 
miejsc, w którym można posiedzieć w faj-
nej atmosferze wieczorem ze znajomymi. 
Mam nadzieję, że to tylko plotki” – napi-
sał do nas na Facebooku pan Adrian.

– ,,Niedługo już w ogóle nie będzie 
miejsc, w których będzie można usiąść 
i posiedzieć ze znajomymi” – wtórowała 
mu pani Ania.

Jak ta sprawa rzeczywiście wygląda?
– Umowa została wypowiedziana przez 

dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, 
zarządcy całego budynku, którego czę-
ścią jest Druid. Do końca marca trwa 
okres wypowiedzenia. Powodem tej sytu-
acji jest niedotrzymywanie warunków 
umowy przez dotychczasowego najemcę 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. 
– Miasto dostrzega potencjał tego miej-
sca i chce zachować jego klimat nieza-
leżnie od tego, kto będzie nowym najem-
cą lokalu. Będziemy w tej sprawie współ-
pracować z dyrekcją MCK i na bieżąco 
informować Czytelników „Wiadomości 
Rudzkich” – zapewnia.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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Artur Górski
Masa
o kobietach
polskiej 
mafi i. 
Jarosław 
„Masa” 
Sokołowski 
w rozmowie 
z Arturem
Górskim

Polski świadek koronny numer jeden przerywa mil-
czenie!

Kim były matki, żony i kochanki polskich gangsterów? 
Wstrząsająca opowieść o kobietach w cieniu wielkich 

mafi osów. Co porabia piękna i bezwzględna Inka, która 
wystawiła ministra Dębskiego? Poznaj Monikę Z., żonę 
Słowika, damę z zamiłowaniem do ogromnego luksusu 
i potencjałem mafi jnego bossa. Agnieszka R., konkubina 
Świni. Git-falbana, czyli prawdziwa kobieta mafi i. Niewia-
rygodna historia pięknej Polki, która trzęsła kalabryjską 
mafi ą! Szaleńczo zakochane? Żądne sławy i luksusu? A 
może z ambicjami, by wpływać na decyzje polskiej ma-
fi i?

Wiele osób odradzało pisanie tej książki. Ci, o których 
napiszecie, wciąż są groźni! – ten argument padał naj-
częściej. Inny był taki, że podstarzałym gangsterom nale-
ży dać już spokój, bo przecież odpokutowali swoje winy, 
a jeśli nawet nie odpokutowali, to po co wywlekać stare 
sprawy?

W tej książce znajdują się rzeczy niewygodne dla wie-
lu – i dla gangsterów, i dla biznesmenów, i dla polityków, 
a nawet dla celebrytów. Także dla samego Masy, który 
nie wybiela siebie, ale też nie oszczędza dawnych kom-
panów. Intencja była jasna: cała prawda i tylko prawda. 
Nawet jeśli nie wszyscy w nią uwierzą. 

Artur Górski
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Kandydatki 
na Miss
Rudy Śląskiej 
2014

Przedstawiamy Państwu kandydatki do 
tytułu Miss Rudy Śląskiej 2014. Dziewięć 
najpiękniejszych dziewczyn już 26 kwiet-
nia zaprezentuje się na deskach Miejskie-
go Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. 
Tylko jedna z nich otrzyma upragnioną ko-
ronę. Nasi Czytelnicy również mogą wy-
brać swoją kandydatkę, która zdobędzie 
tytuł Miss Wiadomości Rudzkich. A głoso-
wać można za pośrednictwem: SMS-ów – 
wystarczy wysłać SMS-a z przypisanym 
numerem kandydatki (przykład miss.10) 
na numer 71100 koszt SMS-a to 1 zł + VAT 
(1,23 z VAT); FB – liczą się kliknięcia „lubię 
to” pod zdjęciem wybranej kandydatki; 
portalu www.wiadomoscirudzkie.pl – za 
pomocą sondy. Wszystkie głosy zostaną 
zsumowane. Dziewczyna, która otrzyma 
ich najwięcej, zdobędzie tytuł Miss Wia-
domości Rudzkich. Głosowanie trwa od 
12 marca od godziny 9.00 do 22 kwietnia 
do godziny 15.00.

SMS o treści miss.1 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.2 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

2

A
nn

a
Pi

ąt
ek

SMS o treści miss.3 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.4 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.5 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.6 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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Metalowi muzycy

Z roześmianymi, pełnymi pasji i energii członkami rudzkiego zespołu Bullet 
Rage spotkaliśmy się w pubie. Gitarzysta Maksymilian Jonas i wokalista Marcin 
Musiał opowiedzieli nam o początkach zespołu i specyfi ce metalowej muzyki.

– Kiedy powstał zespół Bullet Rage?
Maksymilian Jonas: – Wcześniej ist-

nieliśmy pod samą nazwą Bullet, jed-
nak częste roszady w zespole skłoniły 
nas do pewnych zmian. Pod nazwą Bul-
let Rage i w obecnym składzie funkcjo-
nujemy już od około półtora roku. 

– Marcin, Ty trafi łeś do zespołu 
troszeczkę później?

Marcin Musiał: – Wcześniej grywa-
łem w innych zespołach. Z Maksem 
spotkałem się poprzez jego wcześniej-
szego gitarzystę. Szybko się zakumplo-
waliśmy i zaczęliśmy ze sobą grać. Tak 
rozpoczęła się nasza współpraca.

– Czy odpowiadała Ci muzyka ja-
ką gra zespół?

MM: –Bardzo podoba mi się taki typ 
muzyki. Na początku musieliśmy się 
dogadać co do wokalu, lecz z biegiem 
czasu coraz lepiej się uzupełnialiśmy.

MJ: –Marcin przyszedł do nas z inną 
manierą wokalną, więc spędziliśmy tro-
chę czasu nad tym, by wszystko do siebie 
dopasować. Teraz wygląda to już dobrze.

– Jak sami określacie styl muzycz-
ny, który gracie?

MJ: – Kiedyś stwierdziliśmy, że 
jest to modern thrash metal. Słucha-
jąc piosenek, które znajdują się na 

MJ:  – Wiadomo, Slayer oraz Vader 
to wykonawcy, których musi znać każ-
dy fan tego rodzaju muzyki. Poza tym 
staram się być otwarty na inne style. 
Uwielbiam zespół Pink Floyd, zresztą 
jak i całą klasykę rocka.

– Jako zespół wydaliście swoje 
pierwsze promocyjne demo?

MJ: – Pracę nad tą płytą zakończyli-
śmy w listopadzie. Na końcu cały ma-
teriał wysłaliśmy do krakowskiej wy-
twórni płyt, która zrealizowała nam 
krążek oraz okładkę.

– Ta płyta na tym etapie ma służyć 
Wam głównie do promocji?

MM: – Przede wszystkim jeśli 
chcesz zagrać gdzieś koncert, to mu-
sisz dysponować swoim materiałem. 
Taką płytę możemy wysłać zespoło-

wi, który np. szuka supportu oraz 
klubom, które byłyby zainteresowa-
ne naszymi koncertami. Z takim na-
graniem o wiele łatwiej jest się prze-
bić.

MJ: – Nasze demo wysyłamy róż-
nym kapelom, a także na konkursy 
muzyczne. Teraz jeden egzemplarz 
wysłaliśmy jako zgłoszenie na Przy-
stanek Woodstock. Obecnie czekamy 
na wyniki.

– Lubicie koncertować?
MM: – To chyba najważniejsza 

sfera działalności muzyka. Fajny jest 
kontakt z publiką. Dobra zabawa lu-
dzi jest dla nas pozytywnym kopem 
do dalszej pracy.

– Dziękuję Wam za rozmowę.
Robert Połzoń

naszym demo, wydaje nam się, że 
trudno w jakiś sposób porównać tę 
muzykę do innych kapel. W naszych 
kawałkach znajduje się wiele ele-
mentów z różnych rodzajów metalu 
i nie tylko. Sam wokal też jest dość 
niebanalny. Mam nadzieję, że jest to 
świeża muzyka, której nie da się 
w żaden sposób zaszufl adkować.

– Młodym zespołom chyba cięż-
ko jest uniknąć właśnie tego zaszu-
fl adkowania?

MM: – Staramy się robić swoje, 
dobrze się przy tym bawiąc. Wiem 
też jaki jest dzisiaj rynek muzyczny, 
który w tak niszowym gatunku jest 
bardzo przesycony. To sprawia, że 
bardzo trudno jest się przebić do 
większej publiki. 

– Jakie są Wasze ulubione zespo-
ły muzyczne?

MM: – Teraz mam okres, w którym 
zachwycony jestem zespołami Lamb 
of God oraz Godzilla. Wcześniej 
z dużym zainteresowaniem słuchałem 
Slayera. Każdy z nas na pewno też za-
czynał swoją przygodę słuchając ze-
społu Metallica. Poza samym metalem 
lubię też słuchać bluesa. To muzyka, 
która mnie uspokaja.

Andrea
Tornielli

Franciszek.
Papież, 
który się
uśmiecha

Już od pierwszej chwili gdy pojawił się na najważniejszym 
balkonie na placu Świętego Piotra – Jego proste i szczere 
pozdrowienie „dobry wieczór” trafi ło do serc milionów wier-
nych. Choć od tamtego czasu minęło wiele miesięcy – entu-
zjazm wobec Jego osoby nie słabnie – a wręcz umacnia się, 
docierając również do niewierzących. Andrea Tornielli – który 
poznał kardynała Bergoglio jeszcze przed Jego elekcją – gro-
madzi w tej książce anegdoty i wydarzenia, małe i wielkie 
historie z codziennego życia Papieża, z których wiele wciąż 
nie jest znanych szerokiej publiczności: jak choćby prywatny 
list do więźniarki, która przygotowuje dla Niego hosti e na po-
ranną mszę, czy telefon do sióstr zakonnych w Buenos Aires 
w kilka dni po objęciu funkcji biskupa Rzymu, kiedy żartował 
na temat hodowanego przez nie słowika. To opowieść o Pa-
pieżu, który potrafi  rozmawiać z głowami państw i wielkimi 
przywódcami religijnymi, by w chwilę później zadzwonić do 
ca, który wysłał Mu list i który szuka pociechy. To opowieść 
o Papieżu, który odrzuca wszelki zbytek i blichtr, decydując 
się na skromne mieszkanie, by nie stracić bezpośredniego 
kontaktu z wiernymi i który swoim przykładem dał początek 
reformie Kościoła. To wielki Papież – wysłaniec Ewangelii, 
który wciąż jednak pozostaje skromnym proboszczem, przyj-
mując w darze stare renault 4 od pewnego księdza z prowin-
cjonalnej parafi i. To w końcu Papież, który się uśmiecha. 

Lektura tej książki to niezwykle ciekawa i przyjemna po-
dróż, przybliżająca nas jeszcze bardziej do Franciszka i Jego 
przesłania.

Andrea Tornielli – watykanista, dziennikarz włoskiej gazety 
„La Stampa” i administrator strony internetowej Vati can Insi-
der. Od lat współpracuje z prasą włoską i zagraniczną.

Foto: arch.



O „Wysokich obcasach”

Zaglądasz czasem do „Wyso-
kich obcasów”? 27 marca o godzi-
nie 18.00 w Bibliotece Centralnej 
w Wirku odbędzie się cykliczne 
spotkanie czytelnicze „Porozma-
wiajmy o… czyli świat widziany 
z perspektywy Wysokich Obca-
sów”. Spotkanie poświęcone bę-
dzie dyskusji nad wybranymi arty-
kułami opublikowanymi na łamach 
tej właśnie gazety. 

Gdzie ta wiosna?
29 marca o godzinie 11.00 moż-

na wyruszyć w zimowo-wiosenną 
podróż. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji na terenie przy kościele 
pw. Bożego Narodzenia w Halem-
bie organizuje wycieczkę w poszu-
kiwaniu pierwszych oznak wiosny. 
Zapraszamy chętnych spacerowi-
czów.

Dla ciała i duszy
W filii nr 18 Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Halembie odbędą 
się drugie urodziny salonu „Efecti-
vo”, w ramach których zorganizo-
wane będą bezpłatne prezentacje, 
porady, czy konsultacje – nie tylko 
te kosmetologiczne. Na imprezę 
„Dla ciała i dla duszy” zapraszamy 
27 marca, w godzinach od 16.00 
do 19.00.

Melodie z Chorwacji
Do Rudy Śląskiej zawita Goran 

Karan, chorwacki piosenkarz, po-
chodzący ze Splitu. Jego twórczość 
związana jest z folkiem, a znany 
jest on z potężnego, tenorowego 
głosu. Występował m.in. podczas 
Eurowizji w 2000 r. 23 marca o go-
dzinie 17.00 w bielszowickim Do-
mu Kultury odbędzie się koncert 
gościa z Dalmacji pt. „Perły Chor-
wacji”. Bilety można nabyć w ce-
nie 70 zł.

CO, GDZIE, KIEDY?
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Projekt Historia – Pamiętamy
W Rudzie Śląskiej ruszył projekt 

„Historia – Pamiętamy” przezna-
czony dla uczniów rudzkich gimna-
zjów. Jego autorem są nauczyciele 
humaniści z ZSO nr 2 w Wirku. Jed-
nym z partnerów projektu jest kino 
„Patria”, gdzie uczniowie w ubiegły 
poniedziałek (10.03.) mogli obej-
rzeć film „Kamienie na szaniec”.

– Celem projektu jest upamiętnia-
nie historii XX wieku. Ze względu na 
kilka ważnych rocznic, postanowili-
śmy opracować plan wydarzeń, które 
szczególnie zaznaczymy w tym roku 
szkolnym. Rok 2014 w naszym mie-
ście upływać będzie jako „Rok Jana 
Karskiego”, a w naszym wojewódz-
twie jest „Rokiem Henryka Sławika”. 
W styczniu nasi uczniowie klasy re-
gionalnej III b z Gimnazjum nr 12 
byli w Warszawie na uroczystej „Gali 
Szkoły Dialogu”, gdzie w sposób nie-
zapomniany przemówił do nich prof. 
Władysław Bartoszewski, zwracając 

uwagę na rolę historii i pamięci 
w edukacji młodego człowieka. Zoba-
czyliśmy film „Dzieci Ireny Sendlero-
wej” – by rozpocząć cykl lekcji po-
święconych bohaterstwu i odwadze. 
Każdy nauczyciel w inny sposób na-
wiązuje do tego, co istotne, jednak 
jestem pewna, że w każdej szkole 
i klasie temat ten jest poruszany – 
mówi Anna Morajko, nauczycielka 
języka polskiego w ZSO nr 2 im. Gu-
stawa Morcinka.

W marcu na ekrany kin wszedł 
film „Kamienie na szaniec”, w lu-
tym ta lektura towarzyszyła uczniom 
na lekcjach. Uczniowie przygoto-
wali również wystawę „Ludzie, 
o których musimy pamiętać”. Pod-
czas prezentacji wspominano m.in. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Jana Karskiego, Janusza Korczaka, 
Irenę Sendler, Aleksandra Kamiń-
skiego, Karola Wojtyłę, profesora 
Władysława Bartoszewskiego czy 

Maksymiliana Kolbego. Obecnie 
wystawa znajduje się w kinie „Pa-
tria”. W planie projektu jest sporo 
inicjatyw. Wśród nich udział w III 

edycji konkursu „W kręgu poezji la-
growej więźniarek obozu KL Ra-
vensbrück”.

Monika Herman-Sopniewska

Premiera „kamieni na szaniec” w kinie „Patria”. Foto: mHS

Industrialne impresje
Studentów trzech państw połączył 

jeden cel – uwiecznić industrialną 
Rudę Śląską w fotograficznym ka-
drze. Goście z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach, Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Bratysławie oraz 
Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie 
pokazali w piątek (14.03) podczas 
uroczystego wernisażu w Śląskim 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nym owoce swojej pracy.

– Jestem pod ogromnym wraże-
niem, bo nie spodziewałam się, że 
nasi goście musieli przywieźć tyle 
sprzętu, by pokazać Rudę Śląską 
w tak piękny i inny sposób. Nasze 
zabytki przemysłowe zostały uwiecz-
nione w pięknych dziełach arty-
stycznych – mówiła podczas werni-
sażu wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. – Cieszę się, że przyjechali 
Państwo właśnie do Rudy Śląskiej. 

Mam nadzieję, że ta wystawa będzie 
rozsławiać Waszą pracę i nasze ład-
ne miasto – dodała.

W ramach warsztatów studenci 
odwiedzili Zespół Ciepłowni Prze-
mysłowych „Carbo-Energia”, szyb 
„Mikołaj”, rudzką firmę RUDPOL 
OPA, wieżę wodną w Nowym By-
tomiu, trzy kopalnie – KWK „Po-
kój”, KWK „Halemba-Wirek” Ruch 
Wirek i KWK „Bielszowice” oraz 
kolonie robotnicze, w tym kolonię 
„Ficinus”, kolonię zlokalizowaną 
przy ul. Raciborskiej jak i kolonię 
„Staszica”.

– Taki krajobraz trzeba sensow-
nie ująć w kadr. Jest to bardzo inte-
resujący temat i każdy z nas pod-
szedł do tego w sposób bardzo indy-
widualny. Ujęcia się nie powtarzają, 
a większość zdjęć jest bardzo prze-
myślana – podkreślał Paweł Woj-

ciechowski, student ASP w Katowi-
cach.

– Był to bardzo dobrze spędzony 
czas w Rudzie Śląskiej. Mieliśmy do-
bre warunki do robienia zdjęć. 
Wszystkie ujęcia wyszły tak jak pla-

nowałam, więc jestem spokojna 
o końcowy efekt prac. Było warto tu 
przyjechać i zobaczyć te industrialne 
tereny – zapewniała Eva Odehnalo-
va, studentka ze Słowacji.

Robert Połzoń

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem. Foto: RP

KULTURALNIE
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Z całą stanowczością należy stwier-
dzić, że rodzice nie odpowiadają za zo-
bowiązania zaciągnięte przez swoje 
pełnoletnie dzieci. Dotyczy to wszel-
kich czynności prawnych dokonanych 
przez pełnoletnie osoby – np. umowy 
pożyczki, kredytu, umowy sprzedaży, 
itd., jak i również szkód wyrządzonych 
przez te osoby (odpowiedzialność od-
szkodowawcza). W przywołanych sy-
tuacjach to osoba pełnoletnia, która od 
momentu uzyskania pełnoletniości na-
była zgodnie z art. 11 KC pełną zdol-
ność do czynności prawnych odpowia-
da za zobowiązania całym swoim ma-
jątkiem. 

Sytuacja problematyczna może jed-
nakże powstać w momencie, gdy peł-
noletnie dziecko nadal zamieszkuje 
wspólnie z rodzicami. Mianowicie, 
w toku postępowania egzekucyjnego, 
organ egzekucyjny w osobie komorni-
ka sądowego, może dokonać zajęć ru-
chomości (mebli, sprzętów RTV, in-
nych) będących we władaniu dłużnika 

(art. 845 KPC). Oznacza to, że komor-
nik w toku czynności nie bada prawa 
własności, kompetencję do tego typu 
czynności ma sąd. Stąd też, jeśli okaże 
się, że komornik sądowy zajął, co wię-
cej, odebrał z Państwa domu znajdujące 
się w nim ruchomości, należy zwrócić 
się do sądu z żądaniem zwolnienia za-
jętego przedmiotu spod egzekucji, 
w terminie miesiąca od dnia dowiedze-
nia się o naruszeniu prawa (art. 841 
KPC). Sugeruje się zatem, aby wszel-
kie dowody (rachunki, FV) stwierdza-
jące własność ruchomości zachowywać 
na tzw. czarną godzinę.

Jeśli chodzi o kwestię ewentualnego 
dziedziczenia, należy stwierdzić, że  
w sytuacji gdyby dziecko nie miało żo-
ny lub męża i dzieci, to w drodze usta-
wy (art. 932 § 3) rodzicom w częściach 
równych przypada cały spadek po 
zmarłym dziecku. W skład masy spad-
kowej wchodzą obok aktywów również 
długi dziecka. Gdyby więc dziecko by-
ło zadłużone, a Państwo bylibyście 

Co zrobić z długiem swojego dziecka?

To już ostatni moment i najwyż-
szy czas, by pomyśleć o wyglądzie 
i sylwetce przed sezonem. W maju 
może być już za późno i niczego nie 
zdziałamy. Myślę, że najlepiej za-
cząć od dobrego nawilżenia skóry. 
Aby osiągnąć pożądany efekt, trze-
ba najpierw dokładnie oczyścić 
skórę. Proponowałabym peeling ca-
łego ciała, połączony z wizytami 
w saunie. Nie są to zabiegi szcze-
gólnie drogie i warto w nie zainwe-
stować. Takie działanie nie tylko 
pozytywnie wpłynie na wygląd, ale 
również na samopoczucie. Sauna 
powoduje lepsze ukrwienie ciała, 
reguluje ciśnienie, oczyszcza, 
otwiera pory, pomaga zwalczyć cel-

Dla zdrowia, wyglądu i ducha
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lulit  czy spalać kalorie. Sesje w sau-
nie polecam szczególnie palaczom, 
których skóra jest z reguły matowa, 
ziemista. Taka sesja jest najszybszą 
drogą do pozbycia się toksyn z or-
ganizmu.

 Ciekawym i innowacyjnym roz-
wiązaniem są sauny na podczerwień, 
w których zdecydowanie łatwiej jest 
wytrzymać określoną ilość czasu, co 
często jest bardzo trudne w saunach 
tradycyjnych. Promienie ingerują do 
4 cm w głąb ciała, pobudzając 
wszystkie zakończenia nerwowe. 
Przeciwwskazania co do tej metody 
kierować można jedynie do osób 
z rozrusznikiem serca lub ewentual-
nie do kobiet w zaawansowanej cią-

spadkobiercami, to odpowiadalibyście 
za te długi, przy czym ta odpowiedzial-
ność nie jest bezwarunkowa. W ciągu 6 
miesięcy od chwili śmierci dziecka mo-
żecie Państwo złożyć oświadczenie 
(przed notariuszem lub sądem właści-
wym) albo o odrzuceniu spadku, albo 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. Przyjęcie spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza oznacza, że 
spadkobiercy dochodzą do dziedzicze-
nia, z tym, że ich odpowiedzialność za 
ewentualne długi spadkowe jest ograni-
czona do wartości majątku spadkowe-
go. Inaczej mówiąc, ponosi się odpo-
wiedzialność za długi spadkowe, z tym 
zastrzeżeniem, że na skutek przyjęcia 
spadku nie ponosi się straty. Odpowia-
da się za długi spadkowe tylko do war-
tości majątku spadkowego. To rozwią-
zanie sugerowane jest w sytuacji, gdy 
dziecko pozostawia majątek przewyż-
szający wartość długu. 
email: bochnia.krzysztof@gmail.com

www: www.krzysztofbochnia.pl

ży. Istnieje także takie urządzenie 
jak Roll Shaper, które również po-
maga walczyć z cellulitem i nadwa-
gą bez wysiłku. To opcje dla leni-
wych, chcących osiągnąć efekty bez 
jakiejkolwiek aktywności. 

Dla tych, którzy lubią trochę się 
poruszać, proponuję Vacu, czyli za-
mknięty w specjalnej kapsule rowe-
rek lub bieżnię, w której działa pod-
ciśnienie wzmagające wysiłek. Jeż-
dżąc na rowerku lub biegając na 
bieżni Vacu, spala się dwa razy 
szybciej niż podczas treningu na 
zwykłym sprzęcie. W tym wypadku 
proponuję wykup karnetu – będzie 
on dodatkowo motywować do regu-
larnych wizyt. Pamiętajmy, że ćwi-
czenia wpływają na dobre samopo-
czucie, a dobre samopoczucie analo-
gicznie poprawia wygląd – jesteśmy 
wypoczęci, zdrowsi, skóra jest pro-
mienna.
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REKLAMA

STUDIO FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 
Ruda�Śląska,�pl.�Jana�Pawła�II�3�N.�Bytom
tel.32�244�38�14�
czynne�wt-pt�10-18�sobota�8-14

profesjonalne�damskie�i�męskie�strzyżenia•�
koloryzacja•�
trwały�styling•�
fryzury�okolicznościowe•�
fachowe�doradztwo�i�pięlegnacja•�
henna�brwi,rzęsy•�
manicure,�pedicure,�żele•�
zabiegi�na�twarz•�
profesjonalny •�
make-up

CENY PROMOCYJNE
strzyż.�damskie�36�zł�|�męskie�18�zł�|�modelowanie�25�zł�|�koloryzacja�99�zł

Jak przygotować skórę i sylwetkę przed latem? Wyjeżdżam na wakacje 
już w czerwcu i chciałabym poprawić swój wygląd bez nadmiernego wysił-
ku fizycznego. Co mogę zrobić? Beata�z�Kochłowic,�41�lat
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13.	 Norwida	19	 jak	wyżej	 97	785,04	
14.	 Norwida	20	 jak	wyżej	 127	419,42
15.	 Norwida	21	 jak	wyżej	 69	298,06
16.	 Zasoby	ADM-3	 wymiana	wodomierzy	 197	975,95
17.	 Zasoby	ADM-3	 wymiana	okien	 330	743,54
	 	 refundacja	za	okna	 65	591,00
18.	 Mickiewicza	5	i	7	 wymiana	pionu	wod.-kan.	 129	539,08
19.	 Bzów	3	 jak	wyżej	 10	442,69
20.	 Fiołków	1	 jak	wyżej	 10	442,69	
21.	 Słowiańska	3	 ocieplenie	szczytu	budynku	 32	378,53

ADMINISTRACJA NR 4 – HALEMBA, KOCHŁOWICE 
Lp. Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy Wykonanie
	 HALEMBA	 	
1	 całe	osiedle	 wymiana	stolarki	okiennej	
2	 Energetyków	11/7	 jw.	
	 3	742,68
3	 Energetyków	7b/15	 jw.	 3	731,19
4	 Energetyków	7/19	 jw.	 1	609,48
5	 Energetyków	1b/16	 jw.	 2	064,01
6	 Solidarności	13c/9	 jw.	 1	268,15
7	 Międzyblokowa	5/15	 jw.	 1	206,64
8	 Energetyków	13a/25	 jw.	 3	744,43
9	 Międzyblokowa	5a/27	 jw.	 1	206,64
10	 Solidarności	11/7	 jw.	 2	302,41
11	 Miodowa	16/12	 jw.	 4	386,22
12	 Olszynowa	5c/4	 jw.	 2	092,60
13	 Energetyków	13b/27	 jw.	 2	293,90
14	 Energetyków	7b/27	 jw.	 3	757,11
15	 Energetyków	7/25	 jw.	 2	300,51
16	 Międzyblokowa	14/11	 jw.	 2	293,90
17	 Międzyblokowa	14b/12	 jw.	 2	648,03
18	 Międzyblokowa	14b/18	 jw.	 2	249,36
19	 Międzyblokowa	14b/11	 jw.	 3	858,90
20	 Międzyblokowa	14/25	 jw.	 3	568,20
21	 Międzyblokowa	14b/13	 jw.	 4	188,76
22	 Międzyblokowa	12/22	 jw.	 2	034,05
23	 Międzyblokowa	12b/9	 jw.	 3	349,03
24	 Solidarności	11/11	 jw.	 3	460,00
25	 Solidarności	10b/14	 jw.	 8	010,72
26	 Solidarności	8/6	 jw.	 1	418,36
27	 całe	osiedle	 refundacja	za	wymianę	okien	
28	 Olszynowa	5b/17	 refundacja	za	wymianę	okien	 	 2	545,00
29	 Solidarności	15d/19	 	 815,50
30	 Międzyblokowa14a/23	 	 	 1	739,00
31	 całe	osiedle		 remonty	kominów	wg	potrzeb	
32	 Energetyków	17	 uszczelnienie	kominów	 	 30	045,32
33	 Energetyków	7	 uszczelnienie	kominów	 	 9	147,16
34	 Olszynowa	5	 uszczelnienie	kominów	 	 800,15
35	 Energetyków	11	 uszczelnienie	kominów	 	 26	423,86
36	 Energetyków	17	 remont	głowic	kominowych	 	 20	861,26
37	 Energetyków	11	 uszczelnienie	kominów	 	 19	821,52
38	 Energetyków	11	 uszczelnienie	kominów	 	 19	821,52
39	 Energetyków	13	 uszczelnienie	kominów	 	 30	370,44
40	 Energetyków	11	 uszczelnienie	kominów	 	 23	405,50
41	 Solidarności	4	 wymiana	instalacji	elektrycznej		 116	069,76
42	 Miodowa	16	 wymiana	wodomierzy	 	 1	446,12
43	 Miodowa	18	 wymiana	wodomierzy	 	 1	668,60
44	 Miodowa	20	 wymiana	wodomierzy	 	 1	390,50
45	 Energetyków	1	 wymiana	wodomierzy	 	 7	286,22
46	 Energetyków	7	 wymiana	wodomierzy	 	 4	115,88
47	 Energetyków	8	 wymiana	wodomierzy	 	 2	669,76
48	 Energetyków	11	 wymiana	wodomierzy	 	 4	505,22
49	 Energetyków	13	 wymiana	wodomierzy	 	 4	282,74
50	 Energetyków	17	 wymiana	wodomierzy	 	 3	225,96
51	 Energetyków	19	 wymiana	wodomierzy	 	 2	781,00
52	 Międzyblokowa	12	 wymiana	wodomierzy	 	 4	505,22
53	 Międzyblokowa	14	 wymiana	wodomierzy	 	 4	282,74
54	 Solidarności	10b/14	 wymiana	tynków	po	pożarze	 	 4	211,60
55	 Energetyków	7	 parking	dofinansowanie	 	 25	000,00
56	 Energetyków	11	 parking	dofinansowanie	 	 25	000,00
57	 Międzyblokowa	5	 termo	dofinansowanie	 	 400	000,99
58	 Międzyblokowa	12	 termo	dofinansowanie	 	 367	965,14
59	 Międzyblokowa	14	 termo	dofinansowanie	 	 136	422,	17
60	 Olszynowa	5	 odszkodowanie	–	jw.	 95,00
61	 lokale	własne	 adm,	rsm,	klub	 7	982,11
62	 Międzyblokowa	5	 termomodernizacja	 	 786	735,23
63	 Międzyblokowa	12	 termomodernizacja	 	 704	169,44
64	 Międzyblokowa	14	 termomodernizacja	 	 398	645,52
65	 Energetyków	13	 audyt	energetyczny	 	 9	348,00
66	 Energetyków	11	 audyt	energetyczny	 	 9	348,00
67	 Energetyków	7	 audyt	energetyczny	 	 9	348,00
	 KOCHŁOWICE	 	
1	 całe	osiedle	 wymiana	stolarki	okiennej	
2	 Oświęcimska	85/1	 jw.	 1	537,26
3	 Oświęcimska	85/35	 jw.	 1	028,29
4	 Oświęcimska	85b/40	 jw.	 1	537,26
5	 Oświęcimska	85b/48	 jw.	 4	934,25
6	 Oświęcimska	79b/9	 jw.	 1	537,26
7	 Oświęcimska	85/15	 jw.	 3	615,48
8	 Oświęcimska	81/61	 jw.	 2	817,39
9	 Oświęcimska	81/14	 jw.	 2	802,78
10	 całe	osiedle	 refundacja	za	wymianę	stolarki	
11	 Oświęcimska	85	 remont	głowic	kominowych	 	 3	474,50
12	 Oświęcimska	81	 wymiana	wodomierzy	 	 4	616,46
13	 Łukasiewicza	9	 wymiana	wodomierzy	 	 18	278,57
14	 Oświęcimska	85	 wymiana	wodomierzy	 	 14	378,36
15	 Oświęcimska	79	 wymiana	wodomierzy	 	 1	688,15
16	 Łukasiewicza	9	 opinia	techniczna	 	 307,50
17	 całe	osiedle	 rezerwa,	pzu,	adm,	rsm	
18	 Oświęcimska	85	 odszkodowanie	–	jw.	 41,21
19	 Łukasiewicza	9	 odszkodowanie	–	jw.	 20,40
20	 całe	osiedle	 lokale	użytkow.,	adm,	klub	 	 2	942,40
21	 Łukasiewicza	9	 naprawa	wind	 	 8	767,72

ADMINISTRACJA Nr 1 – GODuLA, ORzEGóW
Lp. Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy Wykonanie
  
91.	 Joanny	3	 Przebudowa	kominów,	wydł.	przewodów,		 5.820,01
 kominowych	zabudowa	nasad	Turbowent,	Turboflex,	
	 uszczelnienie	przewodów	kominowych
92	 Podlas	20a	 2.354,05
93.	 Podlas	20	 	 788,26
94.	 Huloka	5	 2.162,56
95.	 Przedszkolna	11	 1.941,63
96.	 Czereśniowa	16a	 1.649,95
97.	 Modrzejewskiej	20a	 1.649,95
98.	 Podlas	20b	 1.649,95
99.	 Czereśniowa	16c	 844,30
100.	 Joanny	26	 1.830,68
101.	 Tiałowskiego	9b	 1.397,58
102.	 Modrzejewskiej	20/3	 2.921,30
103.	 Modrzejewskiej	14	 Naprawa	tynków	na	elewacji,		 2.997,43 
	 	 malowanie	elewacji,	usunięcie	graffiti	
104.	 Modrzejewskiej	1	 1.799,20
105.	 Kr.	Jadwigi	6-6a/Huloka	5	 852,51
106.	 Przedszkolna	1		 233,38
107.	 Modrzejewskiej	20	 1.648,22
108.	 Modrzejewskiej	1	 Malowanie	suszarni	i	wykonanie	 3.577,40
	 	 	nowej	posadzki
109.	 Fabryczna	6	 Naprawa	tynku	ścian	i	sufitów		 1.412,82
	 	 oraz	malowanie	wózkowni	i	elewacji
110.		Podlas	2	 Wymiana	szyby	w	drzwiach	wejściowych		 239,14
111.		Czereśniowa	7	 230,34
112.	Wysockiej	31		 223,80
113.	 Podlas	6	 239,14
114.	 K.	Goduli	25a	 301,63
115.	 Podlas	8	 226,87
116.	 Joanny	3	 	 239,79
117.	 Czereśniowa	3a	 221,82
118.	 Czereśniowa	7b	 Wymiana	drzwi	z	ościeżnicą	do	piwnicy	 1.099,11
119.	 Modrzejewskiej	14b	 Wymiana	drzwi	w	suszarniach	 1.659,48
120.	 Czereśniowa	9	 Naprawa	podestu-wejście	do	klatki	schodowej	 937,29
121.	 Przedszkolna	13	 Wykonanie	podestu	przed	wejściem	do	budynku	 1.271,35
122.	 Zasoby	A-1	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowych	i	chodników	 11.627,52
123.	 Modrzejewskiej	3		 Naprawa	drogi	dojazdowej	do	garaży	 3.462,50
124.	 Joanny	14	 Remont	chodnika		 2.095,14
125.	 Joanny	12	 Remont	pomieszczenia	węzła	c.o.	wymiana		 9.975,12
	 	 rozdzielaczy	c.o.	i	montaż	regulatorów	c.o.
126.	 Joanny	12	Klub	Jowisz		 Malowanie	grzejników	oraz	wykonanie	obudów	 1.064,70
127.	 Podlas	36	 Przebudowa	oświetlenia	parkowego	 5.040,06
128.	 Czereśniowa	7,	7a	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	 2.132,16 
	 	 instalacji	gazowej
129.	 Czereśniowa	16a	 Wymiana	tablicy	mieszkaniowej	 1.320,14 
	 	 i	obwodu	gniazd	wtyczkowych
130.	 Podlas	20d	 Podłączenie	grzejnika	na	pionie	świecowym	c.o.	w	łaz.	 1.355,	58
131.	 Zasoby	A-1	 Montaż	nawiewników	 3.780,00
Termomodernizacja
132.	 Modrzejewskiej	1	 Docieplenie	budynku	 796.865,48
128.	 Czereśniowa	7	 	 537.303,12
133.	 Modrzejewskiej	8	 Mapy	własności,	audyty,	projekty	budowlane	 12.484,50
Modrzejewskiej	14	 11.992,50
134.	 Modrzejewskiej	20,		 Mapy	własności	 8.794,50
	 Joanny	3,	7,	9,	11,	Fabryczna	2,	6,	
	 K.	Goduli	25,	Joanny	26,	Bogusławskiego	7,	14,	Wysockiej	29,	31

ADMINISTRACJA NR 2 – Nowy Bytom
Lp. Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 Zasoby	Adm-2	 wym.	stolarki	okiennej	u	lokatorów	 216.547,75
	 	 ref.	za	wym.okien	 	 13.241,00
2.		 Obr.Westerplatte	11-13	 wyk.	parkingu,	naprawa	naw.	asfaltowej	 59.953,79
	 Obr.Westerplatte	15	 remont	chodnika	 	 32.655,68
	 Obr.Westerplatte	6,	10	 poszerzenie	drogi	wjazd.naprawa		 19.658,47
	 	 naw.	asfaltowej
	 Obr.Westerplatte	9	 rem.	schodów	teren.,	oraz	chodnika	 56.300,15
	 Ratowników	7	 naprawa	nawierzchni	asfaltowej		 3.180,41
	 Dworaka	9,	11	 jw.	 19.238,45
	 Dworaka	9,	11	 renowacja	terenu,	ułożenie	chodnika	 23.453,84
	 Objazdowa	5	 rozbudowa	parkingu,	rem.	chodnika	 33.785,95
	 Kolista	3,	5,	7	 wykonanie	chodników	 	 27.701,44
	 Pokoju	12	 naprawa	schodów	terenowych	 	 2.512,41
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 11.004,95
3.	 ks.J.Szymały	6,	8	 malowanie	klatek	schodowych		 63.663,28
	 ks.J.Szymały	10	 jw.	 31.831,64
	 Pokoju	3,	3a	 jw.	 42.362,50
	 Chorzowska	23	 jw.	 55.256,84
	 Chorzowska	25	 jw.	 31.827,91
	 Dworaka	9c	 jw.	 31.834,73
	 Niedurnego	38		 malowanie	kabin	dźwigowych	 	 5.233,44
4.	 Spółdzielcza	7	 wym.instalacji	oświetlenia	piwnic	 11.551,85
	 Chorzowska	25,	23	 jw.	 87.622,44
	 ks.	J.	Szymały	6,	8	 wym.WLZ,	inst.	oświetlenia	piwnic,	tablic	piętrowych	 85.340,36
	 ks.	J.	Szymały	10,	2	 wym.	WLZ,	naprawa	inst.	odgromowej	 35.989,82
	 Spółdzielcza	3	 wym.	WLZ,	rozdzieln.	piętrow.	i	adm,	napr.	inst.	odgr.	 43.064,09
	 Pokoju	3,	3a,	10,	12	 naprawa	inst.	odgromowej	 	 3.738,98
	 Dworaka	11	 jw.	 2.927,31
	 Obj.	5,	7,	Markowej	17	 jw.	 2.846,07
	 Smolenia	2,	4	 jw.	 2.281,83
	 Objazdowa	15,	17	 jw.	 4.511,21
	 Markowej	15	 wym	WLZ,	naprawa	inst.odgromowej	 32.691,61
5.	 Obr.	Westerplatte	6	 wym.poziomów	kanalizacji	sanitarnej	 19.660,30
	 Obr.	Westerplatte	9		 jw.	 24.455,92
	 Obr.	Westerplatte	17	 jw.	 21.728,55
	 Objazdowa	13,	15,	17	 wym.wodomierzy	indywidualnych	 11.878,62

	 Markowej	15,	Damrota	7		 jw.	 4.060,47
	 Markowej	17,	Objazdowa	5,	7	 jw.	 3.145,72
	 Smolenia	2,	4,	6	 jw.	 3.749,00
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 jw.	 10.502,02
	 ks.J.Szymały	10,	12	 jw.	 7.541,10
	 Obr.	Westerplatte	15,	17	 jw.	 4.309,20
	 Obr.	Westerplatte	11,	13	 jw.	 5.171,04
	 Obr.	Westerplatte	9	 jw.	 2.154,60
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 jw.	 6.894,72
	 Pokoju	3,	3a	 jw.	 4.869,40
	 Pokoju	8,	10,	12,	16,	20	 jw.	 4.309,20
	 Kolista	3,	5,	7	 jw.	 3.447,36
	 Spółdzielcza	1,	3,	5,	7	 jw.	 9.954,25
	 Ratowników	7,	9	 jw.	 5.127,95
	 Chorzowska	23,	25,	29	 jw.	 6.679,26
	 Obr.	Westerplatte	11	 wym.	rur	kanalizacji	deszczowej	i	sanitarnej	 22.587,54
	 Obr.	Westerplatte	9,	11	 czyszczenie	kanalizacji	deszczowej	 10.237,49
	 Kolista	3,	5	 jw.	 10.950,23
	 Pokoju	8	 jw.	 1.508,06
	 Dworaka	9,	11	 jw.	 11.317,21
	 Pokoju	3a	 wymiana	kanalizacji	zewnętrznej	 8.161,76
	 Markowej	15c	 wymiana	poziomu	z.w.,	i	kanalizacji	 5.842,60
	 Pokoju	12	 jw.	 9.600,15
	 ks.	J.	Szymały	10,	10c	 wym.	pionu	wod.kan.w	mieszk	 26.938,43
	 ks.	J.	Szymały	6b,	6c	 jw.	 51.486,56
	 Pokoju	12	 jw.	 10.591,40
	 Kolista	3		 jw.	 10.615,32
	 Dworaka	9,	9b	 jw.	 31.829,42
	 Obr.	Westerplatte	11a	 wym.	pionu	zimnej	wody	w	mieszkaniach	 8.414,61
	 Obr.	Westerplatte	9b	 jw.	 4.771,08
	 Obr.	Westerplatte	10a	 jw.	 12.152,92
	 Ratowników	7a	 jw.	 9.303,57
	 Smolenia	4a	 jw.	 8.372,33
	 Niedurnego	38		 jw.	 7.581,60
	 Obr.	Westerplatte	9-9d	 wym.	poziomów	inst.gazowej	w	piwnicy	 23.052,49
6.	 Niedurnego	38		 dociepl.	i	rem.dachu	nad	maszynowniamiwind	 35.615,81
	 Obr.	Westerplatte	9-9b	 remont	dachu	 31.970,64
7.	 Niedurnego	38		 zabud.	zadaszeń	ochronnych	 60.074,78
	 J.	S.	Dworaka	9		 jw.	 20.203,06
	 Niedurnego	38		 wyk.	logo	sp-ni,	zabud.kratek	went.	 13.369,09
	 Objazdowa	13,	15,	17	 przeróbka	drzwi	stal.w	bud.uszczelnienie	daszków	 7.705,51
	 Objazdowa	15,	17	 wym.	drzwi	wejściowych	do	kl.schod.	 18.269,63
	 Objazdowa	13,	15,	17	 zabud.	otworów	stropod.kratkami	wentylacyjn.	 16.560,61
	 Obr.	Westerplatte	11-13	 uszczelnienie	spoin	 	 6.081,28
	 Obr.	Westerplatte	8	 jw.	 8.094,11
	 Obr.	Westerplatte	9	 jw.	 2.516,21
	 Pokoju	8,	12	 jw.	 1.897,81
	 Markowej-Smolenia-Objazdowa	 instalacja	monitoringu	 	 24.600,00
	 Obr.	Westerplatte	10	 wymiana	naświetli	kl.schod.	 	 10.764,79
	 Obr.	Westerplatte	8,	13	 wymiana	drzwi	w	wymienniku	c.o.	 4.487,35
	 Obr.	Westerplatte	6,	8		 montaż	urządzeń	zabawowych	 	 30.591,56
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 naprawa	wejść	do	kl.schodowych	 16.278,66
	 Obr.	Westerplatte	17	 wym.zaworów	kołnierzowych	w	węźle	c.o.	 4.932,90
	 Obr.	Westerplatte	9	 wyk.	i	montaż	balustrad	dla	schodów	terenow.	 12.708,08
	 ks.	J.	Szymały	10c	 uszczelnienie	przewodów	kominowych	 10.833,56
	 Objazdowa	7a	 jw.	 7.519,36
	 Niedurnego	38		 jw.	 8.608,97
	 Niedurnego	38		 wykonanie	zatoki	parkingowej	 	 1.222,85
	 Niedurnego	38		 wym.	koła	ciernego, 	 l in 	nośnych	
	 9.306,48
	 Niedurnego	38b	 wym.	rygli,	progów	w	windzie	 	 3.026,76
	 Dworaka	9,	11	 wyk.balustrady	na	murach	oporowych	 18.996,09
	 Pokoju	12	 naprawa	opaski	odwadniającej	 	 2.528,05
	 Pokoju	3,	3a	 remont	kominów	 	 30.942,19
	 Kolista	5,	7	 wyk.	placyka	pod	pom.gospodarcze	 5.013,63
	 Niedurnego	38		 jw.	 2.863,49
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 10.182,35
	 Smolenia	6/3	 refundacja	za	wym.piecy	Żar	 	 2.400,00
	 J.	Markowej	17/5	 jw.	 700.00
	 Dworaka	9b	 modernizacja	dźwigu	 	 112.406,40
	 Dworaka	11	 dodatkowe	rob.dociepl.poza	audytem	 512.682,52
	 Obr.	Westerplatte	9	 jw.	 158.245,21
8.	 Dworaka	9-lok.własne	malow.ścian,	zamur.otworu	okien.wyk.otworu	drzw.	 4.567,58
	 Magazynowa	12	 remont	RSM	 	 14.196,86
9.	 Dworaka	9		 docieplenie	budynku	 	 1.023.579,94
	 Dworaka	11	 jw.	 400.075,95
	 Obr.	Westerplatte	9	 jw.	 835.019,86
	 Niedurnego	38,	38a	 dociepl.dachu	nad	szybami	wind	 31.937,28
	 Obr.	Westerplatte	13	 audyt	energetyczny,	mapy	własności	 8.794,50
	 Obr.	Westerplatte	17	 jw.	 9.225,00
	 Obr.	Westerplatte	11	 audyt	energetyczny		 	 10.086,00
	 Obr.	Westerplatte	15	 jw.	 7.872,00

ADMINISTRACJA Nr 3 – RuDA ŚLĄSKA 1
Lp. Nazwa obiektu  Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 Norwida	14	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 670	866,20
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 1	159	231,90
2.	 Fiołków	6	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 661	598,55	
	 	 ocieplenie	ścian	budynku		 898	639,86	
3.	 Fiołków	10	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 242	297,27
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 363	796,22
	 	 malowanie	klatki	schodowej	 9	404,39
4.	 Szyb	Powietrzny	7	 wymiana	drzwi	wahadłowych	 27	543,43
5.	 Fiołków	1	 wymiana	drzwi	wejściowych	 16	424,99
6.	 Fiołków	4	 wymiana	drzwi	wejściowych	 16	424,99
7.	 Magazynowa	6	 remont	schodów	 35	823,33
8.	 Wolności	20	 remont	piwnic	 22	034,73
9.	 Norwida	14	 remont	kanalizacji	zewnętrznej	 21	252,54
10.	 Słowiańska	3	 remont	chodnika	 12	285,13	
11.	 Adm,	Klub,	Dyrekcja	 18	645,79
12.	 Norwida	18	 wyprowadzenie	inst.	gazowej	na	klatkę		 186	185,85
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA MARZEC
,,Ten najszczęśliwszy, czy królem,

czy chłopem, kto znajduje  
spokój w domu swoim”

Johann Wolfgang Goethe

Wykonanie funduszu remontowego za 2013 r. (część II)
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Niższe ceny biletów wstępu na 
miejskie baseny, 50% zniżki na wej-
ście do Muzeum Miejskiego oraz ulgi 
w opłatach za zajęcia dodatkowe 
w rudzkich placówkach kulturalnych, 
to tylko niektóre preferencje dla ro-
dzin wielodzietnych mieszkających 
w Rudzie Śląskiej. Do programu do-
łączają kolejne instytucje i przedsię-
biorcy. 

– Cieszę się, że miasto wprowadziło 
Kartę 3 +. Dzięki temu z pewnością 
moje dzieci będą częściej korzystać 
z miejskich basenów – zapewnia 
Agnieszka Belok, która już odebrała 
Kartę 3+ dla swojej rodziny. Z posia-
dania karty jest także zadowolona 
Ania Błachno, mama trójki dzieci. – 
Oferowane zniżki z pewnością odcią-
żą mój domowy budżet – podkreśla. – 
Mam nadzieję, że oferta ulg dostęp-
nych w ramach programu będzie się 
poszerzać – dodaje pani Ania. 

Program „Rudzka Karta Rodziny 
3+” został wprowadzony w życie za-
ledwie dwa miesiące temu, a skorzy-

Ponad 700 kart dla ponad 130 rodzin wydał już w tym roku rudzki magistrat w ramach programu „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Posiadacze pomarańczowej dyskietki 
korzystają z preferencyjnych cen i ulg w miejskich jednostkach kulturalnych oraz instytucjach i podmiotach, które przystępują do programu. Rudzka Karta Rodziny jest 
już uznawana w wielu miejscach w całym mieście. Z każdym dniem przyłączają się do programu kolejne podmioty i placówki.

Wsparcie dla rodzin 3+ 
stało z niego już ponad 130 rodzin. – 
Mam nadzieję, że program będzie 
cieszył się coraz większym zaintereso-
waniem także ze strony lokalnych 
przedsiębiorców – mówi prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic. – Partner-
stwo w programie „Rudzkiej Karty 
Rodziny 3+” z pewnością wpłynie na 
pozytywny wizerunek fi rmy, działają-
cej na rzecz rozwoju mieszkańców – 
podkreśla prezydent miasta.

Do programu, poza miejskimi in-
stytucjami, dołączył już „Aquadrom”, 
sklep z podręcznikami szkolnymi 
„Omega”, Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców „Dobra Szkoła” oraz Szkoła 
Języków Obcych „Bodar”. Program 
ma charakter otwarty, tzn. instytucje 
i fi rmy, które chcą zostać jego partne-
rami, mogą to uczynić na każdym eta-
pie jego funkcjonowania. Partnerzy 
programu otrzymują specjalne naklej-
ki promujące Kartę, które zamiesz-
czają jako informację o swoim udzia-
le w programie, w miejscu świadcze-
nia swoich usług. 

– Od początku swojej kadencji 
wraz ze swoimi współpracownikami 
zwracamy uwagę na poszukiwanie 
oszczędności tam, gdzie jest to moż-
liwe. Cały czas szukamy też kolej-
nych rozwiązań, by o ile to możliwe, 
ograniczać koszty utrzymania admi-
nistracji. A że nie jest to sprawa ła-
twa, mogą świadczyć kolejne zada-
nia nakładane na samorządy przez 
stronę rządową. Dlatego w tych wa-
runkach każda zaoszczędzona zło-
tówka jest sukcesem – ocenia prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

W ubiegłym roku wydatki na ad-
ministrację publiczną z pominięciem 
kwot przeznaczonych na remonty 
i inwestycje wyniosły 40,1 mln zł, co 
w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca daje kwotę 281,75 zł. To o prawie 
13 zł mniej niż przed dwoma laty 
i ponad 42 zł mniej niż w 2011 r.

Gdzie miasto szuka oszczędności? 
Przede wszystkim w rachunkach za 
dostawę mediów. Dzięki poniesio-
nym wcześniej inwestycjom możli-
we było ograniczenie wydatków na 
ten cel. – Chodzi tu m.in. o termomo-

„Rudzka Karta Rodziny 3+” to 
wsparcie dla dużych rodzin, czyli wy-
chowujących co najmniej troje dzieci 

HARMONOGRAM 
wiosennych spotkań prezydent miasta z mieszkańcami 

wygląda następująco:

24 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Halemby – Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa

26 marca – godz. 18.00 
spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia – Zespół Szkół nr 1, 

ul. Niedurnego
31 marca – godz. 18.00 

spotkanie z mieszkańcami Rudy – Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Sobieskiego
1 kwietnia – godz. 18.00 

spotkanie z mieszkańcami Rudy – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa
3 kwietnia – godz. 18.00

spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu 
– Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna

7 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Bykowiny – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa

8 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Kochłowic – Szkoła Podstawowa nr 18, 

ul. Łukasiewicza
15 kwietnia – godz. 18.00 

spotkanie z mieszkańcami Bielszowic – Dom Kultury, ul. Kokota

Ponad 42 zł mniej, niż jeszcze dwa lata temu, kosztuje utrzymanie rudzkiej administracji publicznej w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. To efekt systematycznej polityki oszczędnościowej władz Rudy Śląskiej tym zakresie. W ostatnich 
dwóch latach udało się zmniejszyć rachunki za zakup energii elektrycznej i cieplnej dla budynków urzędu miasta.  Zmienio-
no także operatora usług telefonicznych. Najnowszym pomysłem na kolejne oszczędności mają być z kolei zakupy na plat-
formie handlowo-aukcyjnej.

Rudzki samorząd coraz tańszy
dernizację budynku straży miejskiej 
i Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go, zmianę ogrzewania olejowego 
na gazowe w tym budynku oraz za-
stosowanie monitoringu ciepła w bu-
dynku głównym urzędu miasta – wy-
licza skarbnik miasta Ewa Guziel. 
Kolejne oszczędności możliwe były 
dzięki wspólnemu przetargowi na 
zakup energii elektrycznej – tu ko-
rzyści odczuły również budżety in-
nych miejskich jednostek czy spół-
ek, które uczestniczyły w tym zaku-
pie. Ponadto miasto zaoszczędziło 
również na zmianie operatora usług 
telefonicznych w urzędzie.

Niestety w ograniczaniu wydat-
ków na administrację nie pomagają 
kolejne zadania nakładane na samo-
rządy przez stronę rządową. Tylko 
wprowadzenie w życie nowych 
przepisów ustawy śmieciowej spo-
wodowało potrzebę utworzenia 
w rudzkim magistracie 9 nowych 
stanowisk pracy. – Do pracy zaan-
gażowaliśmy osoby dotychczas za-
trudnione w innych wydziałach 
Urzędu Miasta, jak również zupełnie 

nowych pracowników – podkreśla 
prezydent.

W tym roku nowym pomysłem 
władz miasta na poszukiwanie 
oszczędności jest wykorzystanie do 
zakupu towaru i usług platformy 
handlowo-aukcyjnej Aleo. Ruda 
Śląska jest jednym z pierwszych sa-
morządów, które dołączyły do ser-
wisu, dzięki temu ma możliwość 
zakupu towaru bądź usług po niż-
szych cenach oraz dostęp do szero-
kiej bazy kontrahentów. – W naszym 
przypadku chodzi o możliwość zaku-
pu towarów oraz usług do kwoty 14 
tys. euro. Z wykorzystaniem platfor-
my przeprowadziliśmy już 5 zamó-
wień, które dotyczyły m.in. zakupu 
środków czystości. Ogłoszenia 
o nich, dzięki serwisowi trafi ły do 
szerokiego grona fi rm – informuje 
Ewa Guziel.

Wydatki na administrację publicz-
ną obejmują m.in. wynagrodzenia 
pracowników urzędu miasta 
i straży miejskiej, koszty funkcjono-
wania Rady Miasta i urzędu miasta 
oraz wydatki na promocję miasta. 

Ruda Śląska znajduje się w gronie 
nielicznych miast w Polsce, które 
znacząco zredukowały koszty utrzy-
mania administracji w ostatnich la-
tach. Potwierdzeniem tego jest ubie-
głoroczny ranking dwutygodnika 
samorządowego „Wspólnota” przed-
stawiającego wydatki samorządów 
na administrację za 2012 r. Miasto 
znalazło się na 32. miejscu wśród 
powiatów grodzkich. To awans o 8 

Z programu „Rudzka Karta Rodziny 3+” skorzystało już ponad 130 rodzin. 

w wieku do 18 lat (do 24 lat, o ile 
dzieci uczą się lub studiują), zamel-
dowanych i zamieszkałych w Rudzie 

Śląskiej. Z Karty mogą korzystać też 
osoby prowadzące rodzinną pieczę 
zastępczą, mające na utrzymaniu troje 
i więcej dzieci oraz rodzinne domy 
dziecka działające w mieście, mające 
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. 
W Rudzie Śląskiej program dotyczy 
prawie 9,5 tys. dzieci. O Kartę mogą 
ubiegać się również rodzice i opieku-
nowie prawni, co łącznie daje prawie 
15 tys. osób.

Żeby otrzymać „Rudzką Kartę Ro-
dziny 3+”, trzeba wypełnić odpo-
wiedni druk, który dostępny jest na 
stronie internetowej miasta. Karta 
wydawana jest na 3 lata. Wszystkie 
podmioty zainteresowane uczestnic-
twem w programie – poprzez udziele-
nie ulg na określonych przez siebie 
warunkach – mogą przystąpić do pro-
gramu na podstawie deklaracji złożo-
nej w Wydziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
tel. 32 244-90-00,wew. 3292, email: 
zdrowie@ruda-sl.pl. 

IM

pozycji w porównaniu z zestawie-
niem za 2011 r. i najwyższe miejsce 
od 2004 r. 

Wydatki na administrację publicz-
ną za 2012 r. z pominięciem kwot 
przeznaczonych na remonty 
i inwestycje w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca wyniosły 294,72 
zł. Za ubiegły rok kwota ta ukształ-
towała się na poziomie 281,75 zł. 

TK



PARTNER STRATEGICZNY

„Wiadomości Rudzkie” już po raz piąty zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Edycja wiosenna zostanie przeprowadzona od 19 marca do 11 kwietnia. Wzorem 
lat ubiegłych, każdy, kto w tym terminie odwiedzi wybraną stację diagnostyczną i będzie mieć ze sobą specjalny kupon, skorzysta z naszej akcji i bezpłatnie sprawdzi stan techniczny swojego samochodu. 
Kontrola nie jest okresowym przeglądem technicznym. W razie wykrycia usterek diagności nie zatrzymają dowodu rejestracyjnego. Poprzez kampanię chcemy zwrócić uwagę na to, jak dużą rolę w kwestii 
bezpieczeństwa na drodze odgrywa stan techniczny pojazdu. Nasza akcja nie jest Państwu obca, dlatego liczymy, że i tym razem poświęcą Państwo swój czas i skorzystają z niej. Zaproszenie znajdą Państwo w 
dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” oraz na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl. Ci, którzy wezmą udział w kampanii, jako znak rozpoznawczy otrzymają zapach do samochodu. Zachęcamy do wzię-
cia udziału w akcji. Kilka minut wystarczy by mieć pewność, że w bezpiecznym samochodzie jedzie bezpieczna rodzina.



II BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Gdy na horyzoncie pojawia się samochód z charakterystycznym niebieskim 
„L” na dachu, w naszych głowach rodzą się różne myśli. Jedni od razu planują jak 
najszybciej wyprzedzić kursanta, inni z kolei godzą się z faktem i spokojnie jadą 
za nim. O tym, jak przyszli kierowcy wpływają na bezpieczeństwo podróżowania, 
rozmawiamy z Tomaszem Parzonką, instruktorem w Ośrodku Szkolenia Kierow-
ców  „ELKA”.

Każdy jakoś zaczynał
– Jak powinniśmy się zachować 

na drodze, gdy przed nami jedzie 
samochód popularnie zwany „el-
ką”?

– W myśl przepisów  Ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym, kierujący po-
jazdem jest zobowiązany do zacho-
wania  „szczególnej ostrożności” ja-
dąc za lub obok pojazdu nauki jazdy. 
Biorąc powyższe pod uwagę, kieru-
jący pojazdem, jadąc za „elką”, po-
winien zachować bezpieczny odstęp 
od pojazdu nauki jazdy i powinien 
być przygotowany do zmiany swoje-
go zachowania w związku z ewentu-
alnym błędem, który może popełnić 
kursant. My, jako instruktorzy nauki 
jazdy, życzylibyśmy sobie, by inni 
uczestnicy ruchu swoim kulturalnym 
i zgodnym z prawem postępowa-
niem, dawali dobry przykład mło-
dym adeptom sztuki kierowania po-
jazdem.

– Czy jadąc za samochodem, 
który prowadzi kursant, powinni-
śmy zachować szczególną ostroż-
ność?

– Oczywiście, że tak. Zobowiązu-
ją nas do tego przepisy Ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym. Jednoznacz-
nie nakazują zachowanie szczególnej 
ostrożności uczestnikowi ruchu jadą-
cemu za pojazdem nauki jazdy. 

– Jak jako instruktor czuwa Pan 
nad bezpieczeństwem?

– Rola instruktora nauki jazdy jest 
dominująca jeżeli chodzi o zapew-
nienie bezpieczeństwa podczas szko-
lenia kursantów. Instruktor powinien 
być skoncentrowany podczas szkole-
nia  i musi bezwzględnie przewidy-
wać sytuacje drogowe.

– Czy Pana zdaniem godziny 
wyjeżdżone podczas kursu wystar-
czają, by nauczyć się dobrze pro-
wadzić samochód?

– Z reguły 30 godzin jazd to czas 
wystarczający, by posiąść umiejętność 
panowania nad pojazdem, chociaż 
moim zdaniem zależy to również od 
indywidualnych zdolności kursantów. 

– Jakie mógłby Pan wskazać po-
pularne błędy popełniane przez 
kierowców?

– Moim zdaniem jednym z podsta-
wowych błędów popełnianych przez 
kierowców jest brak zachowania 
szczególnej ostrożności w takich 
miejscach jak przejścia dla pieszych, 
skrzyżowania, przejazdy kolejowe, 
czy przystanki komunikacji publicz-
nej. Do tego dochodzi też brak stoso-
wania się do zasady jazdy możliwie 
blisko prawej krawędzi jazdy. Popu-
larne są proste błędy np.: nieprawi-
dłowe sygnalizowanie manewrów 
skrętu, albo brak takiego sygnalizo-
wania. Poważnym problemem jest 
brawura kierowców oraz kierowanie 
pojazdem pod wpływem alkoholu 

czy też innych środków o podobnym 
działaniu.

 – Prowadzi Pan również kursy 
na motor. Czy to bezpieczny śro-
dek transportu?

–  Zgadza się, w Ośrodku Szkole-
nia Kierowców „ELKA” prowadzi-
my także kursy dla motocyklistów. 
W dużej mierze ich bezpieczeństwo 
zależy od  nich samych – od zacho-
wania na drodze, ich umiejętności 
dotyczących techniki jazdy i umie-
jętności przewidywania sytuacji na 
drodze oraz dostosowania prędkości 
do panujących warunków na dro-
dze.

– Dlaczego powinniśmy zadbać 
o stan techniczny samochodu?

– Powód jest prosty – nie każdy  
z nas zna się wystarczająco dobrze 
na mechanice, by móc dobrze spraw-
dzić stan techniczny swojego samo-
chodu. W stacjach diagnostycznych 

przeprowadzane są testy, które 
sprawdzają sprawność najważniej-
szych podzespołów w każdym samo-
chodzie. Przegląd techniczny pojaz-
du pozwala nam więc na utrzymanie 
samochodu w dobrym stanie przez 
cały czas. Dzięki temu zarówno my, 

jak i inni użytkownicy dróg publicz-
nych, czujemy się bezpieczni. Mamy 
także pewność, że auto jest sprawne 
i nie powinno się niespodziewanie 
zepsuć.

– Jakie oznaki powinny nas za-
alarmować, że coś jest nie tak?

– Strategia jest następująca. Gdy 
auto zaczyna szwankować, coś za-
czyna w nim hałasować, silnik nie 
odpala lub zaświeca się któraś z kon-
trolek, czekamy w nadziei, że niepo-
kojące objawy ustąpią bez jakiejkol-
wiek ingerencji – na zasadzie „samo 
weszło, samo wyjdzie”. Gdy „wyjść” 
nie chce, zaczynamy rozpytywać,  
„czy z tym można jeździć?”. Jeżeli 
okazuje się, że jednak nie, próbuje-
my szukać sposobu na zdiagnozowa-
nie i usunięcie usterki. Bardzo często 
poprzez Internet. W każdej chwili 
można skorzystać z fachowej pomo-
cy, którą oferują diagności mający 
bardzo duże doświadczenie w bran-
ży motoryzacyjnej. Oni nie tyle chcą, 
co muszą iść z postępem czasu jakim 
jest rozwijająca się branża motoryza-
cyjna, stąd ich fachowość.

– Co powinniśmy sprawdzić?
– Podczas badania technicznego 

sprawdzane są: nadwozie, podwozie 
jak i napęd auta oraz „systemy odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo” w na-
szym samochodzie.

W przypadku nadwozia diagnosta 
obejrzy nasz samochód, zwracając 
szczególną uwagę na reflektory oraz 
szyby. W kwestii zawieszenia sta-
łych punktów kontroli jest stosunko-
wo mało. Po pierwsze są to hamulce, 
które bada się na rolkach. Po drugie, 
to luzy w zawieszeniu i układzie kie-
rowniczym, testowane na tzw. szar-

– Na czym Pana zdaniem powin-
na polegać bezpieczna jazda? 

– Bezpieczna jazda pojazdem po-
winna polegać przede wszystkim na 
przestrzeganiu przepisów prawa, sto-
sowaniu zasad kultury i szacunku dla 
innych uczestników ruchu drogowe-
go oraz na umiejętności przewidywa-
nia pewnych sytuacji. Ważnym ele-
mentem jest również stan psychofi-
zyczny uczestników ruchu. Nie moż-
na także zapominać o stanie tech-
nicznym pojazdów tj. stan ogumienia, 
układu zawieszenia,  układów: kie-
rowniczego i hamulcowego.

– Dziękuję za rozmowę. AP

Wielu z nas może uważać, że przegląd techniczny nie jest mu potrzebny. Jednak w kwestii bezpieczeństwa nigdy nie za-
szkodzi sprawdzić czegoś na „wszelki wypadek”. O tym, dlaczego powinniśmy sprawdzać stan techniczny samochodu oraz 
co sprawdzą diagności, rozmawiamy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem zarządzającym w Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów ,,OMEGA’’.

Sprawny samochód = bezpieczeństwo

pakach i na urządzeniu do badania 
amortyzatorów, jak również urządze-
nie do badania wstępnego geometrii 
pojazdu. Dodatkowo niedopuszczal-
ne są nadmierne luzy w maglownicy, 
przy końcówkach drążków kierow-
niczych, a także przy sworzniach, 
mocowaniach wahaczy i kolumn re-
sorujących. W końcu rzecz najbar-
dziej oczywista, czyli opony. Te 
umieszczone na jednej osi muszą 
mieć identyczny bieżnik. Widoczne 
gołym okiem nierównomierne zuży-
cie lub po prostu nadmierne zużycie 
może skutkować niebezpieczeń-
stwem na drodze. Badanie napędu 
odbywa się na stacji diagnostycznej 
w dwóch etapach. Pierwszy z nich to 
analiza spalin, drugi to kontrola wy-
cieków i układu wydechowego. Auto 
dyskwalifikuje kapiący olej i nie-
szczelny lub za głośny wydech. Dia-
gnosta sprawdzi również elementy 
bezpieczeństwa. Każde auto powin-
no mieć tyle pasów bezpieczeństwa, 
ile montowano w chwili, gdy opusz-
czało fabrykę, a wszystkie aktywne 
systemy bezpieczeństwa (poduszki 
powietrzne, napinacze pasów) nie 
mogą wykazywać widocznych błę-
dów czy uszkodzeń. Warto również 
pamiętać, że do kategorii „bezpie-
czeństwo” zaliczają się wycieraczki 
szyby przedniej i klakson.

– Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Pach

Foto: OSK ELKA

Foto: arch.
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– Widzimy, że kierowcy z każdą 
kolejną edycją kampanii chętniej 
w niej uczestniczą. To bardzo nas 
cieszy, bo akcja ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa na drodze 
i uświadomienie kierowcom jak 
ważna jest kontrola stanu tech-
nicznego samochodu. Przy tak 
licznym odzewie wiemy, że speł-
niamy swoje założenia – mówi 
Anna Piątek-Niewęgłowska, re-
daktor naczelna tygodnika „Wia-
domości Rudzkie”.

Kampania jest co prawda prze-
prowadzana na terenie Rudy Ślą-
skiej, ale korzystają z niej również 
mieszkańcy miast ościennych. By 
wziąć udział w akcji, kierowcy 
przyjeżdżają z Chorzowa, Zabrza 
i Świętochłowic.

– Ta kampania jest bardzo po-
pularna. Szczególnie wiosną cze-
kam na termin, w którym będzie 
przeprowadzana, bo chcę spraw-

dzić swój samochód po zimie. Za-
wsze zachęcam do tego całą rodzi-
nę. To naprawdę nic nie kosztuje 
i trwa tylko parę minut. Pracowni-
cy stacji diagnostycznej już nie 
raz sprawdzili w ten sposób mój 
samochód i na szczęście nie wy-
kryli żadnych usterek – komentuje 
pan Antoni z Bielszowic.

Piąta edycja akcji potrwa od 19 
marca aż do 11 kwietnia. By 
sprawdzić stan techniczny swoje-
go samochodu, wystarczy wyciąć 
zaproszenie dołączone do gazety 
lub wydrukować je z portalu www.
wiadomoscirudzkie.pl i przyje-
chać na wybraną stację diagno-
styczną.

– Nasi diagności są w stanie 
sprawdzić stan zużycia ważnych 
dla bezpieczeństwa elementów 
w każdym samochodzie. Przepro-
wadzą kontrolę zawieszenia, stanu 
ogumienia, podwozia i nadwozia, 

świateł zewnętrznych czy klimaty-
zacji. Pracownicy doradzą jak so-
bie poradzić z usunięciem zauwa-
żonych usterek.  Zachęcamy, by 
skorzystać z tej możliwości, bo tyl-
ko podróż sprawdzonym i spraw-
nym samochodem może być bez-
pieczna – mówi Jan Foik, kierow-
nik transportu i diagnostyki pojaz-
dów  PWiK Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej.

– Stacje Alfa i Omega od same-
go początku są bardzo zaangażo-
wane w kampanię. Za każdym ra-
zem staramy się rozmawiać z kie-
rowcami i tłumaczyć im, czym 
grożą usterki w samochodzie. Nie 
każdy jest świadomy tego, w jakim 
stanie znajduje się jego auto. Cza-
sem czegoś nie widać gołym okiem. 
Gdy do samochodu zajrzy diagno-
sta, wiemy od razu z czym jest pro-
blem – tłumaczy Jerzy Seremak, 
prezes Auto-Bud. Sp. z o.o., part-

Podróż bez niespodzianek

Poradnik – jak skorzystać  
z akcji sPołecznej 

„BezPieczny samochód 
– BezPieczna rodzina”.

 Wytnij zaproszenie dołączone do tygodnika „Wiadomości • 
rudzkie” lub pobierz je  z portalu  www.  
wiadomoscirudzkie.pl

Wypełnij część przeznaczoną na podstawowe informacje • 
o twoim samochodzie.

Wybierz jedną z trzech stacji diagnostycznych. • 

zadzwoń pod podany numer telefonu i umów się na wizytę.• 

dzwoniąc  należy powiedzieć, że uczestniczysz w akcji  • 
„Bezpieczny samochód – Bezpieczna rodzina”.

Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój • 
samochód.

za udział w kampanii odbierz zapach do zawieszenia na • 
lusterku z logotypem  akcji i logotypami partnerów.

jeżeli w twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie • 
przejmuj się. Poproś diagnostę o informacje gdzie, kiedy 
i za ile możesz ją usunąć.

Pamiętaj, chodzi o twoje bezpieczeństwo.• 

Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych potrzeb. W dużej mierze jesteśmy w stanie zapewnić je 
sobie sami. montujemy alarmy, instalujemy czujki i zostawiamy swoje samochody na strzeżonych parkingach.  
mimo naszej zapobiegliwości często zdarza się, że czynniki niezależne od nas powodują zagrożenie i doprowa-
dzają do niechcianych problemów, z którymi trzeba się uporać. By wyeliminować zagrożenie na drodze, spo-
wodowane przez niesprawny samochód, „Wiadomości rudzkie” dwa razy do roku przeprowadzają kampanię 
społeczną, której przyświeca hasło „Bezpieczny samochód – Bezpieczna rodzina”. już po raz piąty proponu-
jemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnego sprawdzenia stanu swojego samochodu, na wybranych 
stacjach diagnostycznych.

ner strategiczny kampanii. Każdy, 
kto weźmie udział w akcji i na sta-
cji diagnostycznej sprawdzi swój 
samochód, otrzyma zapach samo-
chodowy z logotypem akcji. Po-

wieszony na lusterku będzie roz-
poznawalnym znakiem wskazują-
cym, że ten samochód jest bez-
pieczny.

Agnieszka Pach
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GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ SWÓJ SAMOCHÓD:

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA – Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-29

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

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

REKLAMA

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA V

GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ SWÓJ SAMOCHÓD:

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA VBEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA V

CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA 
Autoholowanie:

– samochodów osobowych
– samochodów dostawczych
– samochodów uszkodzonych w wypadkach

Techniczna pomoc drogowa w zakresie:
– wymiany kół
– dowozu paliwa
– uruchamiania samochodów z rozładowanym 
akumulatorem

tel. 507 622 167 
tel. 501 542 462

Ruda Śląska, ul. Kokotek 56
tel. 32 771 46 26 pn.-pt. 8-16
tel 515-137-511 pn.-pt. 8-16
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Oferujemy następujący zakres usług:
sprzedaż szyb samochodowych,• 
montaż szyb samochodowych,• 
regeneracja szyb • 
samochodowych,
zespolenie szyb autobusowych.• 

Posiadamy doświadczenie  
i  sprzęt, właściwy 

do świadczenia usług  
dla klientów posiadających: 

samochody osobowe,  
samochody dostawcze,  

autobusy, samochody ciężarowe.



T E L .  3 2  7 2 6  1 4  5 6
U L .  Z A B R Z A Ń S K A  1 7 

R U DA  Ś L Ą S K A  ( C H E B Z I E )

www.cardiagnostic.com.pl
PN-PT 8.00-18.00 

SOBOTA 8.00-14.00

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA VII

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE
sprawdzenie stanu technicznego samochodu.

Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód –

Bezpieczna Rodzina”.

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Świadczymy usługi w zakresie:

ocen i ekspertyz technicznych pojazdów• 
identyfi kacji i badania oryginalności oznaczeń pojazdów,• 
wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń• 
kosztorysowania napraw powypadkowych (w systemie AUDATEX)• 
ustalania rzeczywistej wysokości szkód komunikacyjnych• 
likwidacji szkód komunikacyjnych• 
opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (rekonstrukcja • 
wypadków i kolizji drogowych, ustalanie sprawcy, itp.)

– Jak powinniśmy się zachować, gdy na 
drodze zatrzyma nas Policja?

– Należy zatrzymać pojazd w miejscu 
wskazanym przez funkcjonariusza i ocze-
kiwać na jego przyjście. W żadnym wy-
padku nie możemy wychodzić z samocho-
du przed wydaniem takiego polecenia. Zo-
stajemy w pojeździe z rękami na kierowni-
cy i czekamy na dalsze instrukcje ze strony 
funkcjonariusza, który przeprowadza kon-
trolę.

– Jaką mamy pewność, że podszedł do 
nas stróż prawa?

– Każdy policjant, zanim nas wylegity-
muje, ma obowiązek przedstawienia się 
i podania przyczyny oraz podstawy prawnej 
legitymowania. Może nas też zatrzymać 
funkcjonariusz, który nie będzie w mundu-
rze i nie jedzie radiowozem. Ma on obowią-
zek pokazać legitymację.

– Za co najczęściej są zatrzymywani 
kierowcy?

– My posługujemy się pojęciem ,,wykro-
czenia problemowe”. Są to najczęstsze przy-
czyny zdarzeń drogowych. Zalicza się do 
nich prędkość, stan trzeźwości czy nieuży-
wanie pasów bezpieczeństwa lub urządzenia 
do przewożenia dzieci. Te ostatnie mają 
wpływ nie tyle na zdarzenie, co na jego skut-
ki.

– Czy jeśli nasz samochód będzie niespraw-
ny również możemy zostać zatrzymani?

– Oczywiście. Stan techniczny pojazdu 
jest także ujęty w kodeksie wykroczeń. Za-
trzymanie niesprawnego pojazdu może się 
skończyć grzywną w postaci mandatu karne-
go lub wniosku do sądu i zatrzymaniem do-
wodu rejestracyjnego. Stan techniczny jest 
bardzo ważnym elementem w kwestii bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.

Mariusza Kurka, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ru-
dzie Śląskiej, pytamy o to, jak się zachować w przypadku kontroli dro-
gowej.

AKCJĘ WSPIERA:
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ZAPROSZENIE
Z tym zaproszeniem do 11 kwietnia 2014 r. 

bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA 
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21

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

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

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________
model

___________________________________________
rok produkcji

___________________________________________
kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).



Wiadomości Rudzkie 19.03.2014 13

Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Przy GKS „Urania” zaprojektowano 
boisko treningowe o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej o wymiarach 38x20 m 
wraz z 5 m przyległym pasem do roz-
grzewki oraz dojściem z kostki bruko-
wej. Całość powierzchni będzie wynosić 
1.215 m2. Przewidziano również piłko-
chwyty o wysokości 6 m, które zostaną 
zainstalowane celem zabezpieczenia 
przed wypadaniem piłki, a także słupy 
oświetleniowe wraz ze wspornikami 
i oprawami oświetleniowymi, wyposa-
żone w 8 lamp o mocy 1.000 W każda. 
Ustawione będą także ławki dla zawod-
ników rezerwowych i kosze na śmieci. 

Planowana inwestycja stworzy no-
woczesny kompleks sportowy. Słupy 

oświetleniowe umożliwią korzystanie 
z boiska w godzinach wieczornych 
oraz prowadzenie dozoru nocnego. Ja-
ko zaplecze szatniowo-sanitarne będą 
wykorzystywane istniejące pomiesz-
czenia klubu sportowego. – Boisko bę-
dzie miało nawierzchnię sportową 
w postaci trawy syntetycznej z poliety-
lenu, która jest przepuszczalna dla wo-
dy, odporna na mróz i wysokie tempe-
ratury. Dzięki temu boisko będzie moż-
na użytkować cały rok kalendarzowy – 
mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji.  

– „Urania” jako klub wielosekcyjny 
była w latach 70. i 80. najbardziej uty-
tułowanym klubem piłkarskim w Rudzie 

Śląskiej – przypomina Bernard Waw-
rzynek, prezes GKS „Urania”. – Po 
zmianie sposobu dofinansowania spor-
tu, kiedy zakłady pracy przestały wspie-
rać naszą działalność, sytuacja znacznie 
się pogorszyła. Obecnie jesteśmy klu-
bem 1-sekcyjnym i w piłce nożnej szkoli-
my w sumie 176 zawodników. – mówi. 
Poza zajęciami sportowymi i udziałem 
w rozgrywkach klub prowadzi szeroką 
działalność promującą wśród dzieci 
i młodzieży aktywny i zdrowy tryb ży-
cia. – Nowe boisko na pewno pozwoli 
poszerzyć i urozmaicić zakres zajęć. 
Mam nadzieję, że zrealizujemy nowe po-
mysły, np. zimowe turnieje szkół podsta-
wowych na wolnym powietrzu – podkre-

śla Wawrzynek. Zajęcia 
organizowane na „Ura-
nii” cieszą się dużym 
powodzeniem. Od 3 lat 
klub organizuje cykl tur-
niejów piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży rudz-
kich klubów piłkarskich 
oraz szkół, które spędza-
ją ferie w domu. W cza-
sie tegorocznych ferii 
udział w turniejach 
wzięło 720 zawodników 
w 5 kategoriach wieko-
wych z 6 klubów piłkar-
skich. Nowy obiekt sta-
nie się również dodatko-
wą bazą na zajęcia dla 
klas sportowych szkół 
podstawowych i gimna-
zjum, z którym współ-
pracuje klub.

GKS „Urania” ma szeroką bazę spor-
tową. Oprócz boiska głównego przy ul. 
Tunkla 12 z widownią na 560 miejsc, 
zawodnicy użytkują jeszcze dwa boiska 
przy ul. Świętochłowickiej oraz pełno-
wymiarową halę sportową przy ul. Tun-
kla 147b.

Górniczy Klub Sportowy „Urania” 
sięga swoją historią 1921 roku. Naj-
większe sukcesy odnosił jako klub pił-
karski w latach 1967-1977, 1980-1981 
i 1987-1988 grając w II lidze. W latach 
1950-1954 w klasie międzyokręgowej 
grała 11-osobowa drużyna piłki ręcz-
nej, która przekształciła się w silną sek-
cję piłki 7-osobowej. W lutym 1956 r. 
jako jedna z pierwszych w kraju utwo-
rzona została w klubie sekcja rugby. 
W 1958 roku zespół zdobył tytuł wice-
mistrza Polski. Wraz z oddaniem do 
użytku nowej hali sportowej w 1961 ro-
ku rozwinęły się takie sekcje jak: gim-
nastyka, tenis stołowy, siatkówka, pod-
noszenie ciężarów, w których również 
odnoszono sukcesy. W 1977 roku po-
wstała żeńska sekcja piłki ręcznej.

W roku 2014 powstaną w Rudzie 
Śląskiej cztery nowoczesne boiska ze 

26 marca zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska przy GKS „Urania”. Obiekt przy ulicy Tunkla ma być oddany do 
użytku we wrześniu tego roku. – Jestem pewna, że cztery boiska, które powstaną latem, wymiernie wpłyną na lepsze wyniki 
rudzkich sportowców, ale też będą kolejnym bodźcem dla rozwoju sportu w Rudzie Śląskiej – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. Oprócz nowego boiska przy GKS „Urania”, obiekty powstaną również przy klubach: „Grunwald”, „Wawel Wirek” oraz 
„Slavia”.

Nowe boiska dla rudzkich piłkarzy (cz. 4)

sztucznej nawierzchni. Obiekty zostaną 
wybudowane przy rudzkich klubach 
piłkarskich: Grunwald Ruda Śląska, 
Slavia Ruda Śląska, Urania Ruda Ślą-
ska  oraz Wawel Wirek. Miasto prze-
znaczy na ich budowę 2,5 mln zł. 
Oprócz budowy boisk treningowych, 
w ramach inwestycji sportowych mia-
sto kontynuuje rewitalizację ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie, 
na którą przeznaczy w tym roku blisko 
5 mln zł. Ponadto jeszcze latem plano-
wane jest rozpoczęcie modernizacji ba-
senu kąpielowego przy ul. Ratowników 
w Nowym Bytomiu z kwotą 2 mln zł 
w tegorocznym budżecie. Natomiast za 
1,5 mln zł przy Gimnazjum nr 9 wybu-
dowane zostanie nowe zaplecze w po-
staci zespołu boisk wraz z rozbiegiem 
do skoku w dal. Oprócz tego władze 
miasta w ramach wsparcia i upowszech-
niania kultury fizycznej zamierzają 
w tym roku przeznaczyć na rzecz rudz-
kich klubów i stowarzyszeń sportowych 
kwotę 2,8 mln zł. Ponad 2,2 mln zł z tej 
puli jest przeznaczonych na szkolenie 
dzieci i młodzieży. 

 AS

– Przez ostatnich jedenaście miesięcy 
w prace nad nową strategią rozwoju mia-
sta zaangażowanych było setki osób: 
mieszkańców, przedsiębiorców, przedsta-
wicieli instytucji oraz miejskich jedno-
stek. Swój udział w przygotowaniu tego 
dokumentu mieli również radni, przed 
którymi teraz kolejne ważne zadanie, czy-
li ostateczna akceptacja strategii – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przyjęcie nowej strategii odbędzie się 
w drodze uchwały Rady Miasta, której 
projekt znajdzie się w porządku obrad 

marcowej sesji (27 marca). Zanim radni 
zdecydują o przyjęciu dokumentu, mają 
czas na zapoznanie się z jego treścią i za-
łożeniami. Temu właśnie poświęcone by-
ło ostatnie spotkanie rudzkich rajców. 
Radni mieli również okazję do zadawania 
pytań i dzielenia się swoimi uwagami na 
temat dokumentu oraz metodologii wy-
korzystanej przy pracy nad nim.

Część radnych skorzystała z tej okazji, 
dlatego nie zabrakło pytań o zakres da-
nych, które wykorzystywane były przy 
pracy nad nową strategią oraz o to, w jaki 
sposób były one pozyskiwane. Ponadto 
radny Marek Wesoły zaproponował, by 
w dokumencie znalazło się odniesienie 

do wciąż aktualnej strategii miasta do ro-
ku 2015, tak żeby było wiadomo, co uda-
ło się do tej pory zrobić. Natomiast radna 
Cecylia Gładysz pytała się, czy nowa 
strategia będzie dokumentem zamknięty-
mi i czy przewidziane są jej aktualizacje. 
Obawy te rozwiał wiceprezydent Michał 
Pierończyk: – W zasadach wdrożenia 
strategii określone będą zakresy czasowe, 
kiedy będzie odbywał się tzw. przegląd 
dokumentu, podczas którego analizowa-
na będzie jego treść pod kątem aktualnej 
rzeczywistości. Chcemy, żeby odbywało 
się to nie rzadziej niż co 4 lata. Ponadto 
w przypadku istotnych zmian w otocze-
niu, które będą miały wpływ na zapisy 

Radni o strategii

Prace nad nową strategią rozwoju dla Rudy Śląskiej na finiszu! Po lutowych 
konsultacjach społecznych z ostateczną wersją projektu dokumentu zapoznali 
się rudzcy radni. Teraz, podczas obrad poszczególnych komisji Rady Miasta, zgła-
szać będą uwagi i wnioski do dokumentu. Finałem tych prac będzie przyjęcie 
nowej strategii podczas sesji Rady Miasta pod koniec miesiąca.  

w strategii, również będzie możliwa aktu-
alizacja dokumentu – informował.

Przewrotne pytanie zadał radny Józef 
Osmenda: – A co, jeśli ktoś w naszym 
mieście zada pytanie, po co ta strategia? 
Tu odpowiedzi udzielił Jacek Dębczyń-
ski, prezes firmy ResPublic, która wspo-
magała władze miasta w pracach nad 
Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014-
2030. – Strategia to realne narzędzie za-
rządzania miastem. Nie wyobrażam so-
bie, by jakiekolwiek miasto ponad stuty-
sięczne nie posiadało takiego dokumentu. 
Strategia to przepustka po środki Unii 
Europejskiej, to również głos mieszkań-
ców na temat tego, jak wyglądać ma ich 
miasto w przyszłości – podkreślał.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Ślą-
skiej na lata 2014-2030 rozpoczęto wio-
sną ubiegłego roku. W czerwcu przepro-
wadzono natomiast badania ankietowe na 
temat jakości życia w mieście. Wzięło 
w nich udział ponad 4,5 tys. mieszkań-
ców miasta. Kolejnym krokiem do opra-

cowania nowej strategii było opracowa-
nie diagnozy społeczno-gospodarczej 
miasta oraz przeprowadzenie warsztatów 
z udziałem przedstawicieli wielu grup 
społecznych z Rudy Śląskiej. Na jego 
podstawie powstał projekt strategii, do 
którego w grudniu ubiegłego roku swoje 
uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Nato-
miast na przełomie stycznia i lutego 2014 
r. odbyły się w mieście konsultacje spo-
łeczne, podczas których rudzianie mogli 
wypowiedzieć się, które z celów zapisa-
nych w dokumencie mają być ich zda-
niem realizowane w pierwszej kolejno-
ści.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta 
Ruda Śląska prowadzone są w ramach 
projektu „Zintegrowane podejście do 
problemów obszarów funkcjonalnych na 
przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej 
i Świętochłowic”. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej, 
z Programu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2007-2013. TK

W roku 2014 w Rudzie Śląskiej powstaną cztery nowoczesne boiska ze sztucznej trawy. Miasto przezna-
czy na ich budowę 2,5 mln zł.



Śląsko-Dąbrowska spółka Mieszkaniowa
 sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach: KRS 0000077664

oGłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lo-
kali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. lokal mieszkalny nr 16 położony w rudzie Śląskiej przy ul. kaMienneJ 34
– cena wywoławcza: 102 400 zł, wadium: 10 240 zł, postąpienie: 1 100 zł
– powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 6,65 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0200
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5  Piętro: 2
2. lokal mieszkalny nr 10 położony w rudzie Śląskiej przy ul. kaMienneJ 40a
– cena wywoławcza: 82 300 zł, wadium: 8 230 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,56 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,32 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice   Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 3
Termin i miejsce przetargu: 
11 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 
w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 19 marca 2014 r. 
do 10 kwietnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem obsługi nieruchomości admini-
stracji „Śląsk” przy ul. warsztatowej 4 w rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatko-
wych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 9 kwietnia 2014 r. (środa) – decyduje data wpływu 
kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po 
dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa 
wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości 
nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we 
wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne 
winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których 
mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się 

z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników 
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych 

dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

oGłoszenia14 wiadomości rudzkie 19.03.2014

Toro to 5-letni psiak, który trafił 
do schroniska po śmierci właści-
ciela. Jest sympatycznym, spokoj-
nym i bardzo przyjaznym psem. 
Toro uwielbia spacery, na których 
może sobie pobiegać i pobawić 
się ze swoim opiekunem. Będzie 
wspaniałym i wiernym przyjacie-
lem na długie lata. Toro nie ak-
ceptuje innych zwierząt. Kontakt 
w sprawie adopcji, tel. 501-208-
670
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PREZyDENT MIaSTa RuDa ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu nieru-
chomości do oddania w najem gruntu o powierzchni 15.0 m² na okres do 3 lat 
znajdującej się w ośrodku MOSiR w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 15, 
przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności handlowej. Wyka-
zy nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miesjki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 
Dział Techniczny tel. 32/248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

– GoTówkowe równieŻ bez ,,bik”
– konsoliDacyJne, oDDłUŻenia
– cHwilówki  oFerTa 20 FirM

od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł• 
konsolidacja chwilówek• 
pożyczki euroefekt do 5.000 zł najnowsze oferty• 

PREZyDENT MIaSTa RuDa ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nierucho-
mości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się  w budynku hali 
widowiskowo-sportowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95, przezna-
czonej na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej. Na powyż-
szym wykazie znajduje się pomieszczenie o powierzchni 11,2 m2. Wykaz nieru-
chomości znajduje się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział 
Techniczny tel. 32/ 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41 – 709 Ruda Śląska.

Tonsmeier południe sp. z o.o.
w rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

całoDobowe poGoTowie inTerwencyJne wraz z UsUwanieM 
skUTków nieprzewiDzianycH zDarzeŃ zaGraŻaJącycH bezpieczeŃsTwU 

rUcHU DroGoweGo i pieszeGo w pasie DroGowyM

Mimo, iż na terenie rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, za-

chęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagro-

żenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki 

szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier południe sp. z o.o. pod numerem tel. 32 

248-10-81, 32 248-20-32 wew. 291 i 292, w straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłat-

nym numerem 986, a także w wydziale zarządzania kryzysowego (wzk), ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, 

centrum zarządzania kryzysowego (czk) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 

603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – sMs o treści poMoc; 32 248-62-81 wew. 

7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

PREZyDENT MIaSTa RuDa ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia w drodze zamiany pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska a Międzyzakładową 
Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej
1) stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska położonych przy ulicach: Cze-
reśniowej 14, Szczęść Boże 54, Karola Bytomskiego 18, Henryka Wieniawskiego 1, 
3, 5, Jana Sobieskiego 24 i Lecha,
2) stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Międzyza-
kładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej położonych przy ulicach Ryszarda Sprusa, Różanej i Szyb Andrzeja.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219

508-175-863
www.stemark.pl

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, 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, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwesty-
cyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez 
BIK kom 500-255-201.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Naprawa telewizorów, montaż anten. 
Tel. 505-471-466.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa 
tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Remonty mieszkań. Remonty łaziene-
k,kafelkowanie. tel 668-032-470. 

 Kompleksowe usługi remontowe -glazu-
ra, zabudowy gk, instalacje, malowanie itp. 
Tel. 692-689-080.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 
32 242-26-27.

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 112 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 88 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, 
od 265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w 
Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
w Orzeszu, 902 m2, 79.000 zł. Tel. 605-731- 
250.

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

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 Ruda 1, M-3, 49 m2, 95 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053 

 Halemba M-3, 44 m2. VestraLocum.pl, tel. 
600-445-053.

 Godula M-4, 64 m2, 145 tys., VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4, 55 m2, 135 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszo-
wice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 45 m2, 98 tys., Ruda 1. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., Halemba, 
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 99 tys., Bykowina. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 130 tys., Wirek. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 37 m2 kawalerka, Ruda Fiołków. Bardzo 
ładne, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 
 Trzypokojowe, 50 m2 98 tys., Ruda 1, c.o. 
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 30 m2, 45 tys. Kochłowi-
ce, kominek, LOKATOR, tel. 793-396- 040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY 
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL.

 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz 
z ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 
691-377-573.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, 
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 Okazja, Kochłowice, sprzedam trzypo-
kojowe, 64 m2. Tel. 514-566-514.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem. 
Tel. 501-018-217.

 38 m2, kawalerka Bykowina 3/4, 87 tys. 
Salvus, tel. 791-491-424.

 2 pokoje, Nowy Bytom, Szymały, wysoki 
standard, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Sprzedam ogródek działkowy 610 m2, do-
mek murowany, drzewka owocowe, szklar-
nia, woda, prąd. Tel. 729-615-301.

 Do wynajęcia sklep w Rudzie. Tel. 505-
147-476.

 Wirek – sprzedam 2-pokojowe, 39 m2, 89 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po re-
moncie Wirek, ul. Główna. Tel. 697-687-
346.

 Do wynajęcia kawalerka 33 m2 w Rudzie 
Śląskiej-Halembie I. Mieszkanie jest czę-
ściowo umeblowane. Odstępne 650 zł + 
koszty utrzymania (czynsz) 350 zł (fundusz 
remontowy, c.o., woda 7 m3), kaucja 1800 zł. 
Tel.: 733-845-658.

 HALEMBA, DWUPOKOJOWE, TEL. 
663-417-475.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

OGŁOSZENIA DROBNE  AUTO-SKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

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

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-
669-630.

 
 Skup samochodów, całych, powypadko-
wych, skorodowanych, złomowanie pojaz-
dów. Tel. 789-065-317.

 Do wynajęcia 3  samochody Renault 
Master Maxi Furgon. Tel. 601-959-140.

PRACA

 Restauracja Vertigo zatrudni kelne-
rów oraz cukierników do nowopowstają-
cej cukierni. Tel. 515-262-173, 515-081-
174.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech, tel. 32-271-09-66, 781-989-873.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. 
Tel. 518-103-998.

 Firma Barton Motors zatrudni emeryta 
górniczego do pracy na stanowisku MAGA-
ZYNIER. Praca w pełnym wymiarze godzin, 
wymagana znajomość branży motoryzacyj-
nej. CV prosimy wysyłać na adres PRACA@
BARTON-MOTORS.PL w tytule wpisując 
„Magazynier”. TEL: 661-923-069.

 Zatrudnię Panią do opieki nad starszą oso-
bą na Wirku. Tel. 601-426-929.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO HOL-
DINGU kupię. Tel. 507-851-852.

 Dziękuję osobie, która ostrzegała mnie 
przed współpracą z członkami pewnej rodzi-
ny. Niestety miała rację. – Dominika Kudej-
Stefanek.

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 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 763 m2 69 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  121 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 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-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 38 m2 970 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 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  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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REHABILITACJA 
DOMOWA DZIECI

 I DOROSŁYCH

www.rozwojirehabilitacja.pl
515-601-833 | 692-886-482

wystarczy tylko JEDNA bezinwazyjna terapia.
Nie ma znaczenia ilość wypalanych papierosów,

oraz staż palenia – mamy bardzo wysoką 
90 % skuteczność niezależnie od tych czynników.

Przyjdź z tym ogłoszeniem do końca marca,
a za zabieg zapłacisz jedynie 50 zł.

Polecamy również testy na pasożyty 
metodą BICOM BRT.

SabMed Katowice, ul. Opolska 17, pokój 217
rejestracja telefoniczna: 888 14 66 88

CHCIAŁBYŚ 
RZUCIĆ 
PALENIE?

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nie-
ruchomości gruntowych znajdują-
cych się w rejonie:  ul.  Ułańskiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
pod istniejący ogródek rekreacyj-
ny,  ul. Szyb Paweł-Długiej, które 
zostaną oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ul. Augustyna Potyki, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny,  ul. Solnej, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod ogródek re-
kreacyjny, ul. Szczęść Boże, które 
zostaną oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod uprawy rolne.

PREZYDENT MIASTA
 RUDA ŚLĄSKA 

informuje, iż w wydaniu ,,Wiadomości Rudzkich” 
z dnia  12 marca 2014 r.,  nr 10/1112 nastąpiła po-
myłka pisarska w treści ogłoszenia dotyczącego in-
formacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu nieruchomości gruntowych znajdują-
cych się w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulic Kazimierza 
Brodzińskiego i Solidarności, które zostaną oddane 
w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego z przeznaczeniem pod targowiska miejskie.

Dokonuje się sprostowania tego ogłoszenia 
w sposób następujący:

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta  wykazu nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy 
Solidarności, które zostaną oddane w dzierżawę, 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wyka-
zu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie:  ul. Solnej, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod grunt pod obiektem budowlanym wykorzystywanym na cele mieszkaniowe.



Kogeneracja – proces wytwarzania 
energii, w którym jednocześnie gene-
rowana jest energia elektryczna jak 
i cieplna. Energia wytwarzana jest przy 
użyciu czystych paliw takich jak gaz 
ziemny czy biogaz i metan. Kogenera-
cja jest procesem wysokosprawnym 
w porównaniu z odrębnym wytwarza-
niem ciepła w klasycznej ciepłowni 
i energii elektrycznej w elektrowni;

Agregat kogeneracyjny – urządze-
nia skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła;

Instalacja odpylania spalin – ze-
spół urządzeń i części służących do 
oczyszczania spalin z pyłów oraz nie-
bezpiecznych gazów, które są produk-
tem ubocznym spalania np. paliw sta-
łych, takich jak węgiel kamienny. 
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Tu, na śląskiej ziemi, metan kojarzy nam się z jednym – zagrożeniem dla życia ludzi pracujących kilkaset metrów pod 
ziemią, tragedią górniczych rodzin… Niechlubne statystyki pokazują, że ten cichy morderca wciąż ma przewagę nad ludźmi. 
Dlatego tak ważne są prace nad ujarzmieniem tej górniczej besti i. 

Po raz pierwszy metan został odkryty 
i wyizolowany przez włoskiego fi zyka 
i wynalazcę Alessandro Volta w latach 
1776-1778, kiedy badał on gaz z mokra-
deł nad jeziorem Maggiore. Stąd metan 
potocznie nazywany jest gazem błot-
nym. W przyrodzie powstaje w wyniku 
beztlenowego rozkładu szczątków ro-
ślinnych, stanowi główny składnik gazu 
ziemnego – nawet do 90%, znajduje się 
w pokładach węgla kamiennego.

Niestety do tej pory słyszeliśmy tylko 
o negatywnych skutkach działania tego 
gazu. Do tego należy jeszcze dodać, że 
metan jest jednym z gazów cieplarnia-
nych groźniejszym nawet od dwutlenku 
węgla.

W kopalniach od wielu lat trwają pra-
ce nad próbą wykorzystania tego gazu 
oraz zmniejszenia jego negatywnego 
wpływu zarówno na życie i zdrowie lu-
dzi jak i środowiska. Główny Instytut 
Górnictwa wskazuje, iż zasoby geolo-
giczne metanu znajdują się w pokładach 
węgla w Polsce na poziomie ok. 250 
mld m3.

27 lutego br. w Rudzie Śląskiej Zakła-
dy Energetyki Cieplnej SA w Katowi-
cach zakończyły realizację inwestycji 
pn. „Budowa silników gazowych z gene-
ratorami energii elektrycznej oraz kotła 
gazowego”. Rudzka część Kopalni „Wu-
jek” (dawniej „Śląsk”) należy do najnie-
bezpieczniejszych zakładów wydobyw-
czych, dlatego ta inwestycja w tym miej-
scu ma wyjątkowe znaczenie. 

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek

Ujarzmienie górniczej besti i
Pierwszym etapem projektu było uru-

chomienie w październiku 2013 roku 
powierzchniowej stacji odmetanowania, 
co pozwala na ujmowanie metanu pod-
czas wydobywania węgla. Zwiększono 
w ten sposób bezpieczeństwo ludzi pra-
cujących pod ziemią, a zasysany gaz 
poprzez specjalne dmuchawy tłoczony 
jest do Zakładu Energetyki Cieplnej.

Drugi etap kończący projekt, to zabu-
dowa dwóch silników (agregatów koge-
neracyjnych) o mocy cieplnej 1,45 MW 
i elektrycznej 1,48 MW każdy, oraz ko-
tła gazowego o mocy do 6 MW zasila-
nych gazem pochodzącym właśnie z od-
metanowania Kopalni Węgla Kamien-
nego „Wujek” Ruch „Śląsk”.

Układ kogeneracyjny pozwala na pro-
dukcję zarówno elektryczności – wyko-
rzystywanej do oświetlenia obiektów 
kopalnianych oraz zasilania agregatów 
klimatyzacji, nadwyżka będzie sprzeda-
wana zaś do sieci. Drugim efektem jest 
produkcja ciepła wydzielającego się 
podczas produkcji energii elektrycznej. 
Szacuje się, że będzie powstawało ok. 3 
MW ciepła, które będzie wykorzystywa-
ne do ogrzania wody. Ciecz o temperatu-
rze ok. 90 stopni dodawana będzie do 
tej, która powstaje podczas podgrzania 
gazem w kotle ciepłowniczym. Wszyst-
ko tłoczone rurami wymienników ciepła 
wędrować będzie do mieszkań jako cie-
pło w centralnym ogrzewaniu.

Koszt zadania wyniósł blisko 12 mln 
zł. Wojewódzki Fundusz wsparł tę in-

westycję preferencyjną pożyczką w wy-
sokości 5,79 mln zł. Roczna produkcja 
energii elektrycznej w agregacie koge-
neracyjnym wyniesie min. 18.148 
MWh, a przewidywane roczne oszczęd-
ności w kosztach produkcji wyniosą ok. 
2,9 mln zł. 

Dzięki realizacji tego zadania wyelimi-
nowana zostanie emisja metanu do atmos-
fery, co jest szczególnie istotne dla klima-
tu, gdyż metan ma potencjał cieplarniany 
wielokrotnie większy niż dwutlenek wę-
gla. Dzięki energetycznemu wykorzysta-
niu gazu kopalnianego nastąpi znaczące 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, po-
wstających dotychczas w kotłach węglo-
wych eksploatowanych przez ZEC, produ-
kujących ciepło dla odbiorców na terenie 
Rudy Śląskiej i Katowic (m.in. pyłu 
o 8.473 kg/a, dwutlenku siarki o 94.614 
kg/a, tlenków azotu o 42.237 kg/a i dwu-
tlenku węgla o 17.140 Mg/a).

Jednak najważniejsze jest to, że dzię-
ki tej inwestycji zwiększy się bezpie-
czeństwo górników fedrujących pod 
ziemią. Projekt ma więc z całą pewno-
ścią efekt skumulowany i jest „szyty na 
miarę” – z jednej strony poprawia bez-
pieczeństwo ludzi, z drugiej ma efekt 
ekonomiczny (odmetanowanie pokła-
dów przyspieszy prace wydobywcze), 
po trzecie daje efekt ekologiczny – za-
miast płacić za emisję metanu do atmos-
fery, wykorzystujemy go do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej.

Agnieszka Kominek

Podczas ceremonii oddania nowej inwestycji do użytku nie zabrakło wielu 
ważnych przedstawicieli naszego regionu.
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Longina Kugiel – prezes ZEC. Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Metan jest szkodliwym gazem, który powstaje głównie w wyniku rozkładu szczątków 
roślinnych. W przyrodzie występuje przy złożach ropy naftowej oraz węgla kamiennego. 
W połączeniu z tlenem metan tworzy wybuchowe mieszaniny, które są jedną z przyczyn 
katastrof górniczych. Metan jako gaz przyczynia się również do globalnego ocieplenia 
klimatu – 20 razy silniej niż dwutlenek węgla pochłania promieniowanie podczerwone. 

Istnieje jednak praktyczne zastosowanie tego gazu. Metan ujmowany w trakcie fe-
drunku w śląskich kopalniach służy do produkcji ciepła, zimna oraz prądu. Tylko w roku 
2012 Jastrzębska Spółka Węglowa wykorzystała 87% powstającego przy wydobyciu 
węgla metanu. Stacje odmetanowania ujęły ok. 120 mln m3, z czego ok. 106 mln m3 zu-
żyto do produkcji energii. Aktualnie w kopalniach JSW pracuje 13 silników gazowych 
zasilanych metanem. Pierwszy tego typu silnik został uruchomiony w roku 1997 w ko-
palni „Krupiński”.

EKO-faktyEKO-faktyEKO-fakty

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowicach. Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolii Katowickiej. Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Rozwiąż krzyżówkę

1

2
3

4

5

6

HASŁO: 

1 2 3 4 5 6

1. Wydobywa się w niej węgiel  4. Otacza kulę ziemską
2. Emitują je samochody   5. … ziemny
3. Powstaje w wyniku spalania   6. Gaz, jest go bardzo
    np. węgla w piecu       dużo w kopalniach
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Jakub Bukowski, 
syn Magdaleny i Sebastiana, 
ur. 11.03. (3300 g i 55 cm)

Piotr Rurkowski, 
syn Patrycji i Krystiana, 

ur. 8.03. (2350 g)

Krysia Burda, 
córka Ewy i Michała, 

ur. 10.03. (2740 g i 53,5 cm)

Martyna Sobota, 
córka Sandry i Łukasza, 

ur. 8.03. (3800 g)

 Sebastian Labus, 
syn Edyty i Sławomira, 

ur. 10.03. (3400 g i 55 cm)

Natalia Rychel, 
córka Hanny i Krzysztofa, 

ur. 10.03. (3970 g i 54 cm)

Zuzanna Grajcarek, 
córka Marleny i Marka, 

ur. 11.03. (2800 g i 52 cm)

Marlena Glanowska, 
córka Sylwii i Bartłomieja, 
ur. 11.03. (3060 g i 53 cm)

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twar-
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REKLAMA

Roksana Kotas 
córka Elżbiety i Lucjana 

ur. 4.03. (3000 g i 50 cm)

Zuzanna Gilner, 
córka Natalii i Kamila,

ur. 22.02. (3300 g i 54 cm)

Maria gotuje i czaruje

Sałatka imprezowa, 
czyli śledzie pod pierzynką 

Moja ulubiona sałatka śledziowa. Doskonale 
uzupełnia menu imprezowe. Nadaje się również 
na świąteczny stół, jest szybka i łatwa w przygo-
towaniu.

Składniki: 2 paczki śledzi (płaty śledziowe  
– matjasy), 4 duże ziemniaki, 3 duże buraki, 2 
cebule, 5 jajek, słoik majonezu, pieprz, sól

Sposób przygotowania: Buraki i ziemnia-
ki w mundurkach oraz jajka gotujemy. Na-

Maria Ożga
półfinalistka II edycji programu MasterChef

stępnie należy zetrzeć je na tarce o grubych 
oczkach.

Śledzie i cebule  kroimy w kostkę, tylko pie-
przymy, mieszamy razem i rozkładamy jako 
pierwszą warstwę na dnie przezroczystej sala-
terki. Następnie smarujemy majonezem i ukła-
damy drugą warstwę sałatki, tj. buraki. Pieprzy-
my, solimy i smarujemy majonezem. To samo 
robimy z warstwą ziemniaków. Na koniec po-
sypujemy startymi jajkami. Warstwy z jajek już 
nie smarujemy majonezem. Smacznego!

Baran – Nabierzesz większego zaufania 
do ludzi i z łatwością przełamiesz pewne 
bariery w kontaktach z innymi i ustalisz 
wspólne plany i cele. W weekend warto po-
święcić czas sprawom uczuciowym.

Byk – Możesz być teraz niespokojny, po-
nieważ wszyscy staną się podejrzliwi i mo-
gą więcej niż zwykle wymagać od Ciebie. 
W uczuciach uważaj na swe emocje, by nie 
były przyczyną nieporozumień.

Bliźnięta – Tydzień będzie udany, choć 
bardzo pracowity. Odłóż spotkania towa-
rzyskie i pomyśl jak możesz zarobić więk-
sze pieniądze. W uczuciach spokojnie.

Rak – Unikaj teraz ryzyka i kłótni ze zna-
jomymi. Możesz być przez ten czas ospały, 
dlatego uważaj na spóźnienia. Zaopatrz się w 
witaminy i nie martw się niczym na zapas.

Lew – To będzie bardzo aktywny tydzień. 
Będziesz zawierał znajomości, uczył się 
i odkrywał nowe zainteresowania. Wychodź 
na częstsze spacery, na nich może pojawić 
się Twoja miłość.

Panna – Możesz być marudna i nie mieć 
ochoty na nic. Wizyta u kosmetyczki lub 
wypad na zakupy poprawi Twój nastój. Nie 
wymagaj od swego partnera zbyt wiele, on 
naprawdę się stara.

Waga – Popatrz na swe problemy pod 
całkiem innym kątem, wówczas o wiele ła-
twiej uda Ci się je rozwiązać. Szukaj wspar-
cia u przyjaciół, tym bardziej, że teraz 
wspólne wypady będą udane.

Skorpion – Czas sprzyja sprawom, które 
wymagają współpracy i uzgadniania szcze-
gółów z innymi ludźmi. Warto teraz odwie-
dzać znajomych i krewnych, podejmować 
wspólne decyzje.

Strzelec – Zachowaj dystans do ryzy-
kownych propozycji i dziwnych znajomo-
ści. Uważaj podczas rozmów dotyczących 
pieniędzy, ktoś może Cię oszukać. Zajmij 
się teraz domem i rodziną.

Koziorożec – Zwróć uwagę na to, co 
czujesz i czego potrzebujesz. Pora byś 
w końcu odpoczął i zajął się swym hobby. 
W uczuciach warto porozmawiać ze swą 
drugą połówką.

Wodnik – Będziesz miał ogromną ochotę 
zrobić coś nietypowego, innego, a nawet 
szalonego. Zapragniesz poznać nowych lu-
dzi i nowe dziedziny, które mogą stać się 
Twym hobby lub nawet pracą.

Ryby – Ten tydzień to doskonały czas, by 
zabrać się za poprawę swojej kondycji fi-
zycznej. Może wybierzesz się na częstsze 
spacery, rower czy do siłowni? W uczuciach 
czeka Cię miła niespodzianka.

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

Fani aktywności – uczestnicy 
zabawy o kurs wspinaczkowy

Pomóż swojemu faworytowi otrzymać kurs wspi-
naczkowy. Głosy w zabawie można oddawać za po-
mocą SMS-ów – wysyłając kod przypisany kandy-
datowi na nr 71100; oraz portalu społecznościowe-
go Facebook – za pomocą kliknięć „lubię to”. Głosy 
sumują się.  Głosowanie trwa od 19 marca od godz. 
9.00 do 24 marca 2014 r. do godziny 15.00. 

Michał Mildner (SMS o treści kurs.1 na nr 71100 ). Piotr Manowski (SMS o treści kurs.3 nr na 71100).

Elżbieta Chłap (SMS o treści kurs.4 na nr 71100).

Łukasz Bier ( SMS o treści kurs.2 na nr 71100).
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HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
CHEBZIE

zabudowa jednorodzinna 
i nieruchomości niezamieszkałe

ULICE: Dworcowa, Styczyńskiego, ks. Szafranka, Nowo-
bytomska, Niedurnego, Pl. Szkolny, Pawła, Przedtorze, 

Węglowa, Zabrzańska. 
PONIEDZIAŁEK:

24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
GODULA

zabudowa jednorodzinna 
i nieruchomości niezamieszkałe

ULICE: Fabryczna, Latki, Lipa. 
PONIEDZIAŁEK: 

24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014.

ULICE: Czereśniowa, Floriana, Goduli, Plac 
Niepodległości, Rencistów, Stara, Solskiego, 

Tiałowskiego.
WTOREK: 

25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 
3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 
21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 2.12.2014, 16.12.2014, 
30.12.2014. 

ULICE: Akacjowa, Banacha, Ciołkowskiego, 
Doroszewskiego, Gagarina, Jesionowa, Leszczynowa, 

Olchowa, Owocowa, Romera, Smoluchowskiego, 
Sierpińskiego, Wołkowa. 

ŚRODA: 
26.03.2014, 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 21.05.2014, 
4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 16.07.2014, 30.07.2014, 
13.08.2014, 27.08.2014, 10.09.2014, 24.09.2014, 
8.10.2014, 22.10.2014, 5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014, 
17.12.2014, 31.12.2014. 

ULICE: Lipińska, Podlas, Przedszkolna, Tylna.
CZWARTEK: 

27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 9.05.2014, 
8.08.2014, 14.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty wiel-
kogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
ORZEGÓW

zabudowa jednorodzinna 
i nieruchomości niezamieszkałe

ULICE: Bytomska, Fojkisa, Plater, Piaseczna, Stroma, 
Warszawska.

PONIEDZIAŁEK: 
24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014.

ULICE:  Czapli, Janty, Joanny, Modrzejewskiej, 
Orzegowska, Skalna, Szyb Zofi i.

WTOREK: 
25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 
3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 
21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 2.12.2014, 16.12.2014, 
30.12.2014. 

ULICE: Gliwicka, Huloka, Królowej Jadwigi.
ŚRODA: 

26.03.2014, 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 21.05.2014, 
4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 16.07.2014, 30.07.2014, 
13.08.2014, 27.08.2014, 10.09.2014, 24.09.2014, 
8.10.2014, 22.10.2014, 5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014, 
17.12.2014, 31.12.2014.

ULICE: Jaracza, Kardynała Augusta Hlonda, Wysockiej.
CZWARTEK: 

27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.

ULICE: Mateusza, Młodego Górnika. 
PIĄTEK: 

28.03.2014, 11.04.2014, 25.04.2014, 9.05.2014, 
23.05.2014, 6.06.2014, 20.06.2014, 4.07.2014, 18.07.2014, 
1.08.2014, 15.08.2014, 29.08.2014, 12.09.2014, 
26.09.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 7.11.2014, 
21.11.2014, 5.12.2014, 19.12.2014. 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 8.05.2014, 
14.08.2014, 13.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty 
wielkogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu 
zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

 ULICE: 1 Maja,Chryzantem, Powstańców, Raciborska, 
Słowiańska, Wolności. 

PONIEDZIAŁEK: 
24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014.
ULICE: Bujoczka, Głowackiego, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Macieja, Nad Bytomką, Przy Kolei, Sobieskiego, Sosinki, 

Wandy, Wincentego, Wyleżoła.
PONIEDZIAŁEK: 

31.03.2014, 14.04.2014, 28.04.2014, 12.05.2014, 
26.05.2014, 9.06.2014, 23.06.2014, 7.07.2014, 21.07.2014, 
4.08.2014, 18.08.2014, 1.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014, 
13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014, 22.12.2014. 

ULICE: Dunajewskiego, Miłosza, Norwida, Nałkowskiej, 
Staszica, Zabrzańska, Żeromskiego. 

WTOREK: 
25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 
3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 
21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 2.12.2014, 
16.12.2014. 
ULICE: Achtelika, Astrów, Kędzierzyńska, Matejki, Maya, 
Mickiewicza, Ogrodowa, Różana, Sieronia, Stanisława, 

Wieniawskiego.
WTOREK: 

1.04.2014, 15.04.2014, 29.04.2014, 13.05.2014, 
27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 8.07.2014, 
22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 2.09.2014, 16.09.2014, 
30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 
25.11.2014, 9.12.2014, 23.12.2014.
ULICE: Bankowa, Brańskiego, Fiołków, Janasa, Jaśminów, 

Miarki, Kościelna, Ligonia, Plac Chopina, Porębska, 
Promienna, Smołki, Szyb Powietrzny, Szyb Walenty, 

Wawelska.
ŚRODA: 

19.03.2014, 2.04.2014, 16.04.2014, 30.04.2014, 
14.05.2014, 28.05.2014, 11.06.2014, 25.06.2014, 
9.07.2014, 23.07.2014, 6.08.2014, 20.08.2014, 3.09.2014, 
17.09.2014, 1.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 
12.11.2014, 26.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014. 

ULICE: Bratków, Kokotek, Konwalii, Krokusów, 
Magazynowa, Narcyzów, Storczyków, Zwycięstwa.

CZWARTEK: 
27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
ULICE: Ballestremów, Gierałtowskiego, ks. Jana Dobrego, 

Morcinka, Mielęckiego, Na Łąkach, Orzegowska, 
Piastowska, Potokowa, Skłodowskiej-Curie, Sprusa, 
Starowiejska, Szczęść Boże, Szyb Bartosza, Torowa, 

Żeleńskiego.
CZWARTEK: 

20.03.2014, 3.04.2014, 17.04.2014, 1.05.2014, 15.05.2014, 
29.05.2014, 12.06.2014, 26.06.2014, 10.07.2014, 
24.07.2014, 7.08.2014, 21.08.2014, 4.09.2014, 18.09.2014, 
2.10.2014, 16.10.2014, 30.10.2014, 13.11.2014, 
27.11.2014, 11.12.2014, 25.12.2014.
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH PRZED 

POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 13.05.2014, 
12.08.2014, 18.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty 
wielkogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu 
zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY
NOWY BYTOM

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: 1 Maja, Dobrej Nadziei, Jana Furgoła, 
Grochowska, Hutnicza, Łączna, Parkowa, Szyb Barbary.

PONIEDZIAŁEK:
 24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 

ULICE: Lisia, Lompy, Chorzowska, Gen. Hallera, Gwardii 
Ludowej, Kolista, ks. Szymały, Plac Jana Pawła II, Pokoju, 

Ratowników, Szarotek. 
WTOREK:

 25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 
3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 
21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 2.12.2014, 16.12.2014, 
30.12.2014. 

ULICE: Kolejowa, Konstytucji, Markowej, Mieszka I, 
Żelazna. 
ŚRODA: 

26.03.2014, 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 21.05.2014, 
4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 16.07.2014, 30.07.2014, 
13.08.2014, 27.08.2014, 10.09.2014, 24.09.2014, 
8.10.2014, 22.10.2014, 5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014, 
17.12.2014, 31.12.2014. 
ULICE: Czarnoleśna, Kazimierza, Niedurnego, Objazdowa, 

Planty Kowalskiego, Stalowa, Tołstoja.
CZWARTEK: 

27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 14.05.2014, 
13.08.2014, 12.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty 
wielkogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu 
zbiórki.

 
HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BIELSZOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe.

ULICE: Bukowa, Cynkowa, Halembska od nr 158, 
Jordana, Kossaka, Kwiatowa, Partyzantów, Pasieczna, 

Piernikarczyka, Powstańców Śląskich, Szpitalna, 
Wspólna, Wysoka. 

PONIEDZIAŁEK: 
31.03.2014, 14.04.2014, 28.04.2014, 12.05.2014, 
26.05.2014, 9.06.2014, 23.06.2014, 7.07.2014, 21.07.2014, 
4.08.2014, 18.08.2014, 1.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014, 
13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014, 22.12.2014. 

ULICE: Basenowa, Broniewskiego, Chroboka, Cicha, 
Gęsia, Gliniana, Główna, Jasna, Kokota, Łokietka, Mokra, 
Lelewela, Pogodna, Równoległa, Słoneczna, Wideckiego, 

Wierzbowa. 
WTOREK: 

1.04.2014, 15.04.2014, 29.04.2014, 13.05.2014, 
27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 8.07.2014, 
22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 2.09.2014, 16.09.2014, 
30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 
25.11.2014, 9.12.2014, 23.12.2014.
ULICE: Admiralska, Górna, Husarska, Kasprowicza, Kingi, 
Kowaczka, ks. Niedzieli, Obrońców Pokoju, Poligonowa, 

Poznańska, Rycerska, Sportowców, Ułańska.
ŚRODA: 

19.03.2014, 2.04.2014, 16.04.2014, 30.04.2014, 
14.05.2014, 28.05.2014, 11.06.2014, 25.06.2014, 
9.07.2014, 23.07.2014, 6.08.2014, 20.08.2014, 3.09.2014, 
17.09.2014, 1.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 
12.11.2014, 26.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014. 

ULICE: Bielszowicka, Budowlanych, Dolna, Drzymały, 
Fińska, Grott gera, Gen. Bema, Jasińskiego, Jaworowa, 

Jedności, Jodłowa, Kunickiego, Komuny Paryskiej, 
Krzywa, Mierosławskiego, Na Piaski, Narutowicza, 
Pawłowska, Pionierów, Szkolna, Szymanowskiego, 

Twaruszki, Ustronna, Węzłowa, Wiosenna, 
Wróblewskiego, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zielona.

CZWARTEK: 
20.03.2014, 3.04.2014, 17.04.2014, 1.05.2014, 15.05.2014, 
29.05.2014, 12.06.2014, 26.06.2014, 10.07.2014, 
24.07.2014, 7.08.2014, 21.08.2014, 4.09.2014, 18.09.2014, 
2.10.2014, 16.10.2014, 30.10.2014, 13.11.2014, 
27.11.2014, 11.12.2014, 25.12.2014.
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 8.05.2014, 
7.08.2014, 6.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty wiel-
kogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
WIREK 

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: 1 Maja nr parzyste, Bytomskiego, Dąbrowskiego, 
Gwiżdża, Korczaka, ks. Ściegiennego, Krasińskiego, 

Kupiecka, Okopowa, Osiedlowa, Pocztowa, Szopena, 
Reymonta, Szpitalna, Teatralna, Zdziebkowskiej.

PONIEDZIAŁEK: 
24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014.

ULICE: Główna, Gołębi, Gabora, Kałusa, Katowicka, 
Kopernika, Kubiny, Lecha, Ludowa, Odrodzenia, 

Robotnicza, Słowackiego, Strażacka. 
WTOREK: 

25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 
3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 
21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 2.12.2014, 16.12.2014, 
30.12.2014.

ULICE: Bocianów, Borówkowa, Brata Alberta, Dębowa, 
Magdziorza, Niedurnego, Polna, Paderewskiego, Szyb 
Aliny, Targowa, Wodna, Wrzosowa, Żwirki i Wigury. 

ŚRODA: 
26.03.2014, 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 21.05.2014, 
4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 16.07.2014, 30.07.2014, 
13.08.2014, 27.08.2014, 10.09.2014, 24.09.2014, 
8.10.2014, 22.10.2014, 5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014, 
17.12.2014, 31.12.2014.
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ULICE: 1 Maja nr nieparzyste, Bielszowicka, 
Czajkowskiego, Długosza, Jankowskiego, Karłowicza, 

Kąpielowa, Kolberga, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Licealna, Maliszewskiego, Mostowa, Noskowskiego, 

Nowa, Nowary, Nowoka, Ogińskiego, Piaskowa, 
Radosna, Rejtana, Różyckiego, Spokojna, Szeligowskiego, 

Sygietyńskiego, Wiejska, Wyzwolenia.
CZWARTEK: 

27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.

 ULICE: Obrońców Westerplatt e, Sienkiewicza, 
Szyb Andrzeja, Tuwima. 

PIĄTEK: 
28.03.2014, 11.04.2014, 25.04.2014, 9.05.2014, 
23.05.2014, 6.06.2014, 20.06.2014, 4.07.2014, 18.07.2014, 
1.08.2014, 15.08.2014, 29.08.2014, 12.09.2014, 
26.09.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 7.11.2014, 
21.11.2014, 5.12.2014, 19.12.2014.
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6:00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 9.05.2014, 
1.08.2014, 7.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty wiel-
kogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

 
HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BYKOWINA 

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Brygadzistów, Drozdów, Grzegorzka, Kowalskiego- 
Olka, Kombajnistów, Szybowa, Sztygarska, Zgrzebnioka. 

PONIEDZIAŁEK: 
31.03.2014, 14.04.2014, 28.04.2014, 12.05.2014, 
26.05.2014, 9.06.2014, 23.06.2014, 7.07.2014, 21.07.2014, 
4.08.2014, 18.08.2014, 1.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014, 
13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014, 22.12.2014. 

ULICE: 11 Listopada, Boczna, Chrobrego, Górnośląska, 
Gwarecka, Jagiellońska, Katowicka, Kopalniana, 

Krzywoustego, ks. Potyki, ks. Szramka, Plebiscytowa, 
Poloczka, Pordzika, Prosta, Siekiela, Sikorek, 

Skowronków, Słowików, Szpaków, Wilka, Wita Stwosza, 
Zgody, Związku Młodzieży Polskiej. 

WTOREK: 
25.03.2014, 8.04.2014, 22.04.2014, 6.05.2014, 
20.05.2014, 3.06.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, 

15.07.2014, 29.07.2014, 12.08.2014, 26.08.2014, 
9.09.2014, 23.09.2014, 7.10.2014, 21.10.2014, 4.11.2014, 

18.11.2014, 2.12.2014, 16.12.2014.
ULICE: Kręta, Korfantego, Kukułcza, Otylii, Rymera. 

CZWARTEK: 
27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014. 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 7.05.2014, 
6.08.2014, 5.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty wiel-
kogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
KOCHŁOWICE

zabudowa jednorodzinna i nieruchomości 
niezamieszkałe

ULICE: Barbary, Norberta Bończyka, Bratnia, Dojazdowa, 
Gajowa, Jagiełły, Józefa, Kamienna, Kasztanowa, 

Kaszubska, Klonowa, Kochłowicka, Krańcowa, Letnia, 
Prusa, Pomorska, Reja, Szyb Artura, Śląska, Warmińska, 

Wrocławska, Wschodnia, Zjednoczenia. 
PONIEDZIAŁEK: 

24.03.2014, 7.04.2014, 21.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 
2.06.2014, 16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 
28.07.2014, 11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 
22.09.2014, 6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 

ULICE: Brzozowa, Ciasna, Do Gródka, Dunikowskiego, 
Handlowa, Huculska, Jacka, Jagodowa, Kochanowskiego, 

Karolinki, Kłosowa, Krakusa, Łukasiewicza, Łąkowa, 
Malczewskiego, Malinowa, Młodzieżowa, Mrówcza, 
Ondraszka, Opłotki, Opolska, Przemysłowa, Rybna, 

Sadowa, Solna, Strumykowa, Strzelecka, 
Świętochłowicka, Tęczowa, Weteranów, Wirecka, 

Ziemska, Żurawia, Żymły. 
WTOREK: 

1.04.2014, 15.04.2014, 29.04.2014, 13.05.2014, 
27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 8.07.2014, 
22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 2.09.2014, 16.09.2014, 
30.09.2014, 14.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 
25.11.2014, 9.12.2014, 23.12.2014. 

ŚRODA: 
ULICE: Batorego, Cyprysowa, Dożynkowa, ks. Dzierżonia.
19.03.2014, 2.04.2014, 16.04.2014, 30.04.2014, 
14.05.2014, 28.05.2014, 11.06.2014, 25.06.2014, 
9.07.2014, 23.07.2014, 6.08.2014, 20.08.2014, 3.09.2014, 
17.09.2014, 1.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 
12.11.2014, 26.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014.

ULICE: Chmielna, Drobna, ks. Tunkla, Nasypowa, 
Oświęcimska, Siewna, Turskiego, Wyspiańskiego, 

Wyzwolenia.
CZWARTEK:

27.03.2014, 10.04.2014, 24.04.2014, 8.05.2014, 
22.05.2014, 5.06.2014, 19.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 
31.07.2014, 14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 
25.09.2014, 9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.

ULICE: Aleja Dworcowa, Bałtycka, Długa, Do Dworca, 
Grobla Kolejowa, Jana, Mazowiecka, Moniuszki, 
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Piłsudskiego, 

Radoszowska, Rogozińskiego, Staff a, Średnia, Łukowa. 
CZWARTEK: 

20.03.2014, 3.04.2014, 17.04.2014, 1.05.2014, 15.05.2014, 
29.05.2014, 12.06.2014, 26.06.2014, 10.07.2014, 
24.07.2014, 7.08.2014, 21.08.2014, 4.09.2014, 18.09.2014, 
2.10.2014, 16.10.2014, 30.10.2014, 13.11.2014, 
27.11.2014, 11.12.2014, 25.12.2014. 
Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. 
W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wy-
stawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracow-
ników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej 
odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI PRZEDMIOTÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH WYSTAWIONYCH 

PRZED POSESJĘ, 
dla zabudowy jednorodzinnej w terminach: 6.05.2014, 
5.08.2014, 4.11.2014. Prosimy wystawić przedmioty wiel-
kogabarytowe przed posesję do godz. 7.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
RUDA, NOWY BYTOM

zabudowa wielorodzinna 
PONIEDZIAŁEK, ULICE: 

1 Maja, Czarnoleśna, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, 
Jadwigi Markowej 5, 8, 9, 15,20, 22, Jana Smolenia, Jana 
Stefana Dworaka, Kazimierza, ks. Konstantego Damrota, 
Lwa Tołstoja, Objazdowa, Parkowa 1, 3, Bankowa, Piotra 
Niedurnego 19-21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 
41, 43-45, 47, 53, 55, 57, 65, 67, 89, 97, 101-105, Jana 
Pawła II 2, 6, Podgórze 5-15, 10-28, Pokoju 1, 2 15-17, Spół-
dzielcza, Bartosza Głowackiego, Bzów, Magazynowa 6-12, 
31, Feliksa Wyleżoła, Fiołków, Górnicza, Gustawa Morcin-
ka, Henryka Wieniawskiego 14, Jana Kilińskiego, Jaśminów, 
Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Tadeusza Kościuszki 2, Woj-
ska Polskiego 1-29, Marii Skłodowskiej.Curie, Nad Bytomką 
, Piastowska 7-33, 36, 37, 38, 39-61, Potokowa, Przy Kolei, 
Sobieskiego, Starowiejska, Szyb Bartosza, Szyb Powietrzny, 
Szyb Walenty, Wandy, Raciborska 1-5, 7, 9, 10, 11-15, Wa-
welska 2, 4, Wesoła, Wiktora Bujoczka, Wincentego Janasa, 
Ryszarda Sprusa, Władysława Żeleńskiego, Różana 9, 11, 
14, 16, Wolności, 20, 23 (RSM), 90, 94, Zwycięstwa 1, 2, 
Zabrzańska 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62. 

WTOREK, ULICE: 
Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii Ludowej, Jadwigi 
Markowej 8, Józefa Lompy, Kolista, ks. Jana Szymały, Anto-
niego Maya, Piotra Niedurnego, 22, 26, 36, 46, 50, 52, Jana 
Pawła II 1, 3, Podgórze 2, 30-42, Pokoju 3-14, 16-21, Ra-
towników, Szarotek, Adama Mickiewicza, Andrzeja Mielęc-
kiego, Antoniego Sieronia, Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5, 
Isaaka Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, Jana Matejki, 
Kędzierzyńska, Tadeusza Kościuszki 1-3, 4, 5-11, 6-12, Woj-
ska Polskiego 4-14, Kościelna, ks. Józefa Czempiela, Macie-
ja, Magnolii, Marii Konopnickiej, Narcyzów, Ogrodowa, 
Orzegowska, Plac Chopina, Powstańców, Sasanek, Stanisła-
wa, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szczęść Bo-
że, Szyb Walenty, Wawelska 6, Różana 2, 4, 6, 7, 12, Wolno-
ści 2-17, 23 (MP), 27-43, 92, 102-114, Zwycięstwa 3-7, Za-
brzańska 66, 68, 72. 

ŚRODA, ULICE: 
Ignacego Krasickiego, Jadwigi Markowej 8, 9, 22, Parkowa 
1, Piotra Niedurnego 19-21, 23, 24, 30, 31, 38, 40, 43-45, 
65, 67, 89, 97, Podgórze 5-15, 10-28, Pokoju 1, 2, 15-17, 
Bzów, Fiołków, Magazynowa 6-12, Henryka Wieniawskiego 
14, Jaśminów, Tadeusza Kościuszki 2, Wojska Polskiego 
1-29, Piastowska 36, 38, Szyb Powietrzny, Raciborska 10, 
Wawelska 2, 4, Różana 9, 11, 14, 16, Wolności 20, 23 (RSM), 
90, 94, Zwycięstwa 1, 2, Zabrzańska 56, 58, 60.

CZWARTEK, ULICE: 
1 Maja, Czarnoleśna, Jana Furgoła, Jadwigi Markowej 
5,15,20, Jana Smolenia, Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, 
ks. Konstantego Damrota, Lwa Tołstoja, Objazdowa, Parko-
wa 3, Bankowa, Piotra Niedurnego 25, 27, 29, 37, 39, 41, 
47, 53, 55, 57, 101-105, Jana Pawła II 2, 6, Pokoju 15-17, 
Spółdzielcza, Andrzeja Mielęckiego, Bartosza Głowackiego, 
Feliksa Wyleżoła, Górnicza, Gustawa Morcinka, Jana Kiliń-
skiego, Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Marii Skłodowskiej-
Curie, Magazynowa 31, Nad Bytomką, Piastowska 7-33, 37, 
39-61, Potokowa, Przy Kolei, Sobieskiego, Starowiejska, 
Szyb Bartosza, Szyb Walenty, Wandy, Raciborska 1-5, 7, 9, 
11-15, Wesoła, Wiktora Bujoczka, Wincentego Janasa, Ry-
szarda Sprusa, Władysława Żeleńskiego, Zabrzańska 53, 54, 
55, 57, 59, 62, 66, 68, 72.

PIĄTEK, ULICE: 
Chorzowska, Gen. Józefa Hallera, Gwardii Ludowej, Ignace-
go Krasickiego, Jadwigi Markowej 8, 9, 22, Józefa Lompy, 
Kolista, ks. Jana Szymały, Parkowa 1, Antoniego Maya, Pio-
tra Niedurnego 19-21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 36, 38, 40, 
43-45, 46, 50, 52, 65, 67, 89, 97, Jana Pawła II 1, 3, Podgó-
rze 2, 5-15, 10-28, 30-42, Pokoju 1,2, 3-14, 16-21, Ratowni-
ków, Szarotek, Adama Mickiewicza, Antoniego Sieronia, 
Bzów, Fiołków, Magazynowa 6-12, Henryka Wieniawskiego 
1, 3, 5, 14, Isaaka Dunajewskiego, Jana Gierałtowskiego, 
Jana Matejki, Jaśminów, Kędzierzyńska, Tadeusza Kościusz-
ki 1-3, 4, 5-11, 6-12, Wojska Polskiego 1-29, 4-14, Kościel-
na, ks. Józefa Czempiela, Macieja, Magnolii, Marii Konop-
nickiej, Narcyzów, Ogrodowa, Orzegowska, Piastowska 36, 
38, Plac Chopina, Powstańców, Sasanek, Stanisława, Stani-
sława Staszica, Stefana Żeromskiego, Szczęść Boże, Szyb 
Powietrzny, Szyb Walenty, Raciborska 10, Wawelska 2, 4, 6, 
Różana 2, 4, 6, 7, 9,11, 12, 14, 16, Wolności 2-17, 20, 23 
(MP i RSM), 27-43, 90, 92, 94, 102-114, Zwycięstwa 1, 2, 
3-7, Zabrzańska 56, 58, 60.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
GODULA I ORZEGÓW

zabudowa wielorodzinna 
PONIEDZIAŁEK, ULICE: 

Akacjowa, Heleny Modrzejewskiej, Jana Waniora, Wojcie-
cha Bogusławskiego, Kardynała Augusta Hlonda, Ludwika 
Solskiego, Wincentego Lipa, Piaseczna, Joanny 3-11, Joan-
ny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, Fabryczna, Karola Go-
duli, Konstantego Latki 1-2, Konstantego Latki 5-8, Lipińska, 
Owocowa, Podlas 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 18-36, Podlas 5, 7, 9, 
16, Adama Huloka, Aleksandra Puszkina, Przedszkolna 
1-13, Zabrzańska, Węglowa, Przedtorze, Pl. Szkolny, Pawła, 
Nowobytomska, ks. Józefa Szafranka, Jana Styczyńskiego, 
Dworcowa, Królowej Jadwigi, Kopalnia Karol, Antoniego 
Zielińskiego 2-13, Stanisławy Wysockiej, Przelotowa, Józefa 
Piechy 1, 8, 12, Walentego Fojkisa 1-12, Kardynała Augusta 
Hlonda 9, 16, 29, 34, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 26, 27, 29, 
33, 34, 39, 40, 41, 42, 43 (Wsp. Mieszk. i Obsł. Nieruch.), 
44, 46, 48, 50, 52.

ŚRODA, ULICE: 
Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, Piaseczna, Jo-
anny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, Karola Goduli, Kon-
stantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 18-36, Ada-
ma Huloka, Aleksandra Puszkina , Przedszkolna 12-13, 
Królowej Jadwigi, Antoniego Zielińskiego 2, Przelotowa, 
Józefa Piechy 1, Walentego Fojkisa 1, 6, 10, Kardynała Au-
gusta Hlonda 16, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 40, 42, 43 
(Wsp. Mieszk.), 44, 46, 48, 50, 52.

CZWARTEK, ULICE: 
Akacjowa, Jana Waniora, Wojciecha Bogusławskiego, Kar-
dynała Augusta Hlonda, Wincentego Lipa, Joanny 3-11, 
Fabryczna, Konstantego Latki 5-8, Lipińska, Owocowa, Pod-
las 5, 7, 9, 16, Przedszkolna 1-11, Zabrzańska, Węglowa, 
Przedtorze, Pl. Szkolny, Pawła, Nowobytomska, ks. Józefa 
Szafranka, Jana Styczyńskiego, Dworcowa, Kopalnia Karol, 
Antoniego Zielińskiego 3-13, Stanisławy Wysockiej, Józefa 
Piechy 8, 12, Walentego Fojkisa 2, 4, 5, 7, 8, 9 ,12, Kardyna-
ła Augusta Hlonda 9, 29, 34, Bytomska 26, 27, 29, 33, 34, 
39, 41, 43 (Obsł. Nieruch.).

PIĄTEK, ULICE: 
Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego, Piaseczna, Jo-
anny 12-21, Antoniego Tiałowskiego, Karola Goduli, Kon-
stantego Latki 1-2, Podlas 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 18-36, Ada-
ma Huloka, Aleksandra Puszkina, Przedszkolna 12-13, Kró-
lowej Jadwigi, Antoniego Zielińskiego 2, Przelotowa, Józefa 
Piechy 1, Walentego Fojkisa 1, 6, 10, Kardynała Augusta 
Hlonda 16, 46, Bytomska 5, 7, 12, 18, 40, 42, 43 (Wsp. 
Mieszk.), 44, 46, 48, 50, 52.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
BYKOWINA, KOCHŁOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK, ULICE:

11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-22, Brygadzi-
stów, Drozdów, Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, 
Kombajnistów, Kopalniana, ks. Emila Szramka, Okrężna, 
Pawła Poloczka, Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 22, 23, 25, 
27, 48, Skowronków 4-16, Szpaków, Sztolniowa, Sztygarska, 

Szybowa, Wilka, Wojciecha Korfantego, Gajowa, Józefa 
Piłsudskiego, Ignacego Łukasiewicza 9, Józefa Piłsudskiego, 
Kochłowicka, Warsztatowa, Radoszowska, ks. Ludwika Tun-
kla 133-143, Xawerego Dunikowskiego 3, Oświęcimska 79, 
81, 83, 85, 87.

WTOREK, ULICE: 
11 Listopada 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka 10-12, 24, Bocz-
na, Bolesława Chrobrego, Brygadzistów, Franciszka Wilka, 
Gilów, Górnośląska, ks. Augustyna Potyki, Kukułcza, Plebi-
scytowa, Skowronków 2, Wita Stwosza, Zgody, Brzozowa, 
Ignacego Łukasiewicza 22, Kamienna, Lipowa, Łowiecka, 
Łukowa, Opolska, Wschodnia, Roberta Żymły, ks. Ludwika 
Tunkla 2, 89, Xawerego Dunikowskiego 5, Oświęcimska 48, 
50, 86, 88.

ŚRODA, ULICE: 
11 Listopada 2, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 14-22, Drozdów, 
Gwarecka, Józefa Grzegorzka, Kanarków, Kombajnistów, 
Kopalniana, ks. Emila Szramka, Okrężna, Pawła Poloczka, 
Pośpiecha, Ryszarda Siekiela 22, 48, Skowronków 4-16, 
Szpaków, Sztolniowa , Sztygarska, Szybowa, Wilka, Wojcie-
cha Korfantego, Gajowa, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Łu-
kasiewicza 9, Xawerego Dunikowskiego 3, Oświęcimska 79, 
81, 83, 85, 87.

CZWARTEK, ULICE:
Ryszarda Siekiela 23, 25, 27, Józefa Piłsudskiego, Kochło-
wicka, Warsztatowa, Wschodnia, Radoszowska, ks. Ludwi-
ka Tunkla 133-143.

PIĄTEK, ULICE: 
11 Listopada 2, 19-35, Alfonsa Zgrzebnioka 2-8, 10-12, 14-
22, 24, Boczna, Bolesława Chrobrego, Brygadzistów, Droz-
dów, Franciszka Wilka, Gilów, Górnośląska, Gwarecka, Jó-
zefa Grzegorzka, Kanarków, Katowicka, Kombajnistów, Ko-
palniana, ks. Augustyna Potyki, ks. Emila Szramka, Kukułcza, 
Okrężna, Pawła Poloczka, Plebiscytowa, Pośpiecha, Ryszar-
da Siekiela 22, 48, Skowronków 2, 4-16, Szpaków, Sztolnio-
wa, Sztygarska, Szybowa, Wilka, Wita Stwosza, Wojciecha 
Korfantego, Zgody, Brzozowa, Gajowa, Ignacego Łukasiewi-
cza 9, 22, Kamienna, Lipowa, Łowiecka, Łukowa, Opolska, 
Roberta Żymły, ks. Ludwika Tunkla, 1, 89, Xawerego Duni-
kowskiego 3, 5, Oświęcimska 48, 50, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 
88.

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZMIESZANYCH DLA DZIELNICY 
WIREK, BIELSZOWICE

zabudowa wielorodzinna
PONIEDZIAŁEK, ULICE:

1 Maja 185-246, 247, 248-253, 254, 255-304, 311, 316, 
318, 320, 322, 323, 324, 326, 343-363, Adolfa Kempnego, 
Bielszowicka, Alojzego Jankowskiego 4, 6, 8, 12, 16-18, Jó-
zefa Piernikarczyka, Bocianów 1-8, Cynkowa, Fryderyka 
Szopena, Główna 20-28, Grzegorza Fitelberga 3-5, 12, Igna-
cego Paderewskiego, Janusza Korczaka, Jarosława Dąbrow-
skiego, Jarzębinowa 1, Józefa Elsnera 1, 2, 3, 4, Józefa 
Piernikarczyka, Juliana Tuwima, Karola Bytomskiego, Ką-
pielowa, ks. Józefa Niedzieli 29-35, Licealna, Ludomira Ró-
życkiego 21, 30, Osiedlowa 2-5, 7-9, 15, Powstańców Ślą-
skich, Prof. Fryderyka Joliot-Curie, Stanisława Kunickiego, 
Tadeusza Rejtana, Wysoka, Wyzwolenia, Równoległa 1-5, 
Zygmunta Krasińskiego 7-9.

WTOREK, ULICE:
Bocianów 10, Edmunda Kokota, Gęsia, Główna 34-38, Go-
łębi, Henryka Sienkiewicza, Jarzębinowa 3-5, Katowicka, 
Lecha, ks. Józefa Niedzieli 22-28, 30-61, Kupiecka, Ludomi-
ra Różyckiego 19, Maksymiliana Chroboka, Mikołaja Koper-
nika, Obrońców Westerplatt e, Pawła Kubiny, PCK, Osiedlo-
wa 6, 11-13, Sportowców, Strażacka, Szyb Andrzeja, Waw-
rzyńca Kałusa, Zielona, Równoległa 9, Zygmunta Krasiń-
skiego 20-22.

ŚRODA, ULICE: 
1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, Alojzego Jankow-
skiego16-18, Bocianów 1-8, Główna 20-28, Grzegorza Fitel-
berga 12, Ignacego Paderewskiego, Jarzębinowa 1, Józefa 
Elsnera 1, 4, ks. Józefa Niedzieli 29-35, Osiedlowa 2-5, 7-9, 
15, Prof. Fryderyka Joliot-Curie, Równoległa 1-5.

CZWARTEK, ULICE:
1 Maja 185-246, 248-253, 255-304, 311, 320, 323, 343-
363, Adolfa Kempnego, Bielszowicka, Alojzego Jankowskie-
go 4, 6, 8, 12, Józefa Piernikarczyka, Fryderyka Szopena, 
Grzegorza Fitelberga 3-5, Henryka Sienkiewicza, Janusza 
Korczaka, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Piernikarczyka, 
Juliana Tuwima, Karola Bytomskiego, Kąpielowa, Licealna, 
Ludomira Różyckiego 21, 30, Powstańców Śląskich, Stani-
sława Kunickiego, Tadeusza Rejtana, Wyzwolenia. 

PIĄTEK, ULICE: 
1 Maja 247, 254, 316, 318, 322, 324, 326, Alojzego Jankow-
skiego16-18, Bocianów 1-8, 10, Cynkowa, Edmunda Koko-
ta, Gęsia, Główna 20-28, 34-38, Gołębi, Grzegorza Fitelber-
ga 12, Ignacego Paderewskiego, Jarzębinowa 1, 3-5, Józefa 
Elsnera 1, 2, 3, 4, Katowicka, Lecha, ks. Józefa Niedzieli 22-
28, 29-35, 30-61, Kupiecka, Ludomira Różyckiego 19, Mak-
symiliana Chroboka, Mikołaja Kopernika, Obrońców We-
sterplatt e, Pawła Kubiny, PCK,Osiedlowa 2-6, 7-9, 11-13, 
15, Prof. Fryderyka Joliot Curie, Sportowców, Strażacka, 
Szyb Andrzeja, Wawrzyńca Kałusa, Wysoka, Zielona, Rów-
noległa 1-5, 9, Zygmunta Krasińskiego 7-9, 20-22. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
POŁOŻONYCH NA POŁUDNIE OD AUTOSTRADY A-4 

poniedziałek, środa, piątek
ULICE: 

Energetyków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10b, 11, 12, 13, 17, 19, 21b, Leśna: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 28, 30-30a, 32, 34, 
36-36a, 38, 40, Międzyblokowa: 1d, 2, 3d, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Grabowa: 1, 4, 5, 6, 7, 9, Miodowa: 15, 16, 18, 
20, Kosynierów: 2,4
Segregacja – typu dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 opróżniane w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 13.01.2014. 
Gabaryty – wywóz w każdą środę tygodnia od dnia 8.01.2014.

ULICE: 
Modrzewiowa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, Olszynowa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, Racławicka: 1, 3, Solidarności: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28a, 30c, Borowa: 2, 4, Zamenhofa: 2c, 4c, 6c, 8, 10
Segregacja – typu dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 opróżniane w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 13.01.2014. 
Gabaryty – wywóz w każdą środę tygodnia od dnia 8.01.2014.

ULICE: 
1 Maja: 5, 21-21c do g, 23-23a, 5, 7, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 99, 123, Młyńska: 77, Gałczyńskiego: 2, 4, 
Gojawiczyńskiej: 2, 4, 6, 8, 12, 14, Grodzka: 1, 1c, d, 5, 6, 7-9, 8, 10, Makuszyńskiego: 9, 11
Segregacja – typu dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 opróżniane w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 13.01.2014. 
Gabaryty – wywóz w każdą środę tygodnia od dnia 8.01.2014.

ULICE: 
Brzechwy: 4, 5, 7, 9, 11, 13, Kukuczki: 2, 3, 4, Kłodnicka: 58, 62, 64, 66, 68, 91, 97, 99, 105, ks. Lexa: 9, 11, 13, Sejmu Śl.: 1, 
2, 3, 4, 5, Brodzińskiego: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Segregacja – typu dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 opróżniane w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 13.01.2014. 
Gabaryty – wywóz w każdą środę tygodnia od dnia 8.01.2014.

ULICE: 
Halembska 12, Parandowskiego 3, 5, Łużycka 3, Nowy Świat 6.
Segregacja – typu dzwony + kosze siatkowe + pojemniki 1100 opróżniane w każdy poniedziałek tygodnia od dnia 13.01.2014. 
Gabaryty – wywóz w każdą środę tygodnia od dnia 8.01.2014.
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HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH
z terenu osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)

poniedziałek – Kochłowice,  Bykowina 
wtorek – Wirek , Bielszowice 
środa                   – Nowy Bytom, Chebzie 
czwartek           – Orzegów, Godula
piątek                 – Ruda 

Prosimy wystawić przedmioty wielkogabarytowe przy placyku gospodarczym do godz. 6.00 w dniu zbiórki.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
 

z terenu osiedli mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna)
poniedziałek     – Kochłowice, Nowy Bytom, Chebzie
wtorek               – Bykowina  
środa                   – Wirek, Bielszowice 
czwartek           – Orzegów, Godula
piątek                 – Ruda 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
GROMADZONYCH W POJEMNIKACH O POJEMNOŚCI OD 120L DO 1100L

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
21.03.2014, 28.03.2014, 4.04.2014, 11.04.2014, 18.04.2014, 25.04.2014, 2.05.2014, 9.05.2014, 16.05.2014, 23.05.2014, 
30.05.2014, 6.06.2014, 13.06.2014, 20.06.2014, 27.06.2014, 4.07.2014, 11.07.2014, 18.07.2014, 25.07.2014, 1.08.2014, 
8.08.2014, 16.08.2014, 22.08.2014, 29.08.2014, 5.09.2014, 12.09.2014, 19.09.2014, 26.09.2014, 3.10.2014, 10.10.2014, 
17.10.2014, 24.10.2014, 31.10.2014, 7.11.2014, 14.11.2014, 21.11.2014, 28.11.2014, 5.12.2014, 12.12.2014, 19.12.2014, 
27.12.2014.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
28.03.2014, 25.04.2014, 30.05.2014, 27.06.2014, 25.07.2014, 29.08.2014, 26.09.2014, 31.10.2014, 28.11.2014, 
27.12.2014.

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH GROMADZONYCH 

W WORKACH NA SZKŁO, MAKULATURĘ I PLASTIK 
ORAZ ODBIORU BIOMASY SKŁADOWANEJ W POJEMNIKACH.

Dzielnica: Wirek (poniedziałek)
WORKI:

2014.04.07, 2014.05.05, 2014.06.02, 2014.06.30, 
2014.07.28, 2014.08.25, 2014.09.22, 2014.10.20, 
2014.11.17, 2014.12.15, 

BIO:
2014.04.07, 2014.04.21, 2014.05.05, 2014.05.19, 
2014.06.02, 2014.06.16, 2014.06.30, 2014.07.14, 
2014.07.28, 2014.08.11, 2014.08.25, 2014.09.08, 
2014.09.22, 2014.10.06, 2014.10.20, 2014.11.03, 
2014.11.17, 2014.12.15,

Ulice objęte segregacją: 
1 Maja od 148 do 321, Bielszowicka od 5 do 23, Brata Alber-
ta, Borówkowa, Czajkowskiego, Dąbrowskiego, Dębowa, 
Długosza, Gwiżdża, K. Gabora, Kałusa, Katowicka, Kąpielo-
wa, Kol. Zwycięstwa, Korczaka, Krótka, Kupiecka, Licealna, 
Ludowa, Magdziorza, Mostowa, Nowa od nr 28, Nowary, 
Nowoka, Okopowa, Piaskowa, Pocztowa, Polna, Radosna, 
Rejtana, Robotnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, 
Strażacka, Szopena, Szyb Aliny, Szyb Andrzeja, Tuwima, 
Wiejska, Wodna, Wrzosowa, Wyzwolenia od 155 do 211, 
Żwirki i Wigury. 

Dzielnica: Wirek, Bielszowice (wtorek)
WORKI: 

2014.04.08, 2014.05.06, 2014.06.03, 2014.07.01, 
2014.07.29, 2014.08.26, 2014.09.23, 2014.10.21, 
2014.11.18, 2014.12.16 

BIO:
2014.04.08, 2014.04.22, 2014.05.06, 2014.05.20, 
2014.06.03, 2014.06.17, 2014.07.01, 2014.07.15, 
2014.07.29, 2014.08.12, 2014.08.26, 2014.09.09, 
2014.09.23, 2014.10.07, 2014.10.21, 2014.11.04, 
2014.11.18, 2014.12.16

Ulice objęte segregacją: 
Bielszowicka od 103 do 110, Bytomskiego, Cicha, Dolna, Dr 
Jordana, Gliniana, Główna, Karłowicza, Kasprowicza, Kokota 
od 1 do 160, Kolberga, Kossaka, Kubiny, Kunickiego, Mali-
szewskiego, Noskowskiego, Obr. Pokoju, Ogińskiego, Party-
zantów, Piernikarczyka, Sportowców, Szeligowskiego, Szpi-
talna, Ustronna, Wideckiego, Wysoka.

Dzielnica: Bielszowice (środa )
WORKI:

2014.04.09, 2014.05.07, 2014.06.04, 2014.07.02, 
2014.07.30, 2014.08.27, 2014.09.24, 2014.10.22, 
2014.11.19, 2014.12.17 

BIO:
2014.04.09, 2014.04.23, 2014.05.07, 2014.05.21, 
2014.06.04, 2014.06.18, 2014.07.02, 2014.07.16, 
2014.07.30, 2014.08.13, 2014.08.27, 2014.09.10, 
2014.09.24, 2014.10.08, 2014.10.22, 2014.11.05, 
2014.11.19, 2014.12.17

Ulice objęte segregacją: 
Admiralska, Basenowa, Broniewskiego, Budowlanych, Gór-
na, Husarska, Jaworowa, Jedności, Jodłowa, Kokota od 163 
do 300, Kowaczka, Krzywa, ks. Niedzieli, Na Piaski, Pasiecz-
na, Poligonowa, Rycerska, Ułańska, Wierzbowa, Wypoczyn-
kowa.

Dzielnica: Bielszowice (czwartek)
WORKI:

2014.04.10, 2014.05.08, 2014.06.05, 2014.07.03, 
2014.07.31, 2014.08.28, 2014.09.25, 2014.10.23, 
2014.11.20, 2014.12.18

BIO:
2014.04.10, 2014.04.24, 2014.05.08, 2014.05.22, 
2014.06.05, 2014.06.19, 2014.07.03, 2014.07.17, 
2014.07.31, 2014.08.14, 2014.08.28, 2014.09.11, 
2014.09.25, 2014.10.09, 2014.10.23, 2014.11.06, 
2014.11.20, 2014.12.18 

Ulice objęte segregacją: 
Bema, Drzymały, Fińska, Gęsia, Grott gera, Jasińskiego, Ja-
sna, K. Paryskiej, Kingi, Kwiatowa, Lelewela, Łokietka, Miero-
sławskiego, Mokra, Narutowicza, Pawłowska, Pionierów, 
Powstańców Śl., Poznańska, Słoneczna, Szkolna, Twaruszki, 
Szymanowskiego, Węzłowa, Wróblewskiego, Zajęcza, Zielo-
na.

Dzielnica: Bykowina, N. Bytom (poniedziałek)
WORKI:

2014.04.14, 2014.05.12, 2014.06.09, 2014.07.07, 
2014.08.04, 2014.09.01, 2014.09.29, 2014.10.27, 
2014.11.24, 2014.12.22 

BIO:
2014.04.14, 2014.04.28, 2014.05.12, 2014.05.26, 
2014.06.09, 2014.06.23, 2014.07.07, 2014.07.21, 
2014.08.04, 2014.08.18, 2014.09.01, 2014.09.15, 
2014.09.29, 2014.10.13, 2014.10.27, 2014.11.10, 
2014.11.24, 2014.12.22 

Ulice objęte segregacją: 
11 Listopada, Boczna, Chorzowska, Czarnoleśna, Furgoła, 
Gen. Halllera, Jagiellońska, Katowicka, Kazimierza, Konstytu-
cji, Korfantego, Kręta, ks. Potyki, Łączna, Mieszka I, Niedur-
nego, Pordzika, Prosta, Rymera, Siekiela, Sikorek, ks. Szyma-

ły, Lisia, Skowronków,Słowików, Szramka, Tołstoja, Wilka, 
Wita Stwosza, Strumykowa, Żelazna.

Dzielnica : Ruda (wtorek)
WORKI 

2014.04.15, 2014.05.13, 2014.06.10, 2014.07.08, 
2014.08.05, 2014.09.02, 2014.09.30, 2014.10.28, 
2014.11.25, 2014.12.23, 

BIO:
2014.04.15, 2014.04.29, 2014.05.13, 2014.05.27, 
2014.06.10, 2014.06.24, 2014.07.08, 2014.07.22, 
2014.08.05, 2014.08.19, 2014.09.02, 2014.09.16, 
2014.09.30, 2014.10.14, 2014.10.28, 2014.11.11, 
2014.11.25, 2014.12.23, 

Ulice objęte segregacją: 
Achtelika, Ballestremów, Bankowa, Bratków, Bujoczka, Gie-
rałtowskiego, Jana Dobrego, Ligonia, Janasa, K. Miarki, Ke-
dzierzyńska, Kilińskiego, Konopnickiej, Konwalii, Kościelna, 
Kokotek, Krokusów, Macieja. Magazynowa, Matejki, Mielęc-
kiego, Miłosza, Morcinka, Nad Bytomką, Nałkowskiej, Narcy-
zów, Norwida, Piastowska, Pl. Chopina, Potokowa, Powstań-
ców, Promienna, Przy Kolei, Sieronia, Smołki, Sobieskiego, 
Sprusa, Stanisława, Starowiejska, Storczyków, Szczęść Boże, 
Wieniawskiego, Wincentego, Wolności, Wyleżoła, Żeleń-
skiego.

Dzielnica : Orzegów, Godula (środa)
WORKI:

2014.03.19, 2014.04.16, 2014.05.14, 2014.06.11, 
2014.07.09, 2014.08.06, 2014.09.03, 2014.10.01, 
2014.10.29, 2014.11.26, 2014.12.24

BIO:
2014.03.19, 2014.04.16, 2014.04.30, 2014.05.14, 
2014.05.28, 2014.06.11, 2014.06.25, 2014.07.09, 
2014.07.23, 2014.08.06, 2014.08.20, 2014.09.03, 
2014.09.17, 2014.10.01, 2014.10.15, 2014.10.29, 
2014.11.12, 2014.11.26, 2014.12.24 

Ulice objęte segregacją: 
Akacjowa, Banacha, Bytomska, Ciołkowskiego, Doroszew-
skiego, Fabryczna, Gagarina, Gliwicka, Janty, Jaracza, Jesio-
nowa, Kard. Hlonda, Król. Jadwigi, Leszczynowa, Lipińska, 
Mateusza, Olchowa, Orzegowska, Owocowa, Romera, Sier-
pińskiego, Skalna, Smoluchowskiego, Stroma, Wołkowa, 
Wysockiej, Kopalnia Karol.

 
Dzielnica : Kochłowice (poniedziałek)

WORKI: 
2014.03.24, 2014.04.21, 2014.05.19, 2014.06.16, 
2014.07.14, 2014.08.11, 2014.09.08, 2014.10.06, 
2014.11.03, 2014.12.01, 2014.12.29

BIO:
2014.03.24, 2014.04.07, 2014.04.21, 2014.05.05, 
2014.05.19, 2014.06.02, 2014.06.16, 2014.06.30, 
2014.07.14, 2014.07.28, 2014.08.11, 2014.08.25, 
2014.09.08, 2014.09.22, 2014.10.06, 2014.10.20, 
2014.11.03, 2014.11.17, 2014.12.29

Ulice objęte segregacją: 
Ciasna, Gromadzka, Huculska, Jacka, Kłosowa, Krakusa, Łąkowa, 
Panewnicka, Piłsudskiego do 71, Rybna, Weteranów, Żymły.

 
Dzielnica : Kochłowice (wtorek)

WORKI:
2014.03.25, 2014.04.22, 2014.05.20, 2014.06.17, 
2014.07.15, 2014.08.12, 2014.09.09, 2014.10.07, 
2014.11.04, 2014.12.02, 2014.12.30

BIO:
2014.03.25, 2014.04.08, 2014.04.22, 2014.05.06, 
2014.05.20, 2014.06.03, 2014.06.17, 2014.07.01, 
2014.07.15, 2014.07.29, 2014.08.12, 2014.08.26, 
2014.09.09, 2014.09.23, 2014.10.07, 2014.10.21, 
2014.11.04, 2014.11.18, 2014.12.30 

Ulice objęte segregacją: 
Aleja Dworcowa, Bałtycka, Batorego, Bończyka, Bratnia, 
Długa, Do Dworca, Dożynkowa, Dzierżonia, Gajowa, Grobla 
Kolejowa, Jana, Kamienna, Karolinki, Łukasiewicza, Mazo-
wiecka, Młodzieżowa, Opolska, Oświęcimska od nr 158, Ra-
doszowska, Solna, Strzelecka, Tęczowa, Wschodnia, Ziemska, 
Żurawia.

Dzielnica : Kochłowice (środa)
WORKI:

2014.03.26 2014.04.23, 2014.05.21, 2014.06.18, 
2014.07.16, 2014.08.13, 2014.09.10, 2014.10.08, 
2014.11.05, 2014.12.03, 2014.12.31

BIO:
2014.03.26, 2014.04.09, 2014.04.23, 2014.05.07, 
2014.05.21, 2014.06.04, 2014.06.18, 2014.07.02, 
2014.07.16, 2014.07.30, 2014.08.13, 2014.08.27, 
2014.09.10, 2014.09.24, 2014.10.08, 2014.10.22, 
2014.11.05, 2014.11.19, 2014.12.31

Ulice objęte segregacją: 
B. Prusa, Chmielna, Do Gródka, Handlowa, Jagodowa, 
Kaszubska, Kochanowskiego, Kochłowicka od 3 do 185, 
Malinowa, M. Reja, Mrówcza-wj. Wirecką, Ondraszka, 
Opłotki, Oświęcimska do nr 153, Pomorska, Rogozińskiego, 
Sadowa, Siewna, Staff a, Szyb Artura, Średnia, Warmińska, 
Wirecka, Wrocławska, Wyzwolenia od 2 do 152.

Dzielnica: Kochłowice (czwartek)
WORKI:

2014.03.27, 2014.04.24, 2014.05.22, 2014.06.19, 
2014.07.17, 2014.08.14, 2014.09.11, 2014.10.09, 
2014.11.06, 2014.12.04

BIO:
2014.03.27, 2014.04.10, 2014.04.24, 2014.05.08, 
2014.05.22, 2014.06.05, 2014.06.19, 2014.07.03, 
2014.07.17, 2014.07.31, 2014.08.14, 2014.08.28, 
2014.09.11, 2014.09.25, 2014.10.09, 2014.10.23, 
2014.11.06, 2014.11.20, 2014.12.04 

Ulice objęte segregacją: 
Barbary, Jagiełły, Józefa, Kasztanowa, ks. Tunkla, Łanowa, 
Malczewskiego, Moniuszki, Oddz. Młodz. Powstańczej, Prze-
mysłowa, Śląska, Świętochłowicka, Turskiego, Wyspiańskie-
go, Zjednoczenia, Klonowa, Nasypowa, Cyprysowa, Letnia.

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki i worki powinny być wystawione 
przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji )

Odbiory bio z zabudowy niezamieszkałej odbywają się jeden raz w miesiącu w terminie, gdy przypada równoczesny odbiór bio i worków.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.
41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89



HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH

ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Beskidzka, Floriana 
Marciniaka, Graniczna, Jadwigi Śląskiej, Jastrzębia, Mako-
szowska, Miedziana, Młyńska, Morska, Nikodema Ja-
ronia, Orla, Podlaska, Rolnicza, Rybnicka, Sokolska, 
Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, Złota, Żeliw-
na.
ODPADY KOMUNALNE: 25.03.2014, 8.04.2014, 
22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 3.06.2014, 
17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014,  9.09.2014, 23.09.2014, 
7.10.2014, 21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 
2.12.2014, 16.12.2014, 30.12.2014.
ODPADY BIO: 15.04.2014, 13.05.2014, 10.06.2014, 
8.07.2014, 5.08.2014, 2.09.2014, 14.10.2014, 
8.11.2014, 9.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 19.03.2014, 16.04.2014, 
14.05.2014, 11.06.2014, 9.07.2014, 6.08.2014, 
10.09.2014, 15.10.2014, 19.11.2014, 24.12.2014.

ULICE: Borowików, Cegielniana, Elizy Orzeszkowej, 
Gaikowa, Grzybowa, Jana Kochanowskiego, Józefa 
Piłsudskiego od nr 81, Kalinowa, Kochłowicka do nr 
71, Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzań-
ska, Rzeczna, Panewnicka, Pieczarek, Poranna, Romu-
alda Traugutt a, Rydzów, Sosnowa, Sudecka, Tatrzań-
ska, Żytnia.
ODPADY KOMUNALNE: 27.03.2014, 10.04.2014, 
24.04.2014, 8.05.2014, 22.05.2014, 5.06.2014, 
21.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 31.07.2014, 
14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 25.09.2014, 
9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
ODPADY BIO: 20.03.2014, 3.04.2014, 15.05.2014, 
12.06.2014, 10.07.2014, 7.08.2014, 4.09.2014, 
2.10.2014, 13.11.2014, 11.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 27.03.2014, 24.04.2014, 
22.05.2014, 26.06.2014, 17.07.2014, 14.08.2014, 
11.09.2014, .9.10.2014, 06.11.2014, 04.12.2014.

ULICE: Adama Asnyka, Cisowa, Ignacego Kaczmarka, 
Kazimierza Pułaskiego, Krucza, Ligocka, Mikołowska, 
Miła, Pawła Burszki, Piękna, Piotra Skargi, Ptasia, Śmi-
łowicka, Wawrzyńca Szczudlaka, Świerkowa, Wilcza, 
Wiśniowa, Zacisze.
ODPADY KOMUNALNE: 25.03.2014, 8.04.2014, 
22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 3.06.2014, 
17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 
7.10.2014, 21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 
2.12.2014, 16.12.2014, 30.12.2014. 
ODPADY BIO: 15.04.2014, 13.05.2014, 10.06.2014, 
8.07.2014, 5.08.2014, 2.09.2014, 14.10.2014, 
8.11.2014, 9.12.2014. 
ODPADY SEGREGOWANE: 24.03.2014, 19.04.2014, 
19.05.2014, 16.06.2014, 14.07.2014, 11.08.2014, 
8.09.2014, 6.10.2014, 3.11.2014, 1.12.2014.

ULICE: Alberta Pakuły, Chłopska, Czwartaków, Dzie-
wanny, Harcerska, Hubalczyków, Junaków, Jutrzenki, 
Kurpiowska, Leona Kruczkowskiego, Lubuska, Łowic-
ka, Łużycka, Marzanny, Mazurska, Nowa, Pancernych, 
Piwna, Sobótki, Staropolska, Świętojańska. 
ODPADY KOMUNALNE: 27.03.2014, 10.04.2014, 
24.04.2014, 8.05.2014, 22.05.2014, 5.06.2014, 
21.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 31.07.2014, 
14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 25.09.2014, 
9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
ODPADY BIO: 20.03.2014, 3.04.2014, 15.05.2014, 
12.06.2014, 10.07.2014, 7.08.2014, 4.09.2014, 
2.10.2014, 13.11.2014, 11.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 25.03.2014, 22.04.2014, 
20.05.2014, 17.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 
9.09.2014, 7.10.2014, 4.11.2014, 2.12.2014. 

ULICE: Borowa, Energetyków, Leśna, Ludwika Zamen-
hofa, Modrzewiowa.
ODPADY KOMUNALNE: 31.03.2014, 14.04.2014, 
28.04.2018, 12.05.2014, 26.05.2014, 9.06.2014, 
23.06.2014, 7.07.2014, 21.07.2014, 4.08.2014, 
18.08.2014, 1.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014, 

13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014, 22.12.2014.
ODPADY BIO: 19.03.2014, 16.04.2014, 14.05.2014, 
11.06.2014, 9.07.2014, 6.08.2014, 03.09.2014, 
1.10.2014, 12.11.2014, 10.12.2014. 
ODPADY SEGREGOWANE: 19.03.2014, 23.04.2014, 
21.05.2014, 18.06.2014, 23.07.2014, 20.08.2014, 
17.09.2014, 22.10.2014, 19.11.2014, 24.12.2014.

ULICE: ks. Lexa, Międzyblokowa, Miodowa, Olszyno-
wa, Solidarności. 
ODPADY KOMUNALNE: 24.03.2014, 7.04.2014, 
19.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 2.06.2014, 
16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 
11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 22.09.2014, 
6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 
ODPADY BIO: 9.04.2014, 7.05.2014, 4.06.2014, 
2.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014, 8.10.2014, 
5.11.2014, 3.12.2014. 
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.

ULICE: Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimie-
rza Brodzińskiego, Kłodnicka, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego, ks. Pawła 
Lexa, Nowowiejska. 
ODPADY KOMUNALNE: 24.03.2014, 7.04.2014, 
19.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 2.06.2014, 
16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 
11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 22.09.2014, 
6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014
ODPADY BIO: 9.04.2014, 7.05.2014, 4.06.2014, 
2.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014, 8.10.2014, 
5.11.2014, 3.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.

ULICE: Bagienna, Józefa Poniatowskiego, Nowy Świat, 
Studzienna, Wyżynna. 
ODPADY KOMUNALNE: 
28.03.2014, 11.04.2014, 25.04.2014, 09.05.2014, 
23.05.2014, 6.06.2014, 20.06.2014, 4.07.2014, 
18.07.2014, 1.08.2014, 16.08.2014, 29.08.2014, 
12.09.2014, 26.09.2014, 10.10.2014, 24.10.2014, 
7.11.2014, 21.11.2014, 5.12.2014, 19.12.2014. 
ODPADY BIO: 4.04.2014, 2.05.2014, 13.06.2014, 
11.07.2014, 8.08.2014, 5.09.2014, 3.10.2014, 
14.11.2014, 12.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.

ULICE: Brunona Schulza, Gabrieli Zapolskiej, Halemb-
ska do nr 129, Haliny Poświatowskiej, Marii Dąbrow-
skiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, 
Skośna.
ODPADY KOMUNALNE:  19.03.2014, 2.04.2014, 
16.04.2014, 30.04.2014, 14.05.2014, 28.05.2014, 
11.06.2014, 25.06.2014, 9.07.2014, 23.07.2014, 
6.08.2014, 20.08.2014, 3.09.2014, 17.09.2014, 
1.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 12.11.2014, 
26.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014. 
ODPADY BIO: 9.04.2014, 7.05.2014, 4.06.2014, 
2.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014, 8.10.2014, 
5.11.2014, 3.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 21.03.2014, 18.04.2014, 
16.05.2014, 13.06.2014, 11.07.2014, 8.08.2014, 
5.09.2014, 3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.

HARMONOGRAM 
WYWOZU ODPADÓW 

ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

ULICE: 1 Maja do nr 145, Armii Krajowej, Beskidzka, 
Floriana Marciniaka, Graniczna, Jadwigi Śląskiej, Ja-
strzębia, Makoszowska, Miedziana, Młyńska, Morska, 
Nikodema Jaronia, Orla, Podlaska, Rolnicza, Rybnicka, 
Sokolska, Spiżowa, Srebrna, Strzelców Bytomskich, 
Złota, Żeliwna.
ODPADY KOMUNALNE: 25.03.2014, 8.04.2014, 
22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 3.06.2014, 

17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 
7.10.2014, 21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 
2.12.2014, 16.12.2014, 30.12.2014.
ODPADY BIO: 1.04.2014, 15.04.2014, 29.04.2014, 
13.05.2014, 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 
8.07.2014, 22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 
2.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 
28.10.2014, 8.11.2014, 25.11.2014, 9.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 19.03.2014, 16.04.2014, 
14.05.2014, 11.06.2014, 9.07.2014, 6.08.2014, 
10.09.2014, 15.10.2014, 19.11.2014, 24.12.2014.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 4.06.2014, 
5.06.2014, 3.09.2014, 4.09.2014, 2.12.2014, 
3.12.2014.

ULICE: Borowików, Cegielniana, Elizy Orzeszkowej, 
Gaikowa, Grzybowa, Jana Kochanowskiego, Józefa 
Piłsudskiego od nr 81, Kalinowa, Kochłowicka do nr 
71, Księżycowa, Łanowa, Makowa, Maślaków, Odrzań-
ska, Rzeczna, Panewnicka, Pieczarek, Poranna, Romu-
alda Traugutt a, Rydzów, Sosnowa, Sudecka, Tatrzań-
ska, Żytnia.
ODPADY KOMUNALNE: 27.03.2014, 10.04.2014, 
24.04.2014, 8.05.2014, 22.05.2014, 5.06.2014, 
21.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 31.07.2014, 
14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 25.09.2014, 
9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014. 
ODPADY BIO: 20.03.2014, 3.04.2014, 17.04.2014, 
26.04.2014, 15.05.2014, 29.05.2014, 12.06.2014, 
26.06.2014, 10.07.2014, 24.07.2014, 7.08.2014, 
21.08.2014, 4.09.2014, 18.09.2014, 2.10.2014, 
16.10.2014, 30.10.2014, 13.11.2014, 27.11.2014, 
11.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 27.03.2014, 24.04.2014, 
22.05.2014, 26.06.2014, 17.07.2014, 14.08.2014, 
11.09.2014, 09.10.2014, 6.11.2014, 4.12.2014.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 23.06.2014, 
24.06.2014, 29.09.2014, 30.09.2014, 15.12.2014, 
16.12.2014. 

ULICE: Adama Asnyka, Cisowa, Ignacego Kaczmarka, 
Kazimierza Pułaskiego, Krucza, Ligocka, Mikołowska, 
Miła, Pawła Burszki, Piękna, Piotra Skargi, Ptasia, Śmi-
łowicka, Wawrzyńca Szczudlaka, Świerkowa, Wilcza, 
Wiśniowa, Zacisze.
ODPADY KOMUNALNE: 25.03.2014, 8.04.2014, 
22.04.2014, 6.05.2014, 20.05.2014, 3.06.2014, 
17.06.2014, 1.07.2014, 15.07.2014, 29.07.2014, 
12.08.2014, 26.08.2014, 9.09.2014, 23.09.2014, 
7.10.2014, 21.10.2014, 4.11.2014, 18.11.2014, 
2.12.2014, 16.12.2014, 30.12.2014.
ODPADY BIO: 1.04.2014, 15.04.2014, 29.04.2014, 
13.05.2014, 27.05.2014, 10.06.2014, 24.06.2014, 
8.07.2014, 22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 
2.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014, 14.10.2014, 
28.10.2014, 8.11.2014, 25.11.2014, 9.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 24.03.2014, 19.04.2014, 
19.05.2014, 16.06.2014, 14.07.2014, 11.08.2014, 
8.09.2014, 6.10.2014, 3.11.2014, 1.12.2014. 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 19.03.2014, 
20.03.2014, 25.06.2014, 26.06.2014, 24.09.2014, 
25.09.2014, 17.12.2014, 18.12.2014. 

ULICE: Alberta Pakuły, Chłopska, Czwartaków, Dzie-
wanny, Harcerska, Hubalczyków, Junaków, Jutrzenki, 
Kurpiowska, Leona Kruczkowskiego, Lubuska, Łowic-
ka, Łużycka, Marzanny, Mazurska, Nowa, Pancernych, 
Piwna, Sobótki, Staropolska, Świętojańska.
ODPADY KOMUNALNE: 27.03.2014, 10.04.2014, 
24.04.2014, 8.05.2014, 22.05.2014, 5.06.2014, 
21.06.2014, 3.07.2014, 17.07.2014, 31.07.2014, 
14.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014, 25.09.2014, 
9.10.2014, 23.10.2014, 6.11.2014, 20.11.2014, 
4.12.2014, 18.12.2014.
ODPADY BIO: 20.03.2014, 3.04.2014, 17.04.2014, 
26.04.2014, 15.05.2014, 29.05.2014, 12.06.2014, 
26.06.2014, 10.07.2014, 24.07.2014, 7.08.2014, 
21.08.2014, 4.09.2014, 18.09.2014, 2.10.2014, 
16.10.2014, 30.10.2014, 13.11.2014, 27.11.2014, 
11.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 25.03.2014, 22.04.2014, 
20.05.2014, 17.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 
9.09.2014, 7.10.2014, 4.11.2014, 2.12.2014. 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 26.06.2014, 
27.06.2014, 25.09.2014, 26.09.2014, 18.12.2014, 
19.12.2014.

ULICE: Borowa, Energetyków, Leśna, Ludwika Zamen-
hofa, Modrzewiowa.
ODPADY KOMUNALNE: 31.03.2014, 14.04.2014, 
28.04.2018, 12.05.2014, 26.05.2014, 9.06.2014, 
23.06.2014, 7.07.2014, 21.07.2014, 4.08.2014, 
18.08.2014, 1.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014, 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.
41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87
tel. 32 242-21-10, 32 242-63-89
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13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 
8.12.2014, 22.12.2014. 
ODPADY BIO: 19.03.2014, 2.04.2014, 16.04.2014, 
30.04.2014, 14.05.2014, 28.05.2014, 11.06.2014, 
25.06.2014, 9.07.2014, 23.07.2014, 6.08.2014, 
20.08.2014, 3.09.2014, 17.09.2014, 1.10.2014, 
15.10.2014, 29.10.2014, 12.11.2014, 26.11.2014, 
10.12.2014. 
ODPADY SEGREGOWANE: 19.03.2014, 23.04.2014, 
21.05.2014, 18.06.2014, 23.07.2014, 20.08.2014, 
17.09.2014, 22.10.2014, 19.11.2014, 24.12.2014.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE:  27.03.2014, 
28.03.2014, 26.06.2014, 27.06.2014, 25.09.2014, 
26.09.2014, 18.12.2014, 19.12.2014.

ULICE: ks. Lexa, Międzyblokowa, Miodowa, Olszyno-
wa, Solidarności.
ODPADY KOMUNALNE: 24.03.2014, 7.04.2014, 
19.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 2.06.2014, 
16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 
11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 22.09.2014, 
6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 
ODPADY BIO: 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 
21.05.2014, 4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 
16.07.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 27.08.2014, 
10.09.2014, 24.09.2014, 8.10.2014, 22.10.2014, 
5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014. 
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014. 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 9.06.2014, 
8.09.2014, 8.12.2014.

ULICE: Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimie-
rza Brodzińskiego, Kłodnicka, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego, ks. Pawła 
Lexa, Nowowiejska. 
ODPADY KOMUNALNE: 24.03.2014, 7.04.2014, 
19.04.2014, 5.05.2014, 19.05.2014, 2.06.2014, 
16.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 28.07.2014, 
11.08.2014, 25.08.2014, 8.09.2014, 22.09.2014, 
6.10.2014, 20.10.2014, 3.11.2014, 17.11.2014, 
1.12.2014, 15.12.2014, 29.12.2014. 
ODPADY BIO: 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 
21.05.2014, 4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 
16.07.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 27.08.2014, 
10.09.2014, 24.09.2014, 8.10.2014, 22.10.2014, 
5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014. 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 9.06.2014, 
8.09.2014, 8.12.2014.

ULICE: Bagienna, Józefa Poniatowskiego, Nowy Świat, 
Studzienna, Wyżynna.
ODPADY KOMUNALNE: 28.03.2014, 11.04.2014, 
25.04.2014, 9.05.2014, 23.05.2014, 6.06.2014, 
20.06.2014, 4.07.2014, 18.07.2014, 1.08.2014, 
16.08.2014, 29.08.2014, 12.09.2014, 26.09.2014, 
10.10.2014, 24.10.2014, 7.11.2014, 21.11.2014, 
5.12.2014, 19.12.2014.
ODPADY BIO: 4.04.2014, 18.04.2014, 2.05.2014, 
16.05.2014, 30.05.2014, 13.06.2014, 27.06.2014, 
11.07.2014, 25.07.2014, 8.08.2014, 22.08.2014, 
5.09.2014, 19.09.2014, 3.10.2014, 17.10.2014, 
31.10.2014, 14.11.2014, 28.11.2014, 12.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 11.04.2014, 9.05.2014, 
6.06.2014, 4.07.2014, 1.08.2014, 5.09.2014, 
3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 9.06.2014, 
8.09.2014, 8.12.2014.

ULICE: Brunona Schulza, Gabrieli Zapolskiej, Halemb-
ska do nr 129, Haliny Poświatowskiej, Marii Dąbrow-
skiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, 
Skośna.
ODPADY KOMUNALNE: 19.03.2014, 2.04.2014, 
16.04.2014, 30.04.2014, 14.05.2014, 28.05.2014, 
11.06.2014, 25.06.2014, 9.07.2014, 23.07.2014, 
6.08.2014, 20.08.2014, 3.09.2014, 17.09.2014, 
1.10.2014, 15.10.2014, 29.10.2014, 12.11.2014, 
26.11.2014, 10.12.2014, 24.12.2014. 
ODPADY BIO: 9.04.2014, 23.04.2014, 7.05.2014, 
21.05.2014, 4.06.2014, 18.06.2014, 2.07.2014, 
16.07.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 27.08.2014, 
10.09.2014, 24.09.2014, 8.10.2014, 22.10.2014, 
5.11.2014, 19.11.2014, 3.12.2014.
ODPADY SEGREGOWANE: 21.03.2014, 18.04.2014, 
16.05.2014, 13.06.2014, 11.07.2014, 8.08.2014, 
5.09.2014, 3.10.2014, 7.11.2014, 5.12.2014.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: 9.06.2014, 
8.09.2014, 8.12.2014.

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00. W dniu wywozu od godz 6.00 pojemniki powinny być wystawione przed posesję w miejscu widocznym 
dla pracowników  fi rmy wywozowej (pracownicy fi rmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców  

Pokoju z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 25.02.2014 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieru-
chomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
   – 2902/118 o powierzchni 235 m2,    – 2904/118 o powierzchni 1074 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odle-
głości ok. 200 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty drzewami 
oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul. Obrońców Pokoju. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 

II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 

tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do 
dnia 16.05.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Obrońców Pokoju” 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego 
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym 
do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie 
ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i  sług podlegają zapłacie nie później 
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem 
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone 
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium 
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwole-
nia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych  

w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Siewnej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ruda Śląska. 

Do sprzedaży pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczone są dwie niezabudowane nie-
ruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Siewnej 
oznaczone numerami geodezyjnymi: 

a) 2350/22 o powierzchni 688 m2,
b) 2351/22 o powierzchni 640 m2,

zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejo-
nowego w Rudzie Śląskiej GL1S/00006532/8 (w dziale III księgi wieczystej wpisany 
jest ciężar, dział IV wolny jest 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 nie-
ruchomościami upłynął w dniu 6.03.2014 r. Nieruchomości własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska są wolne od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr 
GL1S/00006532/8 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieru-
chomości figurują jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: 
MN1). 

Zbywane nieruchomości położone są przy ul. Siewnej w dzielnicy Kochłowice. 
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działki posiadają regularny 
kształt zbliżony do prostokąta. Teren jest niezabudowany (na działce nr 2350/22 znaj-
dują się pozostałości po zabudowie), płaski, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. 
Dojazdy do przedmiotowych nieruchomości powinny odbywać się z drogi publicznej 
ulicy Siewnej poprzez gminną działkę nr 2253/22 stanowiącą wewnętrzną drogę do-
jazdową. 

Ceny wywoławcze (netto) poszczególnych działek wynoszą:
a) nr 2350/22 – 65.000,00 zł,
b) nr 2351/22 – 61.000,00 zł.
Do cen ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług we-

dług stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podat-
ku wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizycz-
ne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nierucho-
mości) i w terminie do dnia 18.04.2014 r. dokonają przelewem wpłaty wadium, które 
dla poszczególnych działek wynosi: nr 2350/22 – 3.300,00 zł, nr 2351/22 – 3.100,00 
zł, na konto Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu) oraz przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będą 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktów notarialnych. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na 
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 
248-75-63.



Koszykówka – III liga mężczyzn

Awans do baraży

Dzięki dwóm zwycięstwom Pogoń zagra w barażach.

Dwóch zwycięstw w ostatnich me-
czach potrzebowała Pogoń Ruda Ślą-
ska, by zająć ostatecznie drugie miejsce 
w tabeli, będące przepustką do gry 
w barażach. To zadanie zostało zreali-
zowane i rudzianie są coraz bliżej 
awansu do II ligi.

Środowe spotkanie z RKK AZS-em 
Racibórz do najłatwiejszych nie należa-
ło. Chociaż Pogoń przez większość me-
czu utrzymywała kilkupunktową prze-
wagę, to na cztery minuty przed koń-
cem zawodnicy RKK doszli rudzian na 
jeden punkt. Dzięki mobilizacji w ostat-
nich sekundach spotkania zwycięsko 
z tego pojedynku wyszła Pogoń – wy-
grywając różnicą 11 punktów.

Niedzielny pojedynek z Ofensywą 
Racibórz to już popis umiejętności ru-
dzian. Bez większych problemów po-
konali oni raciborzan zdobywając w su-
mie o 45 punktów więcej niż gospoda-
rze.

Dzięki takiej postawie Pogoń 
awansowała do baraży. Dzisiaj 
(19.03.) zmierzy się ona na wyjeździe 
z MKS-em Otmuchów. W sobotę re-
wanż przed własną publicznością.

RKK AZS Racibórz – KS Pogoń 
Ruda Śląska 65:76 (15:22, 18:16, 

14:15, 18:23)
KS Pogoń Ruda Śląska: P. To-

mecki 23, P. Jeleń 22, R. Łapot 9, A. 
Wilkin 6, R. Sgodzaj 4, K. Mora-
wiec 4, P. Mol 3, M. Bobrowski 3, 
D.Kuczera 2.

Ofensywa Racibórz – KS Pogoń 
Ruda Śląska 55:100 (9:18, 14:22, 
17:25, 15:20)

KS Pogoń Ruda Śląska: P. Jeleń 
10, J. Modrzyński 11, D. Kuczera 6, 
P. Mol 4, R. Sgodzaj 0, M. Bobrow-
ski 9, D. Komandzik 1, K. Mora-
wiec 16, P. Tomecki 15, A. Wilkin 
15, R. Łapot 7, T. Stankala 6

Trener: Marcin Cyran 
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Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sportowy rozkład jazdy:
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Piłka nożna

Ostatnie sparingi
Ostatnie sparingi piłkarskie za nami. 

W sobotę, 22 marca, drużyny występu-
jące w IV lidze i klasie okręgowej roz-
poczną rundę rewanżową.

Z grającą w II grupie klasy okręgo-
wej Siemianowiczanką Siemianowice 
Śląskie zmierzył się Grunwald Ruda 
Śląska i wygrał 2:0. Obie bramki padły 
w drugiej odsłonie pojedynku. W 67. 
minucie po wrzutce z rzutu rożnego pił-
kę umieścił w bramce Szpoton. W 77. 
minucie rzut karny wykorzystał Ciołek. 
Ten drugi wrócił z wypożyczenia. Ale 
to nie jedyna zmiana. Między słupkami 
nie zobaczymy już Haasa – jego miejsce 
zajmie znany już miłośnikom Grunwal-
du Lamlih.

2:2 zremisowała natomiast Slavia Ru-
da Śląska z Jednością Przyszowice. Ru-
dzianie po 27 minutach przegrywali 0:2. 
Później jednak zdołali się przebudzić. 
W 42. minucie celną dobitką popisał się 
T. Rejmanowski. Wynik spotkania usta-
lił w 80. minucie Zalewski. Na boisku 
zabrakło tych, których najprawdopo-

dobniej nie zobaczymy już w rundzie 
rewanżowej, tj. Skorupskiego i Klimasa. 
Zespół wspomoże za to nowy zawodnik 
– z rezerwy Górnika Zabrze wypożyczo-
no bowiem Marcina Nawrata.

Zwycięstwem Wawelu Wirek 2:1 za-
kończył się natomiast sparing tej druży-
ny z Uranią Ruda Śląska. Bramki dla 
Wawelu strzelili Piętoń i G. Kałużny. 
Kochłowiczan było jedynie stać na 
zdobycie bramki kontaktowej – tę zdo-
był Krzywda. Ekipa z Wirku do rundy 
rewanżowej przystąpi bez Lokaja. Póki 
co treningów nie wznowił Przybyła. 
Nie lepiej jest u kochłowiczan. Kilku 
z nich ma bowiem kontuzje. Pod zna-
kiem zapytania stoją występy Oczki 
i Mikusza. Do zespołu natomiast dołą-
czył Mzyk.

Również zwycięstwem zakończył 
serię sparingów Jastrząb Bielszowice, 
który wygrał z Carbo Gliwice 3:2. Na 
listę strzelców dwukrotnie wpisał się 
Nowak, jedno trafienie dołożył Ko-
walski.

Piłka nożna – IV liga – grupa I
22 marca, sobota, godz. 15.00 MLS 
Woźniki – Grunwald Ruda Śląska

22 marca, sobota, godz. 15.00 Przy-
szłość Ciochowice – Slavia Ruda 

Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
22 marca, sobota, godz. 11.00 Ura-
nia Ruda Śląska – Sokół Orzesze

Piłka nożna – liga okręgowa
 – grupa II

22 marca, sobota, godz. 15.00 Wa-
wel Wirek – Górnik 09 Mysłowice

Akrobatyka

Historyczny sukces!
Trójka żeńska, w skład której we-

szła rudzianka – Oliwia Hałupka – 
wywalczyła awans do mistrzostw 
świata, które odbędą się w lipcu bie-
żącego roku w Paryżu.

Swój wymarzony awans trójka 
w składzie: Ola Białas, Magda Rajtor, 
Oliwia Hałupka uzyskała 15 marca na 
zawodach Pucharu Polski w Zielonej 
Górze, gdzie stanęła na drugim stopniu 
podium. Lokata ta zapewniła zawod-
niczkom miejsce w reprezentacji Polski 
na mistrzostwa świata.

Z dobrej strony zaprezentowali się 
również w swoich kategoriach wieko-
wych pozostali zawodnicy KPKS-u 
„Halemba”. Trójka żeńska w składzie 
Marta Wandzik, Aleksandra Jawoszek, 

Julia Nawrat zajęła czwarte miejsce, 
natomiast dwójka mieszana z udziałem 
rudzkiego akrobaty Łukasza Wojtasz-
czyka uplasowała się na miejscu trze-
cim.

Dziewczyny zaprezentują się na mistrzo-
stwach świata, które odbędą się w lipcu w Pa-
ryżu. Foto: arch.

22 marca, sobota, godz. 15.00 Warta 
Zawiercie – Jastrząb Bielszowice

Futsal – I liga
22 marca, sobota, godz. 17.00 Solne 
Miasto Wieliczka – Gwiazda Ruda 

Śląska
Piłka ręczna – II liga mężczyzn

23 marca, niedziela, godz. 18.00 Grun-
wald Ruda Śląska – KS Wanda Kra-

ków
Koszykówka – mecz barażowy

22 marca, sobota, godz. 17.00 Pogoń 
Ruda Śląska – MKS Otmuchów

Przygotowania Diablic

Pracowicie spędziły ten weekend rudzkie rugbist-
ki. Wraz z koleżankami z takich miast jak: Wrocław, 
Częstochowa, Kraków czy Bytom wzięły one udział 
w specjalnym trzydniowym obozie zorganizowanym 
właśnie w Rudzie Śląskiej. Swoje spostrzeżenia prze-
kazywał im między innymi trener kadry kobiet To-
masz Kapustka.

– Niedawno były nabory, więc jest trochę dziew-
czyn, dla których jest to pierwszy kontakt z rugby. 
Obóz pokaże, które zawodniczki nadają się do gry. 
Popracujemy nad motoryką, ale też skupimy się na 
elementach technicznych takich jak szarża, przegru-
powania czy auty – mówił Mariusz Świerczyński, 
trener Diablic.

Łyżwiarskie sukcesy
Sukcesem uczniów i uczennic Szkoły Podstawo-

wej nr 6 w Rudzie Śląskiej zakończyły się rozgrywa-
ne 11 marca w Jastrzębiu-Zdroju Mistrzostwa Woje-
wództwa Śląskiego Szkół Podstawowych w biegach 
łyżwiarskich. Reprezentantki rudzkiej „szóstki” 
w ostatecznym rozrachunku uplasowały się na piątym 
miejscu. Chłopcy natomiast po heroicznym boju ze 
Szkołą Podstawową nr 36 z Bytomia utrzymali trze-
cie miejsce.

Skład drużyny dziewcząt: Wiktoria Otrzonsek, 
Aleksandra Maciejok, Katarzyna Grabczyk i Mar-
tyna Ziemecka. Skład drużyny chłopców: Igor Au-
gustyniak, Mateusz Książek, Daniel Szymik i Da-
niel Lisoń.

Dwa medale
7 i 8 marca w Kraśniku rozegrane zostały Między-

narodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek 
w zapasach kobiet. Do rywalizacji stanęło sześć re-
prezentantek ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska, które 
wróciły do domu z dwoma medalami. Najlepiej za-
prezentowała się Natalia Strzałka, która zwyciężyła 
w kategorii do 70 kg kadetek. Medal brązowy przy-
padł w udziale Justynie Respondek, która stanęła na 
najniższym stopniu podium w kategorii do 51 kg ju-
niorek.

W SKRÓCIE



– Pierwsza rzecz, o której powin-
niśmy myśleć, gdy ociepla się tem-
peratura?

– To zdecydowanie wymiana opon. 
O wymianie ich na letnie warto po-
myśleć już wtedy, gdy temperatura 
przez dłuższy czas utrzymuje się na 
plusie. Należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że jazda na zimowych opo-
nach przy dodatnich temperaturach 
nie tylko powoduje zdecydowanie 
szybszą ich degradację, ale także 
sprawia, że pojazd zużywa więcej 
benzyny. Nieodpowiednie opony ma-
ją też wpływ na nasze bezpieczeń-
stwo. Opony zimowe zrobione są bo-
wiem ze specyficznej mieszanki, któ-
ra przy temperaturze plus siedmiu 
stopni zmienia swoje właściwości, 
powodując na przykład znaczne wy-

dłużenie drogi hamowania czy mniej-
szą przyczepność auta do podłoża. 
Pamiętajmy o tym, że opony muszą 
mieć odpowiedniej wielkości bieżnik. 
Gdy on nie występuje, czas pomyśleć 
o nowym ogumieniu. Warto przy wy-
mianie opon wyważyć koła. Dzięki 
temu przy szybszej jeździe nie bę-
dziemy wyczuwać żadnych wibracji 
na kierownicy.

– Na co jeszcze należy zwrócić 
uwagę?

– Nieodłącznym elementem zimy 
jest sól drogowa i piasek. Te, chociaż 
często nie zdajemy sobie z tego spra-
wy, znajdują się w niemal każdym 
zakamarku podwozia. Warto zatem 
bardzo dokładnie umyć podwozie sa-
mochodu. Najlepszym rozwiązaniem 
będzie skorzystanie z usług specjal-

Wiosenne porządki w samochodzie
nego warsztatu, w którym także za-
konserwują te elementy specjalnymi 
preparatami sprawiając, że nie zaczną 
one tak szybko korodować.

– Można przygotować auto do 
wiosny samemu?

– Generalnie najlepiej będzie jeśli 
udamy się do specjalisty. Tylko w do-
brym warsztacie samochodowym 
bądź stacji kontroli pojazdów prze-
prowadzą dokładne badanie pojazdu. 
Tylko tam są w stanie sprawdzić takie 
rzeczy jak temperaturę wrzenia płynu 
hamulcowego. A ten czynnik w okre-
sie letnim ma bardzo duże znaczenie. 
Przed wiosną należy zresztą spraw-
dzić, czy wszystkie płyny eksploata-
cyjne są na właściwym poziomie i czy 
nie należy ich wymienić na nowe. 
Dużą uwagę powinno się również po-

święcić układowi ha-
mulcowemu, który zimą 
szczególnie jest narażo-
ny na uszkodzenia. To 
właśnie w tym okresie 
najczęściej zdarza nam 
się gwałtownie hamo-
wać. Dodatkowo nieko-
rzystnie wpływają na 
układ hamulcowy niskie 
temperatury. Natomiast 
tylko za pomocą podno-
śnika i specjalnych urzą-
dzeń można dokładnie 
sprawdzić stan zawie-
szenia i amortyzatorów. 
Zimą bowiem te elementy są w du-
żym stopniu narażone na uszkodze-
nia. W warsztacie sprawdzą też w ja-
kim stanie jest filtr kabinowy. Tylko 
taki w dobrym stanie sprawi, że odpa-
rowywanie szyb przebiegnie szybko 
i sprawnie. Mechanicy powinni zwró-
cić także uwagę na stan klimatyzacji. 
Warto zrobić jej dokładny przegląd 
przed latem, czyli momentem, kiedy 
będziemy intensywnie jej używać. 
Klimatyzację należy odgrzybić i na-
bić. Dzięki tym czynnościom będzie-
my w stanie podróżować w komforto-
wych warunkach. Nie jest jednak tak, 
iż nie jesteśmy w stanie zupełnie ni-
czego zrobić we własnym samocho-
dzie przed nadejściem cieplejszych 
dni. Sprawdźmy stan oświetlenia, 
przyjrzyjmy się, czy wycieraczki do-
kładnie zbierają wodę i płynnie prze-
suwają się po szybie – jeśli tak nie 
jest, wymieńmy je na nowe. Poświęć-
my trochę czasu na dokładne umycie 
nadwozia i nawoskowanie go. To po-
winno ochronić karoserię.

– Dlaczego warto wykonać te 
czynności przed nadejściem wiosny?

REKLAMA

– Tu sprawdza się złota zasada – le-
piej zapobiegać niż leczyć. Zima to 
szczególnie ciężki okres dla naszych 
pojazdów. Ujemne temperatury, sól 
drogowa, dziury w jedni – to wszyst-
ko wpływa negatywnie na działanie 
różnych podzespołów w samocho-
dzie. Dokładnie sprawdzając stan po-
jazdu po zimie w stacji kontroli po-
jazdów wyposażonej w odpowiedni 
sprzęt jesteśmy w stanie wyłapać 
wszelkie usterki niedługo po tym jak 
one powstały. Wczesna reakcja nato-
miast może nas uchronić przed duży-
mi kosztami naprawy. Pamiętajmy, że 
samochód składa się z wielu podze-
społów i bardzo często niewłaściwa 
praca jednego z nich źle wpływa na 
inne. Najważniejsze jednak w tym 
wszystkim powinno być bezpieczeń-
stwo nasze i naszych bliskich, którzy 
podróżują z nami pojazdem. Nie-
sprawny samochód może być przy-
czyną wypadku. Ciepło i słoneczna 
pogoda sprzyjają częstszym wyciecz-
kom, szkoda zatem, aby jakaś usterka 
zepsuła nam wyjazd.

– Dziękuję za rozmowę.

Marzec to idealny czas, by powoli przygotowywać nasz pojazd do letniej aury. Po ciężkim, zimowym okresie warto poświęcić mu 
odrobinę więcej uwagi. Sól drogowa, piasek i wyrastające po zimie niczym grzyby po deszczu dziury w drogach z pewnością nie zadzia-
łały na samochód pozytywnie. O czym należy pamiętać i jakie czynności wykonać przed zbliżającą się dużymi krokami wiosną? O to 
zapytaliśmy Szczepana Mańkę, diagnostę z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, należącą do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.
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