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KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie kredytów gotówkowych • 
i konsolidacyjnych już od 5 %
kredyty hipoteczne, samochodowe • 
i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń wiekowych• 
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo fi nansowe 668-447-277

ODDZWONIMY
KREDYTY

15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Niech żyje nam 
hutnicza brać!

Czytaj str. 14-15

BIURO KREDYTOWE
UL. 1 MAJA 319
RUDA ŚL.-WIREK

NISKIE OPROCENTOWANIE - KREDYT DO 100 TYS. - MINIMUM FORMALNOŚCI - BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH - KREDYT NA WYCIĄG LUB PIT

PROSTY KREDYT TEL.
518 553 303 
518 540 330
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20 maja na łamach naszej 

gazety będzie można złożyć 
życzenia z okazji Dnia Matki.

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy dwa rodzaje ogłoszeń 

w rewelacyjnie niskich cenach: 
10 zł do 25 słów bez zdjęcia

(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)

oraz 
15 zł do 25 słów ze zdjęciem

(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 15 maja 
do godz. 15.00 w redakcji – N. Bytom, 

ul. Niedurnego 36.
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Kolejne pytania, kolejne 
odpowiedzi

Jak się żyje i jak mogłoby się żyć w Bielszowicach – to przewodnie zagadnienie rozmów, w których z jednej 
strony uczestniczyła prezydent miasta Grażyna Dziedzic, zaś z drugiej mieszkańcy dzielnicy położonej w za-
chodniej części Rudy Śląskiej. W środę (29.04.) w bielszowickim Domu Kultury odbyło się kolejne z cyklu spo-
tkań prezydent z mieszkańcami.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
UWAGA!!!

ZMIANA HARMONOGRAMU 
SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic zaprasza 
mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się:

13 maja, środa, godz. 17.00 – Ruda, 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28

Wiele kwestii w Bielszowicach zo-
stało rozwiązanych, jednak jeszcze 
wiele jest do zrobienia – tak można 
podsumować środowe spotkanie, któ-
re tradycyjnie odbyło się w Domu 
Kultury. Przybyli mieszkańcy mogli 
usłyszeć również, jakie ulepszenia 
będą wdrażane w ich najbliższej oko-
licy. Dotyczą one przede wszystkim 
budowy odcinka trasy N-S od ul. Ko-
kota do zjazdu z autostrady A-4, bu-
dowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 14, termomoderniza-
cji placówek oświatowych, budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy Parku 
Strzelnica, czy traktu do jazdy na rol-
kach, deskorolkach oraz na rowerach. 
Następnie przyszedł czas na pytania 
mieszkańców. – Firma, która zajmuje 
się dbaniem o porządek w Parku 
Strzelnica, zaniedbuje obowiązki, że 
aż strach. Dlaczego to tak wygląda? 
– pytał jeden z przybyłych rudzian.

– Bielszowice nie są zaniedbane. 
W tej dzielnicy zrealizowanych zosta-
ło już wiele inwestycji. Musimy pa-
miętać, że Ruda Śląska składa się 
z kilkunastu dzielnic i wszystkie mu-
szą być traktowane sprawiedliwie – 
mówiła prezydent Dziedzic. – Park 
Strzelnica jest najładniejszym rudz-
kim parkiem. Powstała już siłownia 
napowietrzna oraz plac zabaw, a pla-
nujemy dużo więcej – zapowiadała 
prezydent.

Mieszkańcy pytania kierowali rów-
nież do Straży Miejskiej. 
– Chciałbym dowiedzieć się, ile me-
trów od przejścia dla pieszych można 
bezkarnie przejść przez jezdnię? Wie-
le osób płaci mandaty, przechodząc 
przez ul. Kokota na cmentarz lub 
z cmentarza na przystanek i zastana-
wia mnie, czy istnieje jakiś przepis, 
który to reguluje – pytał mieszkaniec. 
– Oczywiście, istnieje taki przepis. 

Przechodzenie przez jezdnię poza 
przejściem jest możliwe, gdy odle-
głość od takiego przejścia jest więk-
sza niż 100 metrów. Jeśli ta odległość 
jest mniejsza, należy się udać na naj-
bliższą „zebrę”. Wysokość mandatu 
jest ustalana na podstawie taryfi kato-
ra – informował Krzysztof Piekarz, 
komendant Straży Miejskiej w Ru-
dzie Śląskiej. – Rozważaliśmy już 
możliwość utworzenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych w tym miejscu, 
jednak przepisy na to nie pozwalają 
– zaznaczał.

Mieszkańcy pytali również o ka-
nalizację deszczową, remont Gim-
nazjum nr 14, który ma się rozpo-
cząć w przyszłym roku, czy możli-
wość zmiany rozkładu linii autobu-
sowej nr 23. Podziękowali natomiast 
za remonty chodników i inteligentną 
sygnalizację świetlną przy ul. Koko-
ta. Magdalena Szewczyk

REKLAMA

DRZWI: 
ZEWNĘTRZNE 
WEWNĘTRZNE 
OŚCIEŻNICE

MAJOWA 

PROMOCJA!!!

OGŁOSZENIA

Pamięci Jana Wyplera

Jan Wypler (ur. 14.05.1890, zm. 24.12.1965)

W tym roku mija 125. 
rocznica urodzin oraz 50. 
rocznica śmierci Jana Wy-
plera – urodzonego w Ko-
chłowicach wybitnego 
poligloty i naukowca.

Z tej okazji we wspo-
mnienie urodzin Profeso-
ra zostanie odprawiona 
msza święta, która odbę-
dzie się 14 maja br. 
(czwartek) o godz. 16.30 
w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Ru-
dzie Śląskiej-Kochłowi-
cach. 

Po nabożeństwie na 
grobie Jana Wyplera zo-
staną złożone kwiaty. 



Liceum, technikum, a może szkoła zawodowa? Przed takim wyborem stoi ponad tysiąc uczniów klas trzecich z rudzkich gimnazjów. Z ofertą, jaką przygoto-
wano dla nich w Rudzie Śląskiej, młodzi rudzianie mogli zapoznać się podczas kolejnej, już 18, Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.
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Trudny wybór, bo i oferta bogata

– Zastanawiam się jeszcze nad wyborem szko-
ły. Zdecydowałam już, że będzie to technikum i na 
pewno o kierunku turystycznym – mówi Martyna 
Józefi ok, gimnazjalistka, która wzięła udział 
w giełdzie szkół. – Chciałabym pracować jako 

przewodniczką wycieczek, więc szukam odpo-
wiedniej szkoły – dodaje.

By zachęcić uczniów do nauki w danej szkole, 
m.in. 11 placówek ponadgimnazjalnych zaprezen-
towało swoją ofertę w hali MOSiR-u na Halem-

bie. Po raz drugi w giełdę 
szkół włączył się także rudzki 
Cech Rzemiosł i Przedsię-
biorczości. – Zapoznaliśmy 
uczniów z profi lami klas, które 
chcemy otworzyć od nowego 
roku szkolnego. To klasy me-
nedżersko-prawnicza, me-

Wykonujemy 
USG serca 

(UKG)
Rejestracja telefoniczna 

32 248-03-59
ul. Przedszkolna 6, Ruda Śląska-Godula

DAMAR
Zespół Poradni Lekarskich

dyczna, politechniczna oraz klasa prawnicza. Co 
roku obserwujemy, jakie są trendy wśród młodzie-
ży i pod tym kątem staramy się modyfi kować oraz 
dopasować swoją ofertę do uczniów – podkreśla 
Rafał Otręba, dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 z Kochłowic. – Dodatkowo ma-
my szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych. 
Uczniowie mogą zapisać się m.in. do koła gór-
skiego, artystycznego, czy teatralnego. Młodzież 
może uczestniczyć także w wymianach międzyna-
rodowych – zachęca. 

Podczas 18. Giełdy Szkół Ponadgimnazjal-
nych uczniowie mogli nie tylko zobaczyć popisy 
artystyczne, a także kulinarne swoich starszych 
kolegów, ale przede wszystkim – porozmawiać 
z nimi o doświadczeniach związanych z nauką 
w danej szkole. – Już wiem, którą szkołę wybiorę. 
Teraz uczę się w gimnazjum przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, więc chcę tutaj zostać. 
Poza tym ostatnio w „Morcinku” była stuprocen-
towa zdawalność matur. To mnie przekonuje – 
mówi Magdalena Flaszka, uczennica Gimnazjum 
nr 12. 

– Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie, 
bo oferta szkoleniowa rudzkich szkół jest bardzo 
duża. Mamy nowoczesne pracownie, a kolejne bę-
dziemy wyposażać. Zapraszam was do kontynu-
owania nauki w naszych rudzkich placówkach –  
zachęcała podczas giełdy prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

REKLAMA

Dodajmy, że w tym roku szkolne mury opuści 
ok. 1200 gimnazjalistów. – Z naszej oferty korzy-
stają również uczniowie gimnazjów z Mikołowa, 
Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza. Po raz kolej-
ny gościliśmy przedstawicieli rudzkiego Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości, którzy przekony-
wali, że nauka w zasadniczych szkołach zawodo-
wych połączona z praktykami pod okiem znakomi-
tych mistrzów jest pożyteczną drogą edukacji dla 
młodych ludzi – powiedziała Klaudia Rolnik, dy-

rektorka Gimnazjum nr 8, organizator giełdy.
Nic dziwnego, biorąc pod uwagę rozwój na-

szego szkolnictwa. – W ubiegłym roku szkolnym 
uruchomiliśmy nowe kierunki, takie jak technik  
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 
technik realizacji  nagrań i nagłośnień – podkre-
śla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej.  – W tym roku planujemy uruchomić zawód 
technika  technologii odzieży.

Joanna Oreł

OGŁOSZENIE

 Podczas giełdy zaprezentowało się m.in. 11 szkół.
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Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych adresowana 
była do ok. 1200 uczniów trzecich klas gimnazjów. 
Mogli się oni zapoznać z ofertą m.in. 11 placówek 

ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Swoje 
propozycje zaprezentował również rudzki Cech 

Rzemiosł i Przedsiębiorczości.



PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wy-
kazu nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w rejonie: ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogró-
dek rekreacyjny, ul. Wiśniowej, która zostanie od-
dana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Energetyków, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący 
kiosk handlowy, ul. Alberta Pakuły, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istnie-
jący ogródek rekreacyjny, ul. E. Kokota, która zosta-
nie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez 
dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, 
ul. Poligonowej, która zostanie oddana w dzierżawę 
w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego 
ogródka rekreacyjnego, ul. Kokotek, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący 
kiosk handlowy wraz z gruntem przyległym, ul. Pro-
miennej, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, ul. 
Piastowskiej - Orzegowskiej, które zostaną oddane 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogró-
dek rekreacyjny, ul. Na Łąkach, która zostanie od-
dana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Zabrzańskiej, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą 
stację redukcyjną gazu, ul. Wolności, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż blaszany, ul. Piastowskiej, która zostanie od-
dana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny i garaż blaszany, ul. 
Górnośląskiej, które zostaną oddane w dzierżawę 
w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących 
ogródków rekreacyjnych”.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządo-
wej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta nieruchomości gruntowej znajdują-
cej się w rejonie ul. Piotra Skargi, która zostanie od-
dana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż 
na czas nieoznaczony, ul. Macieja, która zostanie od-
dana w najem w celu korzystania przez użytkownika 
z obiektów budowlanych wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejo-
nie: ul. Piastowskiej, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany, ul. 
Racławickiej, która zostanie oddana na rzecz dotych-
czasowych najemców z przeznaczeniem pod istnie-
jące kioski handlowe, ul. Stanisława Moniuszki, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny.
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Kable w końcu zniknęły znad okien w Bykowinie.

 – Od kilkunastu miesięcy interweniuję 
w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, do 
której należy mój blok, by zlikwidowano 
znajdujące się nad naszymi oknami kable. 
Administracja twierdzi, że nie są one wła-
snością RSM. Zamierzam zabrać się do 
malowania framug, ale na razie muszę się 
wstrzymać, bo obawiam się tego, co w tych 
przewodach się znajduje – wyjaśnił pan 
Piotr, dzwoniąc do naszej redakcji. 

W celu wyjaśnienia sprawy skontakto-
waliśmy się z Rudzką Spółdzielnią Miesz-
kaniową. – Kable na budynku przy uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka 4 to przewody te-
lekomunikacyjne (telefoniczne), będące 
w eksploatacji Orange, zgłaszane były kil-
kukrotnie przez administrację na infolinię 
operatora sieci teletechnicznej – tłuma-

czy Gabriela Lutomska, rzeczniczka pra-
sowa RSM. – Służby konserwacyjne admi-
nistracji prowizorycznie podwiesiły kable, 
jednak ostateczne rozwiązanie problemu 
jest w gestii właściciela instalacji – dodaje 
Lutomska.

Na szczęście jednak kolejne zgłoszenie 
mieszkańców nie pozostało bez echa. 
W ubiegłym tygodniu zdemontowano 

Kable wiszące niebezpiecznie nad oknami mieszkań na parterze budynku przy 
ulicy Zgrzebnioka 4 wreszcie zniknęły! Trwająca ponad rok walka lokatorów
o zdjęcie przewodów zakończyła się sukcesem. Jednak łatwo nie było.

Konkretnie – chodzi o skwer znajdujący 
się u zbiegu ulic Różanej i Astrów w Ru-
dzie Południowej. – Leżą tam nieuprząt-
nięte liście i papiery. Pobliskie chodniki 
nie są zresztą w lepszym stanie – zasygna-
lizował Tadeusz Pietrzykowski, mieszka-
niec Rudy Śląskiej. – To jest po prostu 
skandal! – bulwersuje się rudzianin.

Jakby tego było mało, betonowe ko-
sze są przepełnione, a śmieci wysypują 
się z nich. Stan ławeczek również jest 
opłakany. – To mogłoby być naprawdę  
fajne miejsce na wypoczynek, a teraz je-
dyne co przychodzi do głowy, to złość, że 
ludzie doprowadzili ten skwer do takie-
go stanu. Wystarczyłoby trochę pracy, a od 
razu w cieplejsze dni mieszkańcy poja-
wiliby się tutaj – komentuje jeden ze 
spacerujących po skwerze mieszkań-
ców.  

Problem polega na tym, że teren skweru 
jest podzielony. Połową od strony ul. Ró-
żanej zarządza miasto. Natomiast druga 
część należy do Kompanii Węglowej S.A., 
z którą trwają rozmowy. – Teren należący 
do miasta objęty jest stałym utrzymaniem 
od czerwca 2014 r. – wyjaśnia Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
w Rudzie Śląskiej. – Do końca lipca br. zo-
staną ustawione tu dwie ławki – obiecuje.

Na tym jednak nie koniec, bowiem mia-
sto stara się o pozyskanie drugiej połowy 
skweru. Wówczas miejskie służby porząd-
kowe będą miały większy wpływ na wy-
gląd terenu przy ul. Różanej – W chwili 
kiedy omawiany teren będzie w całości na-
szą własnością, miasto będzie mogło wy-
konać szereg prac, które poprawią wygląd
i estetykę zieleńca – obiecuje Adam No-
wak. Joanna Oreł

Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, pojawia się także coraz więcej 
zgłoszeń odnośnie porządku, a raczej bałaganu, w naszym mieście. Tym 
razem z problemem zwrócili się mieszkańcy Rudy Południowej.

Mieszkańcy chcieliby, by park został uporządkowany.

Mieszkańcy ulicy Zgrzebnioka w Bykowinie przez 
wiele miesięcy walczyli o usunięcie kabli znad ich 
okien. Obawiali się bowiem, że próba demontażu 

na własną rękę, może zakończyć się tragicznie. 
W końcu jednak po interwencjach rudzian oraz 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej fi rma Orange, 
do której należą przewody, usunęła je.

Skwer zamiast cieszyć oko, straszy przechodniów | R���   
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

REKLAMA
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przewody. – Bardzo się cieszę, że moje 
i redakcji interwencje wreszcie przyniosły 
skutek i kable zostały zdjęte. Dzięki temu 

wkrótce zabiorę się za tak długo odkłada-
ne malowanie okiennic – cieszy się pan 
Paweł.  Dominika Kubizna 
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RUDA ŚLĄSKA

Orlików nigdy dosyć? Cóż, w końcu 
mieszkamy w sportowej Rudzie

Młodzi sportowcy czekają na nowe boiska.

Sportowa Ruda? Obecnie spokojnie można użyć takiego określenia. W ciągu ostatnich lat w Rudzie Śląskiej kolejne obiekty rekreacyj-
no-sportowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Mowa tu nie tylko o modernizacji Burloch Areny, ale także o budowie Orlików. Jednak 
rudzianie nadal chcą więcej. 
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w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.

Niedawno poruszyliśmy temat ini-
cjatywy mieszańców Bykowiny, któ-
rzy na portalu społecznościowym pró-
bują nagłośnić pomysł budowy Orlika 
przy ul. Plebiscytowej. Temat wrócił 
podczas spotkania z prezydent miasta 
w tej dzielnicy. Grażyna Dziedzic 
obiecała, że wkrótce porozmawia 
z grupą zainteresowanych osób. Klu-
czowe jednak pozostaje pytanie, czy 
w naszym mieście potrzebne są kolej-
ne boiska? – W okresie ostatnich czte-
rech lat miasto Ruda Śląska wybudo-
wało 5 boisk typu Orlik, czyli takich, 
których nawierzchnia tworzona jest ze 
sztucznej trawy – wyjaśnia Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miasta. 

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, 
że obiekt jest odporniejszy zarówno 
na mróz, jak i wysokie temperatury, 
a dzięki temu spadają koszty jego 
utrzymania. Może więc czas pomyśleć 
o następnych boiskach? – Mieszkańcy 
czekają na kolejne miejsca dla sportu 
i rekreacji. Wystarczy spojrzeć, jak 
chętnie korzystają z zakończonych już 
inwestycji, czy też jakie propozycje 
zgłaszają do budżetu obywatelskiego 
– mówiła w ubiegłym roku prezydent 
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Grażyna Dziedzic, przy okazji odda-
wania do użytku dwóch kolejnych bo-
isk w dzielnicach Ruda i Wirek. 
– Szczególnie zależy nam na dzieciach 
i młodzieży, które dzięki zajęciom 
sportowym uczą się zdrowego trybu 
życia – dodała.

W sumie tylko w 2014 roku w mie-
ście wybudowano cztery boiska przy 
klubach sportowych. – Lokacje po-
wstałych boisk to obiekty przy Uranii 
Ruda Śląska, Slavii Ruda Śląska, Wa-
welu Wirek i Grunwaldzie Ruda Ślą-
ska. Piąte natomiast powstało przy 
Szkole Podstawowej nr 24 na ul. ks. 
Lexa – przypomina Piotr Janik.

Nowością jednak nie jest to, że ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia. Na jednym 
ze spotkań prezydent z mieszkańcami 
padło pytanie, czy nie można by za-
dbać także o tzw. dzikie boiska, które 
znajdują się między innymi w pobliżu 
kopalni Wujek-Ruch Śląsk, czy w są-
siedztwie Uranii. Rudzianie sugerują 
bowiem, że dzięki temu koszty po-
wstania profesjonalnych boisk w tych 
miejscach byłyby mniejsze. – To wcale 
nie wiązałoby się z małym nakładem. 
Musimy pamiętać, że sanepid wyzna-
cza nam warunki, które muszą spełniać 

boiska. W momencie, gdy miasto za-
czyna utrzymywać dany obiekt, musi 
on spełniać wszystkie kryteria. Jeśli 
mieszkańcy we własnym zakresie orga-
nizują sobie takie miejsca, biorą na 
siebie pełną odpowiedzialność. Nato-
miast w przypadku boiska przy wspo-
mnianej kopalni, nie jest to teren mia-
sta – tłumaczy prezydent miasta.

Niemniej jednak Wydział Inwesty-
cji nie spoczywa na laurach. – W naj-

bliższych planach mamy budowę bo-
iska w Parku Strzelnica, gdzie obecnie 
jesteśmy na etapie opracowania doku-
mentacji projektowej – podkreśla Piotr 
Janik. 

Jeżeli zaś chodzi o mieszkańców 
Starej Bykowiny oraz szansy na po-
wstanie boiska Orlik przy ul. Plebi-
scytowej, trzeba uzbroić się w cier-
pliwość i poczekać na kolejne ustale-
nia.  Magdalena Szewczyk

Z okazji Dnia Bibliotekarza
składamy wszystkim pracownikom 

rudzkich bibliotek
najserdeczniejsze życzenia.

Dziękując za Waszą cierpliwość i oddanie
upowszechnianiu miłości do książek 

i ich wagi w naszym życiu
życzymy satysfakcji z pracy,

oddanych czytelników,
a także spełnienia marzeń 

i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący

Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

OGŁOSZENIE

DYREKTOR 
MIEJSKIEGO 

OŚRODKA SPORTU 
I REKREACJI 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza i podaje warunki 
przetargu II (licytacja ustna) 

sprzedaży samochodu 
osobowego MERCEDES-BENZ, 

VITO 110 CDI 2151ccm – 102KM 
2.7t 99-03. Cena wywoławcza: 

6 700 zł brutt o 

Licytacja odbędzie się w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 
14 a, w sali konferencyjnej  w dniu 
13 maja 2015 roku o godzinie 12:00.

Pojazd stanowiący przedmiot 
sprzedaży można oglądać w dniach 
pracy MOSiR w okresie od 06 
kwietnia do 13 maja 2015 roku go-
dzinach 8.00-15.00, 41-709 Ruda 
Śląska, ul. Hallera 14a.

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na tablicy ogłoszeń 
MOSiR, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Ruda 
Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej MOSiR-u (www.bip.mosir.rsl.pl).

Dodatkowych informacji udziela 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-
21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 
Ruda Śląska.

OGŁOSZENIE
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Zostań zawodowcem. 
To gwarancja pracy, satysfakcji i sukcesu

90 procent uczniów kończących szkoły zawodowe znajduje pracę. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Dawid Sznajder od roku uczy się w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowym Bytomiu. Wybrał zawód piekarza, bo to fach, który daje pracę. Dzięki temu już teraz Dawid pracuje w zawodzie i zdobywa pierwsze 
doświadczenia. – Do wyboru praktyki w zakładzie rzemieślniczym przekonała mnie przede wszystkim szeroka możliwość podjęcia dalszej pracy w zawodzie. Wydaje mi  
się, że jest to zainwestowanie w pewną przyszłość, ponieważ zawody rzemieślnicze od pokoleń cieszą się popularnością – podkreśla początkujący piekarz. – Pomimo 
ciągłego rozwoju technologicznego i coraz nowocześniejszych maszyn, nic nie zastąpi pracy człowieka – dodaje. Historia Dawida Sznajdera jest jedną z wielu. Bo szkolnictwo 
zawodowe nie bez przyczyny przeżywa obecnie swój renesans. 

Główną zaletą kształcenia zawodo-
wego jest możliwość połączenia wiedzy 
teoretycznej z praktyczną nauką zawo-
du. Dzięki temu osoby, które kończą 
szkoły w danym zawodzie po pierwsze 
– są gotowe do podjęcia pracy, a po dru-
gie – mają już doświadczenie zawodo-
we, więc są cennym „nabytkiem” dla 
pracodawców, z którymi współpraca 
rozpoczyna się już na etapie nauki 
w szkole. – Obecnie odbywam praktycz-
ną naukę zawodu trzy razy w tygodniu, 
w pozostałe dwa dni chodzę do szkoły 
zawodowej, gdzie mogę porównać z mo-
imi kolegami zawody, w których odby-
wamy praktyki – opowiada Dawid 
Sznajder. – Cieszę się, że praktyka daje 
mi rzeczywistą możliwość zmierzenia 
się z pracą od podszewki. Praktyka za-
wodowa daje mi również możliwość za-
robienia pierwszych pieniędzy w moim 
życiu, gdyż uczniom przez cały okres na-
uki wypłacane jest comiesięczne wyna-
grodzenie, które traktuję jako dodatko-
wą motywację podczas odbywania 
praktyki – zachęca młody piekarz.

Dowodów na atuty szkolnictwa za-
wodowego nie trzeba zresztą szukać 
daleko. Wystarczy spojrzeć na statysty-
ki. Według badań Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-
ści w Katowicach – ponad 90 proc. ab-
solwentów rzemieślniczej nauki zawo-
du znajduje pracę, a aż 60 proc. młodo-
cianych pracowników pozostaje u pra-
codawcy, u którego wcześniej odbywa-
ne były praktyki. Obecność w środowi-
sku rzemieślniczym stwarza więc moż-

liwość budowania własnej pozycji na 
rynku pracy już od nastoletnich lat.  
– Atmosfera jest bardzo przyjazna i za-
chęca do poznawania zawodu, a relacje 
między pracownikami są serdeczne. 
Wszyscy wszystkich znają i doskonale 
potrafią ze sobą współpracować, zawsze 
mogę liczyć na wsparcie innych człon-
ków załogi, jak również kierownictwa. 
Pracownicy traktują mnie jak młodsze-
go kolegę, czuję się w zakładzie potrzeb-
ny – przyznaje Dawid Sznajder. 

W Rudzie Śląskiej instytucją, która 
dodatkowo wspiera młodych rudzian 
w wyborze zawodowej drogi, jest Cech 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości, który 
zrzesza nie tylko piekarzy, ale także 
m.in. fryzjerów, cukierników, mechani-
ków samochodowych, stolarzy, blacha-
rzy, czy wędliniarzy. Dzięki temu pracę 
zdobywają kolejni uczniowie. – Ważne 
jest wsparcie ze strony rodziców. Pa-
trząc na trendy z ubiegłych lat, młodzież 
stawiała głównie na szkolnictwo wyż-
sze. Warto jednak spojrzeć na to, jakich 
fachowców potrzeba obecnie na rynku 
i w ślad za tym zachęcić dziecko do wy-
boru konkretnego zawodu – radzi Jakub 
Wyciślik, podstarszy rudzkiego Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Tym bardziej, że praca w zawodzie 
nie oznacza wcale przerwy w rozwoju 
i dalszej edukacji, a wręcz przeciwnie. 
– Po ukończeniu szkoły istnieje możli-
wość dalszego kształcenia się, mając już 
pewny zawód, możemy równocześnie 
pracować i zarabiać. Można również 
zdobyć w zawodzie tytuł mistrzowski. 

Co istotne, tytuły czeladnika i mistrza są 
honorowane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Jak najbardziej zachęcam 
do nauki w szkołach zawodowych, gdyż 
można tu poznać wspaniałych ludzi 
i przeżyć niesamowite chwile pozysku-
jąc przy tym zarówno wiedzę jak i umie-
jętności – tłumaczy Dawid Sznajder.

Przykładem takiego mistrzowskiego 
rozwoju w zawodzie jest m.in. Domini-
ka Płaszczyk, wówczas uczennica ZSP 
nr 1 w Nowym Bytomiu, która pod ko-
niec 2013 roku zdobyła puchar Śląska 
juniorów we fryzjerstwie. Dlatego też 
gimnazjaliści zastanawiają się, czy wła-
śnie ścieżka związana z zawodem nie 
jest tą najlepszą. – Wybór kolejnej szko-
ły to wybór na całe życie. Mam star-

szych znajomych, którzy ukończyli 
uczelnie wyższe, a dopiero teraz szukają 
pracy. Zastanawiam się więc, czy nie 
zdecydować się na naukę konkretnego 
zawodu. W naszym mieście dość dobrze 
rozwija się fryzjerstwo i zastanawiam 
się właśnie nad tym kierunkiem nauki  
– planuje Ania, uczennica Gimnazjum 
nr 5 w Rudzie Śląskiej.

Oprócz możliwości zdobywania do-
świadczeń, uczniowie klas zawodo-
wych podkreślają także, że dzięki takie-
mu wyborowi lepiej poznają samych 
siebie. – Dzięki praktyce wiem, że je-
stem bardziej zorganizowany oraz po-
trafię szybciej podejmować decyzje, 
odkryłem swoje wady i zalety. Mogę 
wciąż pracować nad sobą i doskonalić 
się. Swoje umiejętności mogę spraw-
dzić również biorąc udział w konkur-
sach dla pracowników młodocianych 
zatrudnionych w rzemiośle – przekonu-
je Dawid Sznajder.

Joanna Oreł

Dziś rzemiosło stało się w pełni zautomatyzowane.

Dawid Sznajder chwali 
sobie swój zawód.
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Dzięki dodatkowym 
pieniądzom zaktywizowanych 

zostanie 20 osób. – Bardzo 
się cieszę, że, przy tak dużej 
konkurencji, nasz wniosek 

został najwyżej oceniony i jako 
jedyni w kraju otrzymaliśmy 
maksymalną kwotę dotacji. 
Jest to docenienie naszych 
dotychczasowych działań 

i wsparcie dla kolejnych – mówi 
Anna Rucińska z MOPS-u.

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT

Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39
tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl

godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym
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Będą kolejne pieniądze 
na aktywizację

Dodatkowe 120 tys. zł trafi  do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na ak-
tywizację społeczno-zawodową bezrobotnych. Ośrodek zdobył I miejsce w tegorocznej edycji kon-
kursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

Pieniądze zostaną przeznaczone na prace społeczno-użyteczne.
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„Gminne programy aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej na rzecz budownic-
twa socjalnego” to ogólnokrajowy kon-
kurs organizowany przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku 
przystąpiło do niego 70 podmiotów, 
z których jedynie 22 uzyskały wymaga-
ną liczbę punktów, a tym samym otrzy-

mały dotację. Wygrany projekt 
autorstwa Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej jest dwuletni. 
Realizowany będzie w dwóch 
etapach. Pierwszy z nich zakłada 
aktywizację  społeczno-zawodo-
wą dziesięciu bezrobotnych, bez-
domnych lub zagrożonych bez-
domnością osób korzystających 
z pomocy społecznej poprzez za-
jęcia aktywizacyjne, szkolenia 
zawodowe i prace społeczno- 
użyteczne.

W ramach prac uczestnicy pro-
jektu będą remontować lokale 
socjalne, w których następnie 

zamieszkają. Drugi etap zakłada 
aktywizację społeczno-zawodową kole-
jnych dziesięć osób. Osoby te wezmą 
udział w zajęciach aktywizacyjnych oraz 
pracach społeczno-użytecznych na rzecz 
społeczności lokalnej, w tym pracach 
porządkowych na terenie miasta, czy lik-
widacji nielegalnych wysypisk śmieci. – 
Wszystkie osoby będą objęte również 
pomocą w intensywnym poszukiwaniu 
zatrudnienia na rynku pracy – zapowiada 
Anna Rucińska, kierownik Działu 
Klub Integracji Społecznej rudzkiego
MOPS-u. – Bardzo się cieszę, że, przy tak 
dużej konkurencji, nasz wniosek został 
najwyżej oceniony i jako jedyni w kraju 
otrzymaliśmy maksymalną kwotę dotacji. 
Jest to docenienie naszych dotychc-
zasowych działań i wsparcie dla kole-
jnych – mówi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
od lat utrzymuje się w czołówce krajowej 
podmiotów wygrywających powyższy 
konkurs, za co został wyróżniony tytułem 
„Dobra praktyka aktywnych form pomo-
cy – edycja 2011”. – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej na przestrzeni 8 lat 
pozyskał 1.030.000 zł, m.in. na 
aktywizację zawodową i remont 90 
mieszkań socjalnych w ramach projek-
tów z zakresu budownictwa socjalnego 
– mówi Krystian Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej. – Realizacja  pro-
gramów była każdorazowo pozytywnie 
oceniana przez ministerstwo – dodaje.

Dodajmy, że w ubiegłym roku w ra-
mach prac społeczno-użytecznych m.in. 
uporządkowanych zostało 312 terenów, 
zebrano ok 370 tys. litrów odpadów 
i wyremontowano 12 mieszkań.

DR
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Święto pracy w PRL-u
Od 2010 roku to miejsce jest idealnym punktem od-

wiedzin podczas majówki. W tym roku po raz kolejny 
1 maja, w Święto Pracy, odbyło się otwarcie sezonu 
w Muzeum PRL-u w Bielszowicach. Na odwiedzają-
cych czekała moc atrakcji.

W Muzeum PRL-u znajdują się czasowe wystawy. 
W tym roku przyszła kolej na tematykę wyznaniową, 
czyli ekspozycje „Laicyzacja życia w PRL-u”, czy 
„Utracone nadzieje” o historii ludności żydowskiej na 
terenie województwa katowickiego w latach 1945-
1970. Dodatkowo zaprezentowano wystawę o wpro-
wadzeniu stanu wojennego. – Kapsuła czasu natomiast 
przenosi w lata siedemdziesiąte. Dział motoryzacji  
powiększył się nam o nowy eksponat, jakim jest polonez 
z 1989 roku. Jednakże hitem tego sezonu będzie czołg 
T-72 – o nowościach mówiła Monika Żywot, prezes 
Fundacji Minionej Epoki, która zarządza bielszowic-
kim muzeum. Podczas rozpoczęcia sezonu można było 
skorzystać także ze strzelnicy, przejechać się pojazda-

mi militarnymi oraz poczęstować prawdziwą, polową 
grochówką. Muzeum PRL-u czynne będzie do okresu 
zimowego.

MS

Muzeum PRL-u istnieje od 5 lat.

Ruda

Urodziny ZSO nr 1

Mickiewiczowska „rodzina” ma już 120 lat! Do-
kładnie 30 kwietnia 1895 roku hrabia von Ballestrem 
oddał do użytku budynek szkoły, przeznaczonej po-
czątkowo dla dzieci urzędników oraz pracowników je-
go koncernu. Tak właśnie zaczęło się kształtowanie 

szkolnej braci, która po 120 latach powiększania się, 
hucznie świętowała wraz ze swoją jubilatką. Co cieka-
we, podczas uroczystości (30.04.) pojawiło się także 
troje uczniów, należących w 1966 roku do szkolnego 
pocztu sztandarowego. 

– Uroczystości podzieliliśmy na dwie części. Pierw-
sza z nich została zadedykowana absolwentom oraz 
zaproszonym gościom i rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele Matki Boskiej Różańcowej. Z kolei drugą 
postanowiliśmy przeznaczyć dla obecnych, a także 
przyszłych uczniów naszej szkoły – mówił Leszek Dyt-
kowski, dyrektor ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza. 

Obie części zostały słodko zwieńczone w południe, 
kiedy to w holu szkoły zdmuchnięto 120 świeczek 
z urodzinowego tortu. Nie obyło się również bez pa-
miątkowego zdjęcia wszystkich przybyłych. Całodnio-
we obchody uświetniły recitale, filmy, wystawy, 
a przede wszystkim rozmowy z dawno niewidzianymi 
znajomymi czy też nauczycielami. DK 

Tak świętował „Mickiewicz”.

NOWY�BYTOM

Musicalowo o Ameryce
Mimo że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 

Herberta Clarka Hoovera już po raz dziewiąty święto-
wał Dni Amerykańskie, to i tym razem szkoła zapro-
ponowała nową odsłonę tego wydarzenia (30.04.). 
Były nią musicale przygotowane przez uczniów, a po-
przedzone wstępem znamienitego gościa, jakim była 
konsul generalna Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w Polsce, Ellen Germain. Całość odbyła się w MCK.

– Ogromnie cieszę się, że po raz kolejny mogę 
uczestniczyć w tej uroczystości, zwłaszcza, że została 
ona poświęcona mojej ulubionej formie teatralnej, ja-
ką jest musical. Od wczesnych lat młodzieńczych śle-
dziłam teatralny repertuar, z niecierpliwością czekając 
na kolejne emocjonujące spektakle – wyznała Ellen 
Germain.

Podobnie i młodzież szkolna z chęcią zmierzyła się 
z tą trudną materią teatralną, łączącą w sobie taniec, 
muzykę oraz grę aktorską. Nie zabrakło wybuchów 
śmiechów oraz gromkich braw. – W ubiegłym roku 

Kochłowice

Za Ojczyznę!

Pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożono kwiaty.

– Modlimy się o błogosławieństwo dla tych, którzy 
teraz tworzą naszą Ojczyznę i są za nią odpowiedzialni. 
Modlimy się również o światło Ducha Świętego dla nas 
wszystkich w podejmowaniu zadań i odpowiedzialności 
za naszą Ojczyznę. Chcemy też pamiętać o tych, którzy 
oddali za nią życie – mówił w niedzielę ksiądz pro-
boszcz Jerzy Lisczyk. 3 maja w Parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w  Kochłowicach tradycyjnie już odbyła się 
msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców mia-
sta.

Nabożeństwo, w którym liczny udział wzięli rudzia-
nie, odprawiono dla upamiętnienia rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów oraz uroczystości Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski. Po mszy odbył się przemarsz pocztów 
sztandarowych przed pomnik Powstańców Śląskich.  
– Obecnie dane jest nam żyć w Ojczyźnie, o jaką wal-
czyli twórcy Konstytucji 3 maja i następne pokolenia. 
Mamy szansę dbać o naszą wolność jeśli, tak jak przed 
laty, będzie nam wszystkim zależeć na dobru Polski  
– podkreślała podczas uroczystości wiceprezydent An-
na Krzysteczko. MS

Kochłowice

Smakowita 
ekologia

Obchody Dnia Ziemi w kochłowickiej Szkole Podsta-
wowej nr 21 im. Wilhelma Pluty stały się już po raz 
dwunasty pretekstem do podjęcia rywalizacji w ramach 
Dzielnicowego Turnieju Ekologicznego „Z przyrodą na 
Ty”, który odbył się w miniony wtorek (28.04.). Przystą-
pili do niego uczniowie czterech szkół podstawowych, 
którzy w dwóch kategoriach wiekowych walczyli o 
pierwsze miejsca. Zaczęło się naprawdę smakowicie! 

– W ramach pierwszej konkurencji uczniowie mieli za 
zadanie przynieść wiosenne kanapki oraz krótko opo-
wiedzieć o tym, jak je robili i dlaczego zdecydowali się 
na użycie pewnych produktów. Patrząc na efekty, wydaje 
mi się, że przyrządzający znają się na zdrowym odżywia-
niu – skomentowała Agnieszka Kolasa, organizatorka 
turnieju. 

Jednak nie smak jedzenia przesądzał o wyniku rywa-
lizacji. Ważna podczas niej była również wiedza. Dlate-
go po kulinarnych prezentacjach trzyosobowe delegacje 
ze szkół wykazywały się swoimi umiejętnościami z za-
kresu ekologii, przyrody, a także zdrowego odżywiania. 
Zakończenie upłynęło pod znakiem rozgrywek sporto-
wych. Uczestnicy z pewnością długo będą wspominać 
ten kulinarno-naukowo-sportowy turniej.        DK

Bielszowice

Tanecznie i patriotycznie
Jak uczcić Międzynarodowy Dzień Tańca? W Szko-

le Podstawowej nr 14 w Bielszowicach mają na to nie-
zwykły pomysł. Przechadzając się w środę (29.04.)  
w pobliżu ul. Kokota, można było zobaczyć, jak kolo-
rowo zrobiło się na tamtejszym szkolnym boisku. 
Uczniowie „czternastki” odtańczyli wspólnie polone-
za, pokazując jak dobrze im to wychodzi.

– Zastanawialiśmy się nad tym, jak uczcić to tanecz-
ne święto. Akademie to już przeżytek, dlatego postano-
wiliśmy wykorzystać fakt, iż wielkimi krokami zbliża się 
nasze święto narodowe. Połączyliśmy obie uroczysto-
ści, stąd pomysł na odtańczenie poloneza – naszego 
narodowego tańca – tłumaczyła Ewa Stepuch, dyrek-
torka Szkoły Podstawowej nr 14. – Wydarzenie to orga-
nizujemy już drugi rok – dodała.

Podopieczni swoje umiejętności taneczne ćwiczyli 
na lekcjach wychowania fizycznego, by podczas wiel-
kiego finału zaprezentować się jak najlepiej. W jego 
organizację zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale 
także nauczyciele, a nawet rodzice.

– Bardzo lubię tańczyć, a polonez jest bardzo prosty 
– mówiła Judyta Opiłka, uczennica pierwszej klasy SP 
nr 14. MS 

Nowy�Bytom

Pozostaje 
pamięć

Dr Wanda Półtawska z młodzieżą.

– Chcemy w ten sposób oddać hołd ofiarom zamor-
dowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück 
oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – mówi Ma-
ria Lorens, córka byłej więźniarki i pomysłodawczyni 
konkursu „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźnia-
rek KL Ravensbrück”. W Miejskim Centrum Kultury  
odbył się jego finał.

Po raz pierwszy konkurs doczekał się ogólnopolskiej 
akcji. Toteż do MCK zjechali się uczniowie z woje-
wództw: śląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, mało-
polskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. 
Pierwsze miejsce na podium zajęły ex aequo Julia Wal-
czak z Gliwic oraz Agnieszka Górska z Dębicy, drugie 
miejsce zdobyła Izabela Wilk ze Świdnika, a trzecie 
miejsce zajęły ex aequo Klaudia Kopeć z Bielska-Bia-
łej i Karolina Błaszczyk z Rudy Śląskiej. 

Najważniejsi jednak byli goście honorowi gali, czyli 
m.in. byłe więźniarki: dr Wanda Półtawska, Katarzyna 
Mateja, Maria Lelonek i Irena Cyrankiewicz oraz córka 
więźniarki, poetki obozowej śp. Marii Rutkowskiej-
Kurcyusz. – Miałam 15 lat gdy dostałam się do obozu 
i byłam tam do końca wojny. Tego co przeżyłyśmy, ni-
gdy nie zapomnimy. Dzisiaj, kiedy młodzież recytowała 
poezję, miałam wszystko przed oczami. Uczniowie bar-
dzo dzielnie to przedstawiali, trzeba o tym pamiętać, 
dlatego dziękuję im za pamięć – mówiła Krystyna Para-
dyż, jedna z byłych więźniarek. JO

Bielszowice
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Ellen Germain, konsul USA w Polsce.
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opowiadaliśmy historię Martina Luthera Kinga, teraz 
podjęliśmy się tematyki rozrywkowej. Dodatkowo, po 
raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs na teledysk do 
muzyki ze spektakli – wyliczała Iwona Luszczak, 
współorganizatorka Dni Amerykańskich. 

DK 



Sześć nowych kamer pojawi się wkrótce w naszym mieście. Przeprowadzono przetarg, w ramach którego rozbudowany zostanie miejski system monitoringu. Bezpieczniej będziemy mogli 
się poczuć m.in. w Chebziu, Nowym Bytomiu oraz w Bykowinie. 
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Kamery monitorują m.in. część Parku Dworskiego.
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BEZPIECZEŃSTWO

Oko Wielkiego Brata będzie czujniejsze

Dotychczas w ramach monitoringu 
miejskiego przy powstających obiektach  
m.in. sportowo-rekreacyjnych zainstalo-
wano 20 kamer. Oko Wielkiego Brata pil-
nuje porządku m.in. na: placu u zbiegu ulic 
Hlonda i Grunwaldzkiej w Orzegowie, 
placu zabaw w Parku Strzelnica w Biel-
szowicach, skateparku na osiedlu Kau-
fhaus w Nowym Bytomiu, Parku Aktyw-
ności Rodzinnej w Bykowinie oraz na 
osiedlu Paryż w Goduli i w Parku Kozioła 
w Rudzie. Teraz ta lista ma się wydłużyć. 
Powstająca sieć kamer ma połączyć istnie-
jące i nowe punkty z centrum monitorowa-
nia. – W ramach przetargu zostanie za-
montowanych kolejnych sześć kamer, będą 
one obsługiwane przez dwa istniejące już 
stanowiska monitorujące. Kamery znajdą 
się w następujących lokalizacjach: trzy ka-
mery w rejonie dworca PKP w Chebziu, 

dwie kamery na osiedlu Kaufhaus w No-
wym Bytomiu i jedna kamera w dzielnicy 
Bykowina w Parku Aktywności Rodzinnej 
przy ul. Plebiscytowej/Pordzika – wylicza 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Planowana rozbudowa jest niejako od-
powiedzią na potrzeby mieszkańców. 
– Kamery przydałyby się m.in. na Kau-
fhausie i Chebziu, bo są to miejsca, gdzie 
po zmroku aż strach się pokazywać – uwa-
ża pan Mirosław, mieszkaniec Nowego 
Bytomia. 

Wystarczy zresztą spojrzeć na statysty-
ki. Najwięcej problemów, jeżeli chodzi 
o akty wandalizmu, dotyczy niszczenia 
elewacji budynków, wiat przystanków au-
tobusowych i tramwajowych, koszy na 
śmieci, oświetlenia ulicznego oraz klatek 
schodowych. Problemem są także powta-

rzające się w ostatnich 
miesiącach kradzieże stu-
dzienek kanalizacyjnych. 
W ubiegłym roku najwię-
cej zniszczeń wiat na 
przystankach, bo dziesięć, 
odnotowano w Nowym 
Bytomiu. Do ośmiu po-
dobnych kradzieży doszło 
w Rudzie. W tej samej 

dzielnicy ukradziono 
dwanaście studzie-
nek kanalizacyj-
nych. Niestety – 
wandale i złodzie-
je nie poprzestają 
na tym. W ostat-
nim czasie zdewa-
stowano m.in. la-
tarnie w Parku 
Dworskim przy wybie-
gu dla psów. Natomiast na 
Burloch Arenie wypalono 
część murawy. Z kolei na placu przy Szko-
le Podstawowej nr 13 oraz przy Zespole 
Szkół Specjalnych nr 4 pomalowano urzą-
dzenia służące do zabawy.

Dlatego też miasto analizuje statystyki 
i skalę szkód, na dokonanie których pozwa-
lają sobie chuligani. – Miasto planuje insta-
lować kolejne kamery w miejscach, w któ-
rych angażowane są znaczne środki fi nan-
sowe np. przy Zespole Szkół Muzycznych 
przy ul. Niedurnego 36 gdzie planowana 
jest termomodernizacja budynku o dużej 
wartości – zapowiada Piotr Janik. – O wy-
borze miejsca decyduje chęć ochrony zre-
alizowanej inwestycji przed aktami wanda-
lizmu oraz poprawa bezpieczeństwa w bez-
pośrednim sąsiedztwie kamer – dodaje.

Rozbudowa monitoringu ma się za-
kończyć w tym roku. Warto dodać, że 
inną metodą walki z aktami wandalizmu 
jest zmieniona niedawno uchwała doty-
cząca zasad przyznawania nagrody (1000 

zł) za pomoc w ujęciu sprawcy. Katalog 
został bowiem poszerzony o pomoc 
w schwytaniu graffi ciarzy oraz wandali 
niszczących place zabaw czy siłownie na-
powietrzne. Joanna Oreł

REKLAMA

 W tym roku system monitoringu w naszym 
mieście zostanie rozbudowany o sześć kamer. 

Będą one pilnowały bezpieczeństwa przy dworcu 
PKP w Chebziu, na osiedlu Kaufh aus oraz w Parku 

Aktywności Rodzinnej w Bykowinie. Urzędnicy 
w przyszłości planują także objęcie monitoringiem 

budynku szkoły muzycznej i miejsc, które 
szczególnie są narażone na wandalizm.

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4 
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,

sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87

MEBLOŚCIANKA

1060 zł

SZAFA

950 zł

www.meblecomfort.pl

KUCHNIA

990 zł



Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:
pyły zawieszone (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM10, PM5 czy PM2,5 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samym • 
większa szkodliwość) z drobinkami sadzy itp.,
dwutlenek siarki (SO2) – wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska (jedna z głównych przyczyn • 
powstawania kwaśnych deszczy),
tlenki azotu (NOx) – w tym dwutlenek azotu – są jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu,• 
metale ciężkie (Hg – rtęć, Cd – kadm, Pb – ołów, Mn – mangan, Cr – chrom) – szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin,• 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,• 
dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworówczy bezpłodności.• 

Na Śląsku (zasadniczo dotyczy to Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) najmocniejsze skutki niskiej emisji to:
kwaśne deszcze – to właśnie na Śląsku pojawia się najwięcej kwaśnych deszczy silnie zanieczyszczających glebę i wodę, oddziałujących • 
pośrednio na stan środowiska naturalnego tego rejonu,
zawartość CO2 w powietrzu – powietrze na Śląsku zawiera ok. 1/3 całości wyemitowanego w Polsce dwutlenku węgla,• 
smog – pojawia się on bardzo często (szczególnie zimą) w wielu miastach województwa śląskiego,• 
zwiększenie liczby chorych (w tym przewlekle) na choroby układu oddechowego.• 
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Niska emisja co to jest? – związana jest z głównie z emitorami (kominy), których wysokość nie przekracza 40 m, a najczęściej w przypadku 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest to pułap około 10 m. Szkodliwość tych emitorów polega na tym, że wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 
na tej wysokości powoduje ich nagromadzenie w miejscu ich powstania. Problem niskiej emisji związany jest przede wszystkim z zaspokajaniem potrzeb 
ludzkich takich jak: ogrzewanie, komunikacja samochodowa itp. poprzez emisję szkodliwych gazów i pyłów powstających w wyniku nieefektywnego spalania 
paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego itp.) w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych. 

Główne źródła emisji
ZaNiecZysZcZeNia  

przemysłowe 

– od wielu już lat to właśnie na ten problem 
zwracało się największą uwagę i jemu poświę-
cało ogromne ilości czasu, uwagi odpowiednich 
środowisk (rządowych i pozarządowych) oraz 
pieniędzy. Właśnie dzięki tej skutecznej walce 
zanieczyszczenia przemysłowe nie stanowią 
obecnie większego problemu – wszystkie poten-
cjalne źródła emisji tych zanieczyszczeń są ob-
warowane wieloma przepisami, które regulują 
normy emitowania poszczególnych substancji 
do atmosfery. Można to nazwać sukcesem, który 
jednak był stosunkowo łatwy do osiągnięcia – 
walka toczona była z ograniczoną liczbą zakła-
dów produkcyjnych i innego rodzaju firm, od 
których łatwo było prawnie wyegzekwować za-
stosowanie różnego rodzaju środków mających 
na celu znaczne zmniejszenie emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery.

emisja z kotłowni 
lokalnych i palenisk 

indywidualnych 
– to właśnie to źródło zanieczyszczenia powietrza 
jest obecnie największym problemem. Wynika to 
z braku świadomości w społeczeństwie, że to ja-
kim paliwem ogrzewają swoje domy oraz w ja-
kich piecach, ma ogromne znaczenie na jakość 
wdychanego przez nich powietrza. Dlatego wła-
śnie ten temat wymaga obecnie najwięcej uwagi 
szczególnie, że pył PM10 oraz inne produkty ni-
skiej emisji zbierają coraz większe żniwo – cho-
ciażby w zwiększaniu śmiertelności ludzi, liczby 
zachorowań i innych.

emisja komunikacyjna 

– choć również wymaga ogromnej uwagi i akcji 
uświadamiających społeczeństwo w celu zmniej-
szenia ruchu samochodowego, to jednak stale po-
dejmowane są (mniej lub bardziej świadomie) 
kroki zmniejszające jej ważność. Jakie to kroki? 
Chociażby budowa licznych autostrad czy ob-
wodnic, dzięki czemu zmniejsza się liczba kor-
ków (które stanowią największe zagrożenie dla 
jakości powietrza ze strony ruchu samochodowe-
go), a tym samym ilości spalanego paliwa. Co 
więcej, w coraz większej liczbie pojawiają się 
modele samochodów spalających znacznie mniej-
sze ilości paliwa czy w ogóle napędzanych ener-
gią elektryczną – zatem można uznać, że przemysł 
motoryzacyjny również sprzyja środowisku.

wpływ niskiej emisji na jakość powietrza

czym jest plan Gospodarki niskoemisyjnej (pGn)?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opiera się na danych dotyczących wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla na terenie 
Miasta. Jego głównym zadaniem jest  określenie kierunków Miasta w zakresie działań związanych zarówno z nowymi inwestycjami oraz innymi 
działaniami prowadzącymi do:

redukcji emisji gazów cieplarnianych, • 
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,• 
redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.• 

Dodatkowym celem PGN jest wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, szczególnie tam, gdzie odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 



Miasto Ruda Śląska jest jednym z kilku 
miast aglomeracji górnośląskiej, w których 
notuje się najwyższe stężenia pyłów (takich 
jak PM10 oraz PM 2,5) będących szczegól-
nie niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
człowieka. W związku z tym już od kilku lat 
Urząd Miasta podejmuje inicjatywy zmie-
rzające do poprawy jakości powietrza. Ze 
względu na pojawiające się przekroczenia 
zostały opracowane Programy Ochrony Po-
wietrza (POP), których realizacja będzie 
prowadziła do poprawy stanu jakości powie-
trza. Działania naprawcze zapisane w POP 
dla aglomeracji górnośląskiej, w skład której 
wchodzi Miasto Ruda Śląska związane były 
m.in. z przebudową i modernizacją sieci cie-
płowniczych, rozbudową infrastruktury dro-
gowej, wymianą źródeł ogrzewania oraz 
opracowaniem Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji (PONE). W PONE dla Miasta 
Rudy Śląskiej zawarto szczegółowe infor-
macje związane z możliwościami realizacji 
przedsięwzięć ograniczających niską emisję 
pochodzącą ze spalania węgla na terenie 
miasta, a także informacje związane z moż-
liwościami otrzymania dofinansowania do 
ww. działań. W ramach PONE mieszkańcy, 
którzy chcieliby wymienić stare piece wę-
glowe na nowe, bardziej wydajne i ekolo-
giczne piece olejowe, gazowe, elektryczne 
lub niskoemisyjne piece węglowe na eko-
groszek, mogą skorzystać z dofinansowania 
sięgającego 70% kosztów takiej inwestycji, 
jednak nie więcej niż 2000,00 zł dla osób fi-
zycznych oraz nie więcej niż 5000,00 zł dla 
wspólnot mieszkaniowych.

Naturalną konsekwencją wynikającą 
z wcześniejszych działań jest opracowanie 
tzw. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN). Jego celem jest zmniejszenie emisji 
CO2, redukcja zużycia energii oraz zwięk-
szenie udziału energii z odnawialnych źró-
deł w ogólnym zużyciu energii poprzez za-
stosowanie rozwiązań niskoemisyjnych. 
Projekt dofinansowany jest ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach działania 9.3 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013.Wspomnia-
na niskoemisyjność w sektorach mieszkal-
nictwa, przemysłu, handlu i usług oraz ad-
ministracji publicznej osiągana będzie przez 
wdrażanie rozwiązań mniej szkodliwych dla 
środowiska oraz bardziej efektywnych ener-
getycznie. Posiadanie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej (PGN) będzie w przyszłości 
warunkiem uzyskania dofinansowania ze 
środków unijnych w ramach nowej perspek-
tywy finansowej 2014-2020 na część inwe-
stycji realizowanych na terenie Miasta Ruda 
Śląska. Wykonawcą Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska jest 
opolska firma ATMOTERM S.A.
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Obszary Oddziaływania Planu  
GOsPOdarki niskOemisyjnej 

W PGN zostaną określone najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu 
na jakość powietrza na terenie Rudy Śląskiej. Mogą to być zadania związane: 

ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach/instalacjach, • 
ze zmianą sposobu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne,• 
z dystrybucją ciepła, • 
ze zmniejszeniem zużycia energii w transporcie, • 
z produkcją energii,• 
inne.• 

PGN to także zadania dotyczące tak ważnych kwestii jak: planowanie przestrzenne, strategie 
komunikacyjne oraz zamówienia publiczne. Interesariuszami w PGN mogą być:

lokalna administracja: odpowiednie wydziały urzędów miast, gmin i przedsiębiorstwa komu-• 
nalne (miejskie przedsiębiorstwa energetyczne, firmy transportowe itp.),
lokalne i regionalne agencje energetyczne,• 
biznes i przemysł, handel i usługi,• 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,• 
organizacje pozarządowe i inni reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.• 

Jakie korzyści może 
dać realizacJa 

Planu GosPodarki 
niskoemisyjnej?

PGN znacznie zwiększy szansę rozwoju gospo-
darczego Rudy Śląskiej. Posiadanie Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej będzie bowiem wpływać na 
możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwe-
stycji ze środków finansowych Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Wdrożenie PGN to 
także szansa na czystsze powietrze. W ramach do-
kumentu zostanie stworzony plan realizacji dzia-
łań wspierających osiąganie redukcji gazów cie-
plarnianych, efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co 
tym samym przyczyni się do poprawy jakości po-
wietrza. 
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22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. To idealny termin, aby docenić starania wielu ludzi, 
którzy z pasją poświęcają swój czas zarówno prywatny jak i zawodowy, aby szerzyć ideologię zrówno-
ważonego rozwoju. Obok takich osób nie można przejść obojętnie.

„Zielone Czeki” przyznawane są co-
rocznie od 1994 roku, 22 kwietnia. To 
prestiżowa nagroda i wyróżnienie dla 
osób, które w szczególny sposób przy-
czyniają się do poprawy stanu środowi-
ska oraz zwiększenia świadomości eko-
logicznej mieszkańców w województwie 
śląskim.

 „Zielone Czeki” przyznawane są 
przez Kapitułę składającą się z eksper-
tów, pracowników naukowych oraz dzia-
łaczy na rzecz ochrony środowiska i po-
pularyzacji przyrody. Do tegorocznej 
edycji konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń. 

Decyzją Kapituły przyznanych zostało 
13 „Zielonych Czeków” – 3 nagrody ze-
społowe i 4 nagrody indywidualne. Przy-
znano także 1 dyplom uznania i 15 dy-
plomów honorowych. 

Wysokość nagród pieniężnych jest na-
stępująca:

nagroda indywidualna – do 7.500 tys. • 
zł;
nagroda zespołowa – do 15.000 tys. • 
zł przy uwzględnieniu, że zespół nie 
może liczyć więcej niż trzy osoby,  
a nagroda dla członka zespołu nie 
może przekroczyć kwoty 5.000,00 
zł;

Wśród laureatów tegorocznej nagrody 
znaleźli się  m.in.:

zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz • 
Glinka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr 
inż. Robert Rossa za opracowanie 
i wdrożenie nowoczesnego, bezemi-
syjnego napędu elektrycznego e-Kit 
do elektryfikacji miejskich samocho-
dów osobowych i dostawczych o ma-
sie całkowitej do 3,5 t;
zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, • 
Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec – od 
1996 roku corocznie organizują pro-
ekologiczne konferencje oraz szkole-
nia, których celem jest integracja 
działań władz samorządowych, prze-
mysłu górniczego, nadzoru górnicze-
go, przedsiębiorstw proekologicz-
nych i jednostek naukowych dla roz-
wiązania trudnych problemów wpły-
wu prowadzonej działalności górni-
czej na środowisko;
zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, • 
Radosława Radziwończyk-Gabryś za 
całokształt działalności proekologicz-

nej w ramach Stowarzyszenia „Nasze 
Kalety”, które aktywnie włącza się 
w popularyzację wiedzy ekologicznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład me-• 
rytoryczny (obok prof. Pawła Miguli 
i dr. Andrzeja Woźnicy) do koncepcji 
projektu „Zintegrowany system 
wspomagający zarządzaniem i ochro-
ną zbiornika zaporowego – ZiZO-
Zap” współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka 2010-2014; 
prof. dr hab. Janusz Hereźniak za dłu-• 
goletnią pracę naukową na rzecz 
ochrony przyrody regionu oraz zaan-
gażowanie w kolejnych kadencjach 
Wojewódzkich Rad Ochrony Przyro-
dy oraz regionalnej Rady Ochrony 
Przyrody Województwa Śląskiego; 
dr inż. Robert Mysłajek za wielolet-• 
nie badania nad składem gatunko-
wym, ekologią, behawiorem, genety-
ką i problemami ochrony ssaków 
województwa śląskiego;
zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka • 
Król, Justyna Soblik – edukatorki 
z Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
Dzieci z Mikołowa nominowane za 
ogromne zaangażowanie i poświę-
cenie jakim kierują się podczas 
przygotowania i prowadzenia zajęć 

dla najmłodszych dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym;
hm Andrzej Lichota – od wielu lat • 
kreator polityki ekologicznej Chorą-
gwi Śląskiej; dzięki jego aktywności 
powstało Harcerskie Centrum Eduka-
cji Ekologicznej;
Jarosław Myśliwski za działania ma-• 
jące na celu promocję trasy rowero-
wej „Leśno Rajza”, w tym m.in. za-
inicjowanie nakręcenia filmu przy-
rodniczego o tej trasie;
Marek Kras – za działania społeczne • 
i zawodowe związane z promocją po-
staw proekologicznych w tym akcje 
społeczne dotyczące ochrony przyro-
dy; 
zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Woj-• 
tal, Jarosław Wesołek – nominowani 
to nauczyciele przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych ZS Chemicz-
no-Medycznych i Ogólnokształcą-
cych w Tarnowskich Górach, pomy-
słodawcy i organizatorzy konkursów 
ekologicznych, organizatorzy cyklicz-
nych warsztatów, wykładów w tym 
konferencji dla samorządów, przed-
siębiorców, nauczycieli;
zespół: Józef Smolorz, Lucyna • 
Kwiatkowska, Marcin Smolorz – za 
niezwykłą pasję w ratowaniu drzew, 

działania na rzecz podniesienia świa-
domości ekologicznej w społeczeń-
stwie i pokazania sposobu ekologicz-
nego traktowania choinek świątecz-
nych; 
prof. dr hab. Stanisław Wika – za • 
długoletnią pracę naukową na rzecz 
ochrony przyrody regionu oraz za-
angażowanie w kolejnych kaden-
cjach Wojewódzkich Rad Ochrony 
Przyrody oraz regionalnej Rady 
Ochrony Przyrody Województwa 
Śląskiego;
dr Agnieszka Bielska-Brodziak za bu-• 
dowanie mostów i komunikacji mię-
dzy wolontariuszami działającymi na 
rzecz humanitarnej ochrony zwierząt 
a środowiskami prawniczymi;
zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, • 
Michał Siedlaczek za działania popu-
laryzatorskie na rzecz śląskiej przyro-
dy i środowiska naturalnego, promo-
cję zasad zrównoważonego rozwoju, 
wspomaganie edukacji formalnej  
i nieformalnej oraz kształtowanie 
świadomości ekologicznej i postaw 
młodego pokolenia – publikacje o za-
sięgu ogólnopolskim – promocja na 
terenie całego kraju.

(źródło: wfosigw.katowice.pl)
Agnieszka Kominek

Foto: www.wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Ludzie o zielonych sercach
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175 lat tradycji dobrej roboty

Powstała w 1840 roku jako huta żelaza, w której pracę podjęło 12 osób. Już 33 lata później liczba 
pracowników wzrosła do prawie 800 osób, by w połowie XX wieku zatrudniać ponad 8 tysięcy 
hutników. Przez 175 lat HUTA POKÓJ rozwijała swoją działalność tworząc na Śląsku historię hutnic-
twa i przetwórstwa stali. 4 maja w Rudzie Śląskiej świętowali jej pracownicy i ich rodziny. Hutnicy co 
roku utwierdzają nas w przekonaniu, jak ważną częścią miasta jest to właśnie przedsiębiorstwo. 

Dzień Hutnika to nie tylko święto wszystkich 
pracowników, których patronem jest św. Florian, 
to także święto całego miasta, bowiem rozwój 
przemysłu hutniczego był głównym czynnikiem 
powstania Nowego Bytomia. W latach 
1945-1946 HUTA POKÓJ była największym za-
kładem metalurgicznym w kraju. Dzisiaj nazwa 
„HUTA POKÓJ” jest określeniem historycznym, 
bo fi rma zajmuje się przetwórstwem stali i nie 
jest już hutą. Produkcja wyrobów hutniczych 
i konstrukcji stalowych to fach trudny,  wymaga-
jący wiedzy i sporego doświadczenia. Dlatego 
4 maja jest okazją, by docenić codzienny wysiłek  
Hutników i podziękować za ich pracę. Jak co ro-
ku, sprzed bramy I HUTY POKÓJ w kierunku 
kościoła św. Pawła Apostoła wyruszyli jej obecni 
i emerytowani pracownicy, by podczas mszy 
świętej podziękować za wszelkie łaski oraz pro-
sić o bezpieczną, stabilną pracę. Wydarzenie jest 
także okazją, by podczas uroczystej biesiady 
uhonorować jubilatów oraz zasłużonych pracow-
ników.

– W HUCIE POKÓJ pracuję już 40 lat i mogę 
uczciwie stwierdzić, że kobiety są tu doceniane, 
a także mają autorytet. Nie wyobrażam sobie, 
bym mogła pracować w innym miejscu. HUTA 
przechodziła różne chwile, ale zawsze udawało 
się nam wychodzić z trudnych sytuacji. To chyba 
dlatego, że tutejsza załoga jest fantastyczna 
– mówiła Daniela Serwas, mistrz koordynator ru-
chu kolejowego w spółce Euroserwis, uhonoro-
wana odznaką Zasłużony Pracownik Huty Pokój.

– Nasza praca jest coraz bardziej odpowie-
dzialna, wymaga ciągłego dokształcania się, 
zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń. 
Nie możemy osiadać na laurach, bo nasza dzia-
łalność jest różnorodna – tłumaczył Jan Mali-
nowski, Zasłużony Pracownik Huty Pokój z 20-
letnim stażem pracy w grupie kapitałowej.

– Choć ostatnio mieliśmy trudne chwile, z któ-
rymi musieliśmy dać sobie radę, zawsze wierzyli-
śmy w słowa Prezesa, który powtarzał, że HUTA 
istniała, istnieje i będzie istnieć. Mamy nadzieję, 
że przyjdą znowu lepsze dni – dodał Joachim 
Kuchta, operator systemu elektroenergetycznego 
w Wydziale Elektrycznym, Zasłużony Pracow-
nik Huty Pokój z 37-letnim stażem pracy.

Henryk Sławik, Prezes Zarządu, Dyrektor Na-
czelny HUTY POKÓJ w swoim wystąpieniu 
podczas uroczystego spotkania z pracownikami, 
przypomniał o bogatej historii fi rmy oraz przed-
stawił nowe perspektywy jej rozwoju. – Naszym 
celem jest wzmocnienie konkurencyjności wszyst-
kich biznesów grupy kapitałowej w bardzo krót-
kim terminie – powiedział Prezes. Dodał rów-
nież, że obecnie są już realizowane inwestycje 
w segmencie konstrukcji stalowych. 

Do inwestycji nawiązał również biorący 
udział w uroczystości Jerzy Podsiadło, Prezes 
Zarządu, Dyrektor Generalny WĘGLOKOKS 
S.A. – spółki, która w ubiegłym miesiącu objęła 
pakiet 25,5% akcji HUTY POKÓJ. – Życzę 
Wam dobrej pracy w grupie kapitałowej Węglo-
koks, dużych inwestycji i dalszego, wspólnego 
rozwoju – powiedział Jerzy Podsiadło, składa-
jac Hutnikom życzenia i gratulacje z okazji ju-
bileuszu.

– Wszystkim Hutniczkom i Hutnikom, całej 
Rodzinie Hutniczej życzę zdrowia, satysfakcji 
w pracy i miłości w rodzinie. Jubilatom i wyróż-
nionym serdecznie gratuluję. Wszystkim pra-
cownikom dziękuję za dobrą robotę – powie-
dział Henryk Sławik w rozmowie z WR. – Chcę 
również na łamach WR podziękować za wszyst-
kie otrzymane życzenia od licznych instytucji, 
fi rm i osób – sympatyków HUTY POKÓJ. Pań-
stwa pamięć i życzliwość jest dla nas bardzo 
cenna – dodał.

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony Pracownik HUTY POKÓJ” oraz zarządy spółek grupy kapitałowej.

Henryk Sławik, Prezes Zarządu Dyrektor 
Naczelny HUTY POKÓJ S.A. z Jerzym Podsiadło, 

Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym 
WĘGLOKOKS S.A.
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JUBILACI Z NAJDŁUŻSZYM STAŻEM PRACY ZAWODOWEJ

Daniela Serwas
Mistrz koordynator ruchu 

kolejowego w spółce 
Euroserwis, 41-letni  
staż pracy w grupie 

kapitałowej.
 

Roman Holeczek
Brygadzista walcownik stali 

profilowej w Walcowni 
Średniej spółki Euroblacha, 
43-letni staż pracy w grupie 

kapitałowej

Krystian Klosek
Brygadzista mechanik  

w Zakładzie Stalprofile,  
21-letni staż pracy  

w grupie kapitałowej
 

Joachim Kuchta  
Operator systemu 

elektroenergetycznego 
w Wydziale Elektrycznym,  

37-letni staż pracy  
w grupie kapitałowej

Jan Malinowski 
Monter konstrukcji  
stalowych w spółce 
Eurokonstrukcje,  

20-letni staż pracy  
w grupie kapitałowej

Zasłużeni 
Pracownicy 

HUTY POkóJ
HUTA

POkóJ
Edmund Stolarski 45 lat
Henryk Czerwik 45 lat
Jan Kulik 45 lat
Józef Świerc 45 lat
Andrzej Bieda 45 lat
Brunon Gawlik 40 lat
Alicja Krząkała 40 lat
Donat Ciernioch 40 lat
Maria Ciongwa 40 lat
Bogdan Kowalewski 40 lat
Rudolf Prencel 40 lat
Marian  Kucharczyk 40 lat
Daniel Michna 40 lat 
Urszula Nowok 40 lat
Piotr Pantke 40 lat
Joachim Kuchta 40 lat
Waldemar Ziemski 40 lat
Andrzej Paszek 35 lat
Andrzej Pośpieszczyk 35 lat
Marian Śmiłek 35 lat
Halina Klecha 35 lat
Grażyna Muryjas 35 lat
Krystyna Kołodziej 35 lat
Ilona Piecka 35 lat
Jerzy Meisner 35 lat
Marek Doniec 35 lat
Beata Kierzek 35 lat
Ewa Kocjan 35 lat
Kornelia Powała 35 lat
Jerzy Smędzik 35 lat
Zygmunt Pańczyk 35 lat
Ryszard  Jędrecki 35 lat
Ewa Jankowska 35 lat
Henryk Malcherczyk 30 lat

Krzysztof Kawa 30 lat
Ireneusz Klyta 30 lat
Jolanta Kuźma 30 lat
Marek Nizar 30 lat
Janusz Plaza 30 lat
Janusz Sokołowski 30 lat
Adam Gancarczyk 30 lat
Józef Grzesiak 30 lat 
Janusz Gut 30 lat
Zbigniew Boniecki 30 lat
Aniela Brzoza 30 lat
Andrzej Spychalski 30 lat
Grzegorz Wójtowicz 25 lat
Marcin Święcicki 25 lat
Danuta Dobroczyńska
-Wierzgacz 25 lat
Bogusław Dutkiewicz 25 lat
Dariusz Hajok 25 lat
Dariusz Wieczorek 25 lat
Piotr Wojsz 25 lat
Sabina  Gut 25 lat
Ireneusz Maniara 25 lat
Tomasz Kowalski 25 lat
Arkadiusz Wasser 25 lat
Ilona Jasińska 25 lat
Michał Chomiuk 25 lat
Jarosław Sura 25 lat
Piotr Bujoczek 25 lat
Ryszard Wieczorek 25 lat
Rafał Pieczyrak 20 lat
Jacek Tabaszewski 20 lat
Marcin Ganczarczyk 20 lat
Arkadiusz Baranowicz 20 lat
Aleksandra Stańczyk 20 lat
Karina Lisek 20 lat
Karina Ciepielewska 20 lat

Tomasz Bodynek 20 lat
Mirosław Grabe 20 lat
Izabela Adamiecka 20 lat
Hanna Breguła 20 lat
Tomasz Ciesielski 20 lat
Katarzyna Tabaszewska 20 lat

EUROBLACHA
Zygmunt Śmieszek 45 lat
Eugeniusz Pietrzak 45 lat
Krzysztof Nowakowski 40 lat
Jan Baryś 40 lat
Jan Woryna 40 lat
Jerzy Dobias 35 lat
Andrzej Matusiak 35 lat
Janusz Spyrka 35 lat
Marek Zdrzałek 35 lat
Katarzyna Kosiecka 30 lat
Dariusz Bubik 30 lat
Mariusz Bubik 30 lat
Andrzej Krawczyk 30 lat
Eugeniusz Badan 30 lat
Irena Skała 30 lat
Andrzej Świercz 30 lat
Grzegorz Antoniok 30 lat
Paweł Bartodziej 30 lat
Romuald Gaszyn 30 lat
Dariusz Wysocki 30 lat
Adrian Matura 25 lat
Beata Chrzanowska 25 lat
Robert Grudny 25 lat
Jerzy Piekarski 25 lat
Krzysztof Sawicki 25 lat
Ireneusz Franecki 25 lat
Jerzy  Gawron 25 lat
Agnieszka Kopeć 25 lat

Grzegorz Blot 25 lat
Piotr Gałecka 25 lat
Michał Skiba 25 lat
Iwona Temich 25 lat
Adam Tomecki 25 lat 
Grzegorz Żebrowski 25 lat
Adrian Obrączka 25 lat
Andrzej Wiśniewski 25 lat
Marian Stanke 25 lat
Roman Matuszek 25 lat
Mariusz Wojsa 25 lat
Mariusz Pochopień 20 lat
Sebastian Strużyna 20 lat
Sebastian Jakubowski 20 lat
Lech Kołodziejczyk 20 lat
Marek Meisner 20 lat
Artur Pyzdrowski 20 lat
Piotr Salamon 20 lat
Sebastian Włoś 20 lat
Aleksander Przybyła 20 lat
Krzysztof Materla 20 lat
Andrzej Pyrskala 20 lat
Norbert Tronina 20 lat

EUROkONSTRUkCJE
Bernard Borys  50 lat
Edward Kazek 45 lat
Ryszard Feliks 45 lat
Karol  Janoszka 45 lat
Henryk Świętoń 40 lat
Ireneusz Fica 40 lat
Ryszard Pałucha 40 lat
Piotr Dembiński 35 lat
Marian Górski 35 lat
Małgorzata Wojtala 35 lat
Roman Baranowicz 35 lat

Jerzy Matysiak 35 lat
Tadeusz Gryga 30 lat
Zdzisław 
Mieszczankowski 30 lat
Maria Kobiałka 30 lat
Adam Kortyczko 30 lat
Jarosław Jagielski 25 lat
Grzegorz Zdebel 25 lat
Jerzy Kołodziej 25 lat
Ryszard Kubica 25 lat
Jacek Kukiełka 25 lat
Krystian Mrukwa 25 lat
Marek Rudek 20 lat
Grzegorz Nowak 20 lat
Aniela  Szymańska 20 lat

EUROSERWIS
Zdzisław Kulej  50 lat
Andrzej Kurka 45 lat
Roman Ćwięk 45 lat
Marian Szostok 45 lat
Danuta Kałużna 40 lat
Daniela Serwas 40 lat
Jerzy Lach 40 lat
Piotr Pala 40 lat
Krzysztof Czapla 35 lat
Krzysztof Stosur 30 lat
Krzysztof Uroda 30 lat
Krzysztof Gzella 30 lat
Beata Matuszewska 25 lat
Adam Gąsior 25 lat
Robert Gawlik 25 lat
Tomasz Kokot 25 lat
Eugeniusz Pieter 25 lat
Agata Kopka 20 lat
Robert  Stępień 20 lat



16www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE|�6.05.2015



www.wiadomoscirudzkie.pl� OGŁOSZENIE|�6.05.201517



Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

R
U

D
A

1.

Ballestremów, Bartosza Głowackiego, 
Górnicza, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, 
Joachima Achtelika, Marii Konopnickiej, 
Na Łąkach, Nad Bytomką, Ogrodowa, 
Sobieskiego

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4 

2.

Feliksa Wyleżoła, Orzegowska od nr 2 
do nr 32 (parzyste) i od nr 1 do nr 23a 
(nieparzyste), Piastowska, Potokowa, 
Ryszarda Sprusa, Szyb Bartosza, Wandy, 
Wesoła, Wincentego

Gimnazjum nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

3.
Antoniego Maya, Dunajewskiego, Jana 
Dobrego, Jana Gierałtowskiego, ks. Józefa 
Czempiela

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15

 

4. Kędzierzyńska, Przy Kolei, Stefana 
Żeromskiego, Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15 

 

5. Adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

6.
Henryka Wieniawskiego, Powstańców, 
Wolności od nr 1 do nr 31 (nieparzyste) 
i od nr 2 do nr 28 (parzyste)

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

7.

Andrzeja Mielęckiego, Antoniego Sieronia, 
Emanuela Smołki, Gustawa Morcinka, 
Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Kościelna, 
Macieja, Marii Skłodowskiej-Curie, plac 
Chopina, Porębska, Promienna, Sosinki, 
Stanisława Staszica, Starowiejska, Szczęść 
Boże, Torowa, Wiktora Bujoczka, Wincentego 
Janasa, Władysława Żeleńskiego, Wolności 
od nr 33 do końca (nieparzyste)

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych
Ruda Śląska,
ul. Wiktora Bujoczka 2

  

8. Zofi i Nałkowskiej
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

9. Cypriana Norwida, Czesława Miłosza
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

10. Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny

Dyrekcja Rudzkiej 
Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda Śląska, 
ul. Magazynowa 12 

   

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

R
U

D
A

11. Raciborska, Słowiańska, Wawelska, 
Wolności od nr 32 do końca (parzyste)

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnie 
Lekarskie s.c.
Ruda Śląska, 
ul. Wawelska 7

 

12.

1 Maja od nr 365 do końca (nieparzyste) 
i od nr 362 do końca (parzyste), Astrów, 
Bratków, Chabrów, Jaśminów, Konwalii, 
Krokusów, Noworudzka, Różana, 
Sasanek, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb 
Walenty, Tulipanów, Wiktora Brańskiego, 
Zabrzańska od nr 50 do końca

Miejskie Przedszkole nr 38
Ruda Śląska,
ul. Astrów 5

   

13. Bzów, Chryzantem, Klary, Magnolii

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10

   

14. Fiołków, Narcyzów

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska, 
ul. Chryzantem 10

  

O
R

Z
E

G
Ó

W
 –

 G
O

D
U

L
A

15.

Adama Huloka, Aleksandra Puszkina 
(bez nr 7), Bobrecka, Emilii Plater, 
Gliwicka, Jaracza, Józefa Janty, 
Kardynała Augusta Hlonda, Królowej 
Jadwigi, Mateusza, Orzegowska od nr 
25 do końca (nieparzyste) i od nr 34 
do końca (parzyste), Piotra Tomanka, 
Przelotowa, Skalna, Stanisławy Wysockiej, 
Warszawska, Witolda Czapli

Dom Pomocy Społecznej 
„Senior” Ruda Śląska,
ul. Aleksandra Puszkina 7 

  

16.

Antoniego Zielińskiego, Bytomska od nr 
23 do końca (nieparzyste) i od nr 2 do 
końca (parzyste), Grunwaldzka, Jerzego 
Ziętka, Młodego Górnika, Piaseczna, 
Stroma

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

  

17. Kopalnia Karol, Ludwika Piechy, 
Walentego Fojkisa

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

   

18.

Akacjowa, Czereśniowa, Eugeniusza 
Romera, Jesionowa, Jurija Gagarina, 
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczynowa, 
Mariana Smoluchowskiego, Młyn 
Szombierski, Olchowa, Owocowa, Stefana 
Banacha, Wacława Sierpińskiego, Witolda 
Doroszewskiego, Władysława Wołkowa

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

19. Bytomska od nr 1 do nr 21 (nieparzyste), 
Jana Waniora, Konstantego Latki

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 25 marca 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami), w związku z Postanowieniem 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do publicznej wia-
domości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w 
Rudzie Śląskiej; lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczonych obwodowych 
komisjach wyborczych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

O
R

Z
E

G
Ó

W
 –

 G
O

D
U

L
A

20.
Emanuela Imieli, Ignacego Nowaka, Karola 
Goduli, Lipińska, Rencistów, Wincentego 
Lipa (bez nr 2)

Przychodnia Rejonowa 
SPZOZ Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 3

 

21.

Antoniego Tiałowskiego, Fabryczna, 
Floriana, Joanny od nr 1 do nr 11 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 16 (parzyste), 
Maksymiliana Kolbe, plac Niepodległości, 
Przedszkolna, Tylna

Osiedlowy Dom Kultury 
RSM „Jowisz”
Ruda Śląska, ul. Joanny 12

22. Podlas
Szkoła Podstawowa nr 40, 
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13         

23. Heleny Modrzejewskiej, Ludwika 
Solskiego

Szkoła Podstawowa nr 40, 
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13           

24.
Joanny od nr 13 do końca (nieparzyste) 
i od nr 18 do końca (parzyste), Stara, Szyb 
Zofi i, Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 40
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13

  

CH
EB

ZI
E

25.

Asfaltowa, Droga do Lipin, Dworcowa, 
Jana Styczyńskiego, Józefa Szafranka, 
Nowobytomska, Pawła, plac Szkolny, 
Przedtorze, Szyb Barbary, Węglowa, 
Zabrzańska od nr 1 do nr 49

Miejskie 
Przedszkole Nr 14 
Ruda Śląska, ul. Węglowa 8 

  

N
O

W
Y

 B
Y

T
O

M

26.

Dobrej Nadziei, Gen. Hallera, Gwardii 
Ludowej, Hutnicza, Jadwigi Markowej od 
nr 8 do końca, Jana Smolenia, Konstantego 
Damrota, Konstytucji, Objazdowa od nr 1 
do nr 12, Ofi ar Katynia, Piotra Niedurnego 
od nr 69 do końca (nieparzyste) i od nr 50 
do końca (parzyste), Planty Kowalskiego, 
Podgórze, Rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1
Ruda Śląska,
ul. Gen. Hallera 6

  

27.

Jadwigi Markowej od nr 1 do nr 7, 
Parkowa, Piotra Niedurnego od nr 38 do 
nr 48a (parzyste) i od nr 59 do nr 67a 
(nieparzyste), plac Jana Pawła II

Urząd Miasta (budynek B)
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 46

  

28.

Czarnoleśna od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) 
i od nr 2 do nr 12 (parzyste), Objazdowa 
od nr 13 do nr 17d (nieparzyste), Piotra 
Niedurnego od nr 43 do nr 57 (nieparzyste) 
i od nr 30 do nr 36 (parzyste), Pokoju, 
Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego

Zespół Szkół Muzycznych 
I i II Stopnia
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 36

29.

Chorzowska od nr 1 do nr 13e (nieparzyste) 
i od nr 2 do nr 20a (parzyste), Grochowska, 
Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, 
Kolejowa, Kolista, Łączna, Piotra 
Niedurnego od nr 11 do nr 41 (nieparzyste) 
i od nr 12 do nr 28c (parzyste)

Przychodnia Rejonowa 
SPZOZ
Ruda Śląska,
ul. Pokoju 4 

  

30.

Chorzowska od nr 15 do końca 
(nieparzyste) i od nr 22 do końca 
(parzyste), Józefa Lompy, Lisia, Mieszka I, 
Ratowników, Spółdzielcza

Gimnazjum nr 11
Ruda Śląska, 
ul. Ratowników 15 

31. Ks. Jana Szymały, Szarotek
Gimnazjum nr 11,
Ruda Śląska, 
ul. Ratowników 15 

W
IR

E
K

32.

1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) 
i od nr 316 do nr 360a (parzyste), 
Czarnoleśna od nr 19 do końca 
(nieparzyste) i od nr 14 do końca 
(parzyste), Jana Stefana Dworaka, 
Kazimierza, Lwa Tołstoja

Szkoła Podstawowa nr 4
Ruda Śląska,
ul. Lwa Tołstoja 1

   

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

W
IR

E
K

 (
C

Z
A

R
N

Y
 L

A
S

)

33.
Główna od nr 1 do nr 5 (nieparzyste) oraz 
od nr 2 do nr 20d (parzyste), Jarzębinowa, 
Osiedlowa

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska, ul. Główna 1

34.

1 Maja od nr 291 do nr 321 (nieparzyste) i od nr 
284 do nr 314 (parzyste), Fryderyka Joliot-Curie, 
Juliusza Słowackiego, Karola Bytomskiego, Pawła 
Kubiny, Zygmunta Krasińskiego

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

35. Lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10

Miejskie Przedszkole Nr 37
Ruda Śląska
ul. Obrońców 
Westerplatt e 7a      

36. Obrońców Westerplatt e

Miejskie Przedszkole Nr 37,
Ruda Śląska
ul. Obrońców 
Westerplatt e 7a      

37.

Działkowców, Grzegorza Fitelberga, 
Henryka Sienkiewicza, Jarosława 
Dąbrowskiego, Józefa Elsnera, Juliana 
Tuwima, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
Ks. P. Ściegiennego, Kupiecka, Ludomira 
Różyckiego, Michała Ogińskiego, 
Mieczysława Karłowicza, Odrodzenia, 
Oskara Kolberga, Pelagii Zdziebkowskiej, 
Piotra Czajkowskiego, Pocztowa, Tadeusza 
Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, 
Targowa, Teatralna, Wąska, Witolda 
Maliszewskiego, Zygmunta Noskowskiego

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego 
Jankowskiego 22

  

38.

1 Maja od nr 239 do nr 289 (nieparzyste) 
i od nr 242 do nr 282b (parzyste), Alojzego 
Jankowskiego, Antoniego Nowary od nr 1 
do nr 11a (nieparzyste), Katowicka od nr 
1 do nr 29,

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego
Jankowskiego 22     

39. Ignacego Paderewskiego

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego
Jankowskiego 22     

40.

Dr. Józefa Rostka, Gilów, Gołębi, Jana 
Długosza, Janusza Korczaka, Katowicka 
od nr 30 do nr 77, Kukułcza, Pawła 
Stalmacha, Władysława Reymonta

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców 
Westerplatt e 2a             

41. Bocianów, Okopowa, Robotnicza, Szyb 
Andrzeja, Tadeusza Rejtana, Topolowa

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców
 Westerplatt e 2a     

42.

1 Maja od nr 201 do nr 237a 
(nieparzyste) i od nr 194 do nr 240 
(parzyste), Antoniego Nowary od nr 
2 do końca (parzyste) i od nr 13 do 
końca (nieparzyste), Bielszowicka od 
nr 1 do nr 50, Brata Alberta, Fryderyka 
Szopena, Jana Gwiżdża, Licealna, 
Mikołaja Kopernika, Poprzeczna, Ryszarda 
Magdziorza, Strażacka, Wawrzyna Kałusa, 
Wiejska, Wodna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6
im. M. Kopernika
Ruda Śląska,
ul. Wawrzyna Kałusa 3

43.

1 Maja od nr 133 do nr 199 (nieparzyste) 
i od nr 120 do nr 192 (parzyste), Dębowa, 
Hansa Liebherra, Jaskółcza, Karola Gabora, 
Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Leona Kruczkowskiego, Ludowa, Mostowa, 
Nowa, Olimpijska, Piaskowa, Polna, 
Radosna, Spokojna, Szyb Aliny, Teodora 
Nowoka, Wincentego Pola, Wrzosowa, 
Wyzwolenia od nr 151 do końca

Szkoła Podstawowa nr 7
Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 173
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.
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O
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E

44.

Adolfa Kempnego, Bukowa, Cynkowa, 
Edmunda Kokota od nr 1 do nr 66, 
Gliniana, Główna od nr 7 do końca 
(nieparzyste – bez nr 11) i od nr 22 
do końca (parzyste), Nad Dołami, 
Partyzantów, Pasieczna, Stanisława 
Kunickiego, Szpitalna, Wysoka

Szkoła Podstawowa nr 14
Ruda Śląska,
ul. Główna 40

45.

Admiralska, Albina Kowaczka, Basenowa, 
Budowlanych, Cicha, Dolna, Dr. Jordana, 
Halembska od nr 160 do końca, Husarska, 
Jana Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, 
Karola Wideckiego, Krzywa, ks. Józefa 
Niedzieli od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) 
i od nr 2 do nr 18 (parzyste), Kwiatowa, 
Maksymiliana Chroboka, Na Piaski od 
nr 1 do nr 57 (nieparzyste) i od nr 2 
do nr 44 (parzyste), Obrońców Pokoju, 
Ogrodnicza, PCK, Piernikarczyka, 
Poligonowa, Powstańców Śląskich, 
Rycerska, Sportowców, Ułańska, Ustronna, 
Wierzbowa, Wojciecha Kossaka, 
Wypoczynkowa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170

  

46.

Bielszowicka od nr 51 do końca, Edmunda 
Kokota od nr 67 do nr 187 (nieparzyste) 
i od nr 68 do nr 198 (parzyste), Noblistów 
Śląskich, Równoległa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170

  

47.

Arki Bożka, Górna, Jasna, ks. Józefa 
Niedzieli od nr 25 do końca (nieparzyste) 
i od nr 20 do końca (parzyste), Stanisława 
Nabzdyka, Władysława Broniewskiego, 
Zajęcza

Szkoła Podstawowa nr 13
Ruda Śląska,
ul. ks. Józefa Niedzieli 61 

   

48.

Artura Grott gera, Edmunda Kokota 
od nr 189 do końca (nieparzyste) i od 
nr 200 do końca (parzyste), Ernesta 
Twaruszki, Fińska, Gabriela Narutowicza, 
Gen. Bema, Gęsia, Jakuba Jasińskiego, 
Jedności, Joachima Lelewela, Karola 
Szymanowskiego, Kingi, Komuny 
Paryskiej, Ludwika Mierosławskiego, 
Mokra, Na Piaski od nr 59 do końca 
(nieparzyste) i od nr 46 do końca 
(parzyste), Pawłowska, Pionierów, 
Pogodna, Poznańska, Słoneczna, Szkolna, 
Walerego Wróblewskiego, Węzłowa, 
Wiosenna, Władysława Łokietka, 
Wojciecha Drzymały, Wspólna, 
Zielona

Gimnazjum nr 14
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22

    

B
Y

K
O

W
IN

A

49. Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3a i 3b, 
Kanarków, Sikorek, Skowronków, Słowików

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska,ul. Drozdów 6 

50. Górnośląska, Harcmistrza Józefa Pukowca, 
Szpaków

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

51.

11 Listopada, Boczna, Jagiellońska, 
Józefa Pordzika, Józefa Rymera, Kręta, 
ks. Augustyna Potyki, Prosta, Ryszarda 
Siekiela, Wita Stwosza,
Wojciecha Korfantego 
od nr 53 do końca

Szkoła Podstawowa nr 23
Ruda Śląska,
ul. 11 Listopada 15

52.
Katowicka od nr 78 do końca, Okrężna, 
Otylii, Plebiscytowa, Wilhelma Szewczyka, 
Zgody

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

53. Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Krzywoustego

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

B
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K
O

W
IN

A

54. Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3a, 
3b, Pawła Poloczka

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2        

55. Aleksandra Kowalskiego – Olka , Józefa 
Grzegorzka, Związku Młodzieży Polskiej

Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 1
Ruda Śląska,
ul. Józefa Grzegorzka 8

56.

Brygadzistów, Emila Szramka, 
Kombajnistów, Sztygarska, Szybowa, 
Wincentego Pośpiecha, Wojciecha 
Korfantego od nr 17 do nr 51 (nieparzyste) 
i od nr 20 do nr 52 (parzyste)

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

  

57. Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2 

  

K
O
C
H
Ł
O
W

IC
E

58.

Barbary, Jacka Malczewskiego, Józefa, Józefa 
Chełmońskiego, Kasztanowa, Klonowa, 
ks. Ludwika Tunkla od nr 49 do końca 
(nieparzyste) i od nr 22 do końca (parzyste), 
Stanisława Moniuszki, Strumykowa, 
Świętochłowicka, Wojciecha Korfantego od 
nr 1 do nr 15 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 
(parzyste), Xawerego Dunikowskiego

Szkoła Podstawowa nr 21
Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 125

   

59.

Aleja Dworcowa, Borowików, Brynowska, 
Cegielniana, Ciasna, Do Dworca, 
Dojazdowa, Drobna, Gaikowa, Gościnna, 
Grzybowa, Józefa Piłsudskiego, Kłosowa, 
Krakusa, ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do 
nr 47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 
(parzyste), ks. Stanisława Bisty, Księżycowa, 
Lipowa, Łukowa, Maślaków, Oddziałów 
Młodzieży Powstańczej, Oświęcimska od 
nr 115 do nr 133 (nieparzyste) i od nr 124 
do nr 132 (parzyste), Pieczarek, Poranna, 
Przemysłowa, Radoszowska od nr 161 do 
końca (nieparzyste) i od nr 128 do końca 
(parzyste), Rydzów, Rzeczna, Stanisława 
Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Sudecka, Śląska, Tatrzańska, Władysława 
Jagiełły, Zjednoczenia

,,BUM-med” Sp. z o. o.
Ruda Śląska,
ul. Radoszowska 163

   

60.

Bolesława Prusa, Borówkowa, Chmielna, 
Do Gródka, Handlowa, Huculska, 
Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Jana 
Kochanowskiego, Jeżynowa, Kaszubska, 
Kochłowicka od nr 91 do końca, Krakowska, 
Krańcowa, Leopolda Staff a, Letnia, Łąkowa, 
Malinowa, Mikołaja Reja, Mrówcza, 
Ondraszka, Opłotki, Oświęcimska od nr 
135 do końca (nieparzyste) i od nr 134 do 
końca (parzyste), Pomorska, Poziomkowa, 
Roberta Żymły, Rybna, Sadowa, Siewna, 
Stefana Rogozińskiego, Szyb Artura, 
Średnia, Warmińska, Weteranów, Wirecka, 
Wrocławska, Wyzwolenia od nr 1 do nr 150

Szkoła Podstawowa nr 20
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11 

61. Brzozowa, Kamienna, Karolinki, Łowiecka, 
Solna, Strzelecka, Tęczowa

Szkoła Podstawowa nr 18, 
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

62.

Ignacego Łukasiewicza, Opolska, 
Oświęcimska od nr 79 do nr 113 
(nieparzyste) i od nr 86 do nr 122 
(parzyste), Radoszowska od nr 104 do 
nr 126 (parzyste) i od nr 137 do nr 159 
(nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 18
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

K
O
C
H
Ł
O
W

IC
E

63.

Bałtycka, Bratnia, Cyprysowa, Długa, 
Dożynkowa, Gajowa, 
Grobla Kolejowa, Jana, Jana Dzierżonia, 
Kalinowa, Mazowiecka, Młodzieżowa, 
Nasypowa, Norberta Bończyka, 
Oświęcimska od nr 1 do nr 77 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 84 (parzyste), 
Radoszowska od nr 1 do nr 135 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 102 
(parzyste), Stefana Batorego, 
Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska, 
Żurawia

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90

   

H
A
L
E
M

B
A

64.

1 Maja od nr 55 do nr 131 (nieparzyste) 
i od nr 36 do nr 118 (parzyste), Alberta 
Pakuły, Armii Krajowej, Chłopska, 
Czwartaków, Dziewanny, Floriana 
Marciniaka, Grodzka, Harcerska, 
Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, Junaków, 
Jutrzenki, ks. Pawła Lexa, Kurpiowska, 
Łowicka, Łużycka, Marzanny, Mazurska, 
Pancernych, Piwna, Skośna, Sobótki, 
Sokolska, Staropolska, Strzelców 
Bytomskich, Świętojańska

Szkoła Podstawowa nr 24
Ruda Śląska,
ul. ks. Pawła Lexa 3

   

65.

Beskidzka, Halembska od nr 9 do nr 159, 
Jastrzębia, Jerzego Kukuczki, Lubuska, 
Makoszowska, Miedziana, Młyńska, 
Morska, Nikodema Jaronia, Nowy Świat, 
Orla, Podlaska, Przyjaźni, Rybnicka, 
Sejmu Śląskiego, Spiżowa, Srebrna, Złota, 
Żeliwna

Gimnazjum nr 8
Ruda Śląska,
ul. ks. Pawła Lexa 14

66.
Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, 
Kazimierza Brodzińskiego, Konstantego I. 
Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego

Hala Widowiskowo-
Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95

   

67.

1 Maja od nr 24 do nr 30 (parzyste) i od 
nr 25 do nr 53 (nieparzyste), Graniczna, 
Halembska od nr 1 do nr 8, Kłodnicka od 
nr 58 do końca (bez nr 103), Kuźników, 
Poli Gojawiczyńskiej, Rolnicza

Hala Widowiskowo-
Sportowa
Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95

   

68.

Adama Asnyka, Bagienna, Brunona 
Schulza, Burszki, Elizy Orzeszkowej, 
Gabrieli Zapolskiej, Haliny 
Poświatowskiej, Ignacego Kaczmarka, 
Józefa Poniatowskiego, Kazimierza 
Pułaskiego, Kłodnicka od nr 1 do nr 
57, Kochłowicka od nr 1 do nr 90, 
Ligocka, Łanowa, Makowa, Marii 
Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Marii 
Rodziewiczówny, Mikołowska, Miła, 
Nowowiejska, Odrzańska, Panewnicka, 
Piękna, Piotra Skargi od nr 1 do nr 
75 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 84a 
(parzyste), Ptasia, Romualda Traugutt a, 
Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca 
Szczudlaka, Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, 
Żytnia

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Kaczmarka 9 
 

69.

Energetyków od nr 5 do nr 17c 
(nieparzyste), Grabowa, Międzyblokowa 
od nr 12 do nr 16 (parzyste) i od nr 20 do 
końca (parzyste), Modrzewiowa

Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 z
Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Energetyków 15 

  

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

H
A
L
E
M

B
A

70.

Energetyków od nr 1 do nr 3 i od nr 19 
do końca (nieparzyste) oraz od nr 2 do 
końca (parzyste), Solidarności od nr 17 do 
końca (nieparzyste) i od nr 22 do końca 
(parzyste)

Szkoła Podstawowa 
Sportowa nr 15 z Klasami 
Integracyjnymi Ruda 
Śląska,  ul. Energetyków 15

  

71.

Międzyblokowa od nr 2 do nr 10 
(parzyste) i od nr 1 do końca (nieparzyste), 
Międzyblokowa nr 18, Miodowa, 
Solidarności nr 20 i od nr 13 do nr 15d 
(nieparzyste)

Miejskie Przedszkole nr 35
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 3 

  

72.
Kosynierów, Ludwika Zamenhofa, 
Solidarności od nr 2 do nr 18 (parzyste) 
i od nr 1 do nr 11d (nieparzyste)

Gimnazjum nr 9 
z Oddziałami
Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12

  

73. Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza

Gimnazjum nr 
9 z Oddziałami 
Integracyjnymi, Ruda 
Śląska,  ul. Ludwika 
Zamenhofa 12 

  

74.

1 Maja od nr 1 do nr 23a, Cisowa, Krucza, 
Olszynowa, Piotra Skargi od nr 77 do 
końca (nieparzyste) i od nr 86 do końca 
(parzyste), Racławicka, Śmiłowicka

Gimnazjum nr 9 
z Oddziałami
Integracyjnymi,
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12

  

75. Wolności 30
Ośrodek Święta Elżbieta 
Dom Pomocy 
Społecznej                

76. Wincentego Lipa 2
Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                   

77. Główna 11
Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                   

78. Aleksandra Puszkina 7

Dom 
Pomocy Społecznej 
„Senior”

  

79. Kłodnicka 103

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej
Ośrodek dla 
Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa
Dom Pomocy Społecznej 

 

80. Juliusza Słowackiego 22 Pensjonat Senior
 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej będą otwarte w dniu 10 maja 2015 r. w godz. od 7.00 
do 21.00. Obwodowe Komisje Wyborcze wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego są oznaczone 
symbolem  .
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone 
symbolem .

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

GRAŻYNA DZIEDZIC
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Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa

w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12, 
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

i n f o r m u j e
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego mieszkania,  

na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi: 

adres, struktura, piętro   pow. użytkowa  stawka 
czynszowa* 

w Rudzie Śl. – kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro  43,82 m2  14,00 zł/m2 

* oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię 
cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

Wnioski dot. ww. mieszkania należy składać w Registraturze Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz 
z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wa-
dium należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 
43102024010000030200393751.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny 

koszt łącznie z ewentualną wymianą okien. 
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty 

czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgo-

dy na objęcie mieszkania nie podpisze umowy najmu i nie uzupełni kaucji do 
wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.

Przedmiotowa umowa może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5 
lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. 
Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowa-
nego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania 
przetargowego.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.
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OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie 
w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej 

wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały nr PR.0007.199.2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie na adres: Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub w postaci elektronicznej na adres: urzad@ruda-sl.pl w terminie do dnia 27 maja 
2015 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Prezydent Miasta Ruda Śląska.
prezydent Miasta Ruda Śląska

HaRMonogRaM walnego zgRoMadzenia
Członków RSM podzielonego na 7 części 

zapraszamy do udziału w nim Członków naszej Spółdzielni

Lp.
Części Walnego 
Zgromadzenia  

– Administracja
Dzielnica Termin i godz. zebrania Miejsce zebrania

1 ADM-1 Ruda Śl.3-Godula, Orzegów, 
Chebzie

18.05.2015 r., godz. 16.30
poniedziałek

Gimnazjum nr 5, ul. Bytomska 1  
Ruda Śl. 4 – Orzegów 

2 ADM-2 Ruda Śl.9 – Nowy Bytom, 
Wirek – Os. Westerplatte

19.05.2015 r., godz. 16.30
wtorek

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. gen. Hallera 12
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom sala gimnastyczna 

3 ADM-3 Ruda Śl.1 20.05.2015 r., godz. 16.30
środa

Szkoła Podstawowa Nr 30, 
ul. Chryzantem 10 Ruda Śl. 1 

4 ADM-4 Ruda Śl. 6 i 7  
– Halemba, Kochłowice

21.05.2015 r., godz. 16.30
czwartek

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15  
ul. Energetyków 15, Ruda Śl. 6 – Halemba 

5 ADM-5 Ruda Śl. 10 – Wirek,  
Bielszowice, Czarny Las

25.05.2015 r., godz. 16.30
poniedziałek

ODK RSM „Pulsar” 
ul. Różyckiego 30, Ruda Śląska 10 – Wirek

6 ADM-6 Ruda Śl. 5 – Bykowina 26.05.2015 r., godz. 16.30
wtorek

Gimnazjum Nr 6 
ul. Gwarecka 2, Ruda Śl. 5 – Bykowina 

7 ADM-7 Ruda Śl. 4 – Orzegów * 27.05.2015 r., godz. 16.30
środa

Szkoła Podstawowa nr 6  
ul. Bytomska 8, Ruda Śl. 4 – Orzegów 

*Członkowie oczekujący zamieszkali poza miastem Ruda Śl. biorą udział w części 7 – w ADM-7.



Pogrążonej w bólu Rodzinie 

Joannie i Marcinowi Doleżyk
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA
składają 

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
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 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 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, 
kafelkowanie, 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.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

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

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

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

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-
273.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Dachy solidnie, papa termozgrze-
walna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje pro-
fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 
784-699-569.

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, 
malowanie, panele. Tel. 501-815-416.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ, tel. 888-484-868.

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

 Kredyty, pożyczki, konsolidacje. 
Dzwoń, tel. 500-853-100.

 LEGALNE ZŁOMOWANIE PO-
JAZDÓW! Sprzedaż części – własny 
transport. SZYBKO I SOLIDNIE, tel. 
570-502-502.

 PAJĄCZEK. Usługi transportowe, 
przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-
180-050.

 WYWÓZ GRUZU NAJTANIEJ NA 
ŚLĄSKU!!! Własne kontenery. Kon-
kurencyjne ceny. ZAPRASZAMY, tel. 
531-727-272.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyj-
ne. Tel. 505-180-050.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Kompleksowe remonty mieszkań 
solidnie i fachowo. Tel. 602-445-909.

 Absolutnie nowe pożyczki, szybko! 
Tel. 32 307-40-41, 794-131-131.

 Ale szybka gotówka do 25.000 
zł!!! Sprawdź. Tel. 668-681-880.

 Atrakcyjna pożyczka minimum 
formalności. Tel. 32 230-39-74.

 Posiadamy dźwig 10 ton i wolne 
moce przerobowe. Kontakt: tel. 32 
273-63-69, 693-399-001.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.

N������������

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

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

 
 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 87 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 
 Halemba, dwupokojowe, 45 m2, 112 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 
 Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 
67 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 
tys., www.ANEL.pl. tel. 502-052-885. 

 
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy 
mieszkań, domów, działek www.nieru-
chomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe: 
KŁODNICA ul. Kaczmarka 
od 105 m2  od 300.000 zł. 

HALEMBA ul. Chłopska 
108 m2 300.000 zł. 

GODULA os. Paryż od 125 m2 
od 350.000 zł, 

www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Kłodnica – sprzedam ½ bliźniaka 
399.000 zł. GABRIEL tel. 607 706 692

 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 
95.000 zł. GABRIEL tel. 607-706-692.

 N. Bytom – sprzedam 2-pokojowe 37 
m2, 79.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706-692. 

  Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, tel. 794-041-006.

 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys., 
Solidarności 30 m2, komfort, Kochłowi-
ce 37 m2, 1 piętro, Lecha 29 m2, 59 tys., 
Paderewskiego 37 m2 atrakcyjne. LO-
KATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Chroboka 47 m2, 
68 tys., Energetyków 35 m2, Bykowina 
50 m2, Wirek 46 m2.. LOKATOR, tel.  
793-017-323.

 Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2, 
Szpaków 63 m2, Halemba, 55 m2., 139 
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Kupię działkę budowlaną w Ko-
chłowicach. Tel. 604-295-717.

 Zamienię mieszkanie dwupokojo-
we 62 m2 na trzypokojowe. Ruda Śl. 
Tel. 791-537-941.

 Do wynajęcia  pokój. Tel. 32 242-
06-28.

 Do wynajęcia mieszkanie, sklep – 
Orzegów. Tel. 505-147-476.

 Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel. 
511-565-145.

 Do wynajęcia M-3 kamienica Halem-
ba. Tel.605-527-090.

 Kochłowice do wynajęcia kawa-
lerka, c.o., 790 zł. Tel. 668-780-304.

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

Szczere wyrazy współczucia Pani Katarzynie Szmida
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
składają

dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

M����������
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

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

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

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę 
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys. 
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

P����
 Restauracja Valdi Plus zatrudni kucha-
rzy, cukierników oraz kelnerów do pracy 
stałej i sezonowej. Tel. 32 330-05-62.

 Firma Madej Wróbel Sp. z o.o. po-
szukuje osób chętnych do podjęcia pra-
cy na stanowiskach produkcyjnych.
Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl,  
nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda 
Śląska, Magazynowa 45.

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

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

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

 Wróżka Cesaria,doświadczona taro-
cistka i numerolog zaprasza na indywi-
dualną sesję. Tel. 793-104-379.

 Sprzedaż młodych kurek kolorowych, 
Halemba. Tel. 601-081-517.

 Sprzedam tanio komplet wypoczyn-
kowy turkus i stołowy Nevada, pralkę i 
lodówkę. Tel. 601-426-929.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza sprzedaż, w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego, samochodu służbowego marki VW Passat o 
numerze rejestracyjnym SL 50000 

wycofany z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest 

samochód służbowy marki VW Passat o numerze rejestracyjnym SL 50000, któ-
ry został wycofany z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Licytacja odbędzie się 15 maja 2015 roku, o godz. 12.00, w sali nr 213 (II 
piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Kwota wywoławcza 
wynosi 28 200 zł brutt o. 
Dane samochodu:

Marka pojazdu Volkswagen
Model Passat TDI Comfortline

Nr rejestracyjny SL 50000
Rodzaj pojazdu samochód osobowy 
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym (turbodoładowanie)

Pojemność silnika 1968 (cm3)
Moc silnika 125 kW

Rok produkcji 2008 r.
Data pierwszej rejestracji 10.07.2008 r.

Stan licznika 277 585 km
Barwa nadwozia srebrna

W licytacji mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) w terminie do 15 maja 
2015 r. do godz. 11.30 dokonają wpłaty wadium w wysokości 2 000 zł oraz przed otwar-
ciem licytacji przedłożą Komisji Licytacyjnej wymagane dokumenty, tj. dowód wpłaty 
wadium oraz dowód tożasamości.

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 lub w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 13 na parterze budynku Urzędu przy pl. 
Jana Pawła II 6). 

Uczestnikom, którzy nie wygrali licytacji, zwraca się wadium niezwłocznie po licytacji. 
Wygrywający licytację ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Samochód można oglądać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w Ru-
dzie Śląskiej, w dniach od 11 maja do 12 maja 2015 r., w godzinach od 8.00 do 15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuję, że w dniu 12 maja 2015 roku zostanie przeprowadzony 
trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w syste-
mie ostrzegania i alarmowania ludności, w ramach krajowych ćwi-
czeń RENEGADE-KAPER 15/1.

W ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmo-
wych do ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy 
minuty oraz odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy mi-
nuty.
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Miejskie Przedsiębiorstwo
GosPodarki 
Mieszkaniowej sP. z o.o.
 w rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu oraz pomiesz-
czenia gospodarczego na terenie Miasta ruda Śląska 

Lp. Adres lokalu Pow. 
lokalu (m2)

Wyposaż. 
w inst

Stawka 
wywoł. 
(zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

LO K A L E  U Ż Y T KOW E

1

Ruda�Śląska�1�–�Ruda� 
ul.�Konopnickiej�1

konieczność�uzyskania�zmiany�
sposobu�użytkowania�części�
mieszkalnej�(tj.�99,98�m2)

244,48�m2�
elektryczna,�
wod.-kan.,�
(szambo),

4,00 1.000,00 18.05.2015�r. 
godz.12.00

2

Ruda�Śląska�6�–�Halemba�ul.�
Solidarności�5/1�

lokal�na�piętrze�w�budynku�
handlowym�

80,91�m2
elektryczna,�
wod.-kan.,�

c.o.
10,00 1.000,00 18.05.2015�r. 

godz.�13.00

3

Ruda�Śląska�10�–�Wirek�ul.�
Sienkiewicza�3/01�

lokal�na�parterze�w�budynku�
handlowym�

16,37�m2 elektryczna,�
wod.-kan., 9,00 500,00 18.05.2015�r. 

godz.�14.00

G A R A Ż

4
Ruda�Śląska�10�–�Wirek�
ul.�Szyb�Andrzeja�garaż�
murowany�nr�159�(kanał)

20,60�m2� brak�inst.
elektr.� 4,00 500,00 15.05.2015�r. 

godz.�11.00

P O M I ES ZC Z E N I E  G O S P O DA RC Z E

5
Ruda�Śląska�11�–�Bielszowice�

ul.�Bielszowicka�112/I/1�
pomieszczenie gospodarcze

9,42�m2� brak�inst.
elektr.� 2,20 100,00 15.05.2015�r. 

godz.�13.00

UwaGa !

Do�stawki�wywoławczej�należy�doliczyć�podatek�VAT�w wysokości�23�%

Wygrywający�przetarg�ma�obowiązek�uiszczania�podatku�od�nieruchomości� bezpośrednio�do�
organu�podatkowego.

Przetarg�odbędzie�się�w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 11.00�w�siedzibie�Miejskiego�Przedsiębior-
stwa�Gospodarki�Mieszkaniowej�Spółka�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�1�Maja�218,�pokój�nr�32�
(świetlica).
Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysokości�na�poszczególne�

lokale�użytkowe�/�garaż�przelewem�na�konto:� ING�BŚ�o/Ruda�Śląska�numer�03�1050�1331�1000�
0010�0109�0321�w�terminie�do dnia 22 maja 2015 r. (data�wpływu�na�konto�Organizatora�przetar-
gu)�lub�w�kasie�Organizatora�(ul.�1�Maja�218,�kasa�czynna:�poniedziałek,�wtorek,�środa�od�godz.�
7.30 do�14.30,�czwartek�od�godz.�7.30 do�16.30�(w�tym�przerwa�od�godz.�14.30 do�15.00);�piątek�
od�godz.�7.30 do�13.00�w�opisie�podając:�wpłata�wadium�na�przetarg�w�dniu�27.05.2015 r. poz. nr 
….�(lp.�lokalu�użytkowego�/�garażu�/�pomieszczenia�gospodarczego)�z�ogłoszenia.

Ponadto�prosi�się�osoby�wpłacające�o�dostarczenie�dowodu�wpłaty�wadium�do�dnia�22 maja 
2015 r. do�siedziby�MPGM�Spółka�z o.o.�przy�ul.�1�Maja�218�,�41-710�Ruda�Śląska�–�pokój�24�(I�pię-
tro�-�Dział�Eksploatacji)�oraz�złożenie�stosownych�oświadczeń.
Prezydent�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�organizator�przetargu�mogą�wycofać�lokal�użytkowy�/�garaż�

z przetargu�bez�podania�przyczyny.

Wygrywający�przetarg�ma�obowiązek�uzyskania�zezwoleń�koniecznych�do�przeprowadzenia�re-
montu�lokalu�użytkowego�na�własny�koszt.�Każdy�uczestnik�przetargu�winien�zapoznać�się�ze�sta-
nem�technicznym�licytowanego�lokalu�użytkowego�oraz�Regulaminem�Przetargów�znajdującym�się�
u�organizatora�przetargu.

Informacja�o�wolnych�lokalach�użytkowych�z�przeznaczeniem�na�prowadzenie�działalności�go-
spodarczej�oferowanych�do�najmu�w�drodze�rokowań�stawki�czynszowej�lub�oferowanych�do�naj-
mu�za�czynsz�oznaczony�w�świadczeniach�innego�rodzaju�niż�pieniądz,�dostępne�są�na�naszej�stro-
nie�internetowej:�www.mpgm.com.pl.
Wszelkich�informacji�udzielają�pracownicy�Działu�Eksploatacji�MPGM�Sp.�z�o.o.�ul.�1�Maja�218,�

pokój�nr�23,�24�lub�pod�numerem�telefonu�32/242-01-33;�32�242-01-75;�32�242-00-82,�wew.�744,�
745.

24

koMUnikat
Prezydent Miasta rUda Śląska

Informuję,�
że�w�trakcie��Wyborów�Prezydenta�Rzeczypospolitej�Polskiej�

zarządzonych�na�dzień�10.05.2015�r.� 
wyborcy�niepełnosprawni��będą�mogli�skorzystać�z�bezpłatnej�

pomocy�w�dotarciu�z�miejsca�zamieszkania�do�lokalu� 
Obwodowej�Komisji�Wyborczej� 

oraz�z�powrotem�do�miejsca�zamieszkania.

Zgłoszenia�przyjmowane�są�pod�numerem�telefonu� 
800-158-800�całodobowo� 

do dnia wyborów, tj. do 10.05.2015 r.

Grażyna dziedzic
Prezydent Miasta ruda Śląska

MIEjSKIE�PRZEDSIęBIORSTWO�
GOSPODARKI�MIESZKANIOWEj Spółka�z�o.o.�
w�Rudzie�Śląskiej�

ogłasza�publiczny�przetarg�na�wysokość�czynszu�najmu�lokali�mieszkalnych.

Lp. Adres�lokalu Pow.
�użytkowa Wyposażenie�w�instalacje Stawka�

wywoł.
Wa-
dium

Termin�oglę-
dzin lok.

lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta

1.
Ruda�Śl.-Nowy�Bytom
ul.�Niedurnego�52/12

 poddasze

106,59�m2

(2�p.+k.,+�łazienka�
+7�pomieszczeń�
gospodarczych�z�

możliwością�adaptacji�
na pomieszczenia 

mieszkalne)

Do�wykonania�podłą-
czenie�inst.�elektrycznej,�
centralnego�ogrzewania�i�
ciepłej�wody�użytkowej.
Należy�docieplić�pokrycie�

dachowe.

2,89�zł/m2 1.500�zł 15.05.2015�r.
godz.�11.00

2. Ruda�Śląska-Wirek
ul.�1�Maja�361/13

49,09�m2

(1�p.+k.)

inst.�elektr.,�inst.�
wod-kan,�ogrzewanie�
piecowe,�w.c.�na�klatce�

schodowej

3,41�zł/m2 700�zł 15.05.2015�r.
godz.�12.00

lokale mieszkalne stanowiące współwłasność osób fizycznych

1.
Ruda�Śląska 
-Bielszowice

ul.�Kokota�167/9�(*)

60,00�m2

(2�p.+k.,�łaz.,wc)
inst.�elektr.,�inst.�wod-

kan,�ogrzewanie�piecowe 5,00�zł/m2 700�zł 15.05.2015�r.
godz.�13.00

(*)�-�Uwaga:�w�tym�przypadku�nie�stosuje�się�regulaminu�przetargowego�obowiązującego��dla�lokali�mieszkalnych�wchodzą-
cych�w�skład�Mieszkaniowego�Zasobu�Miasta.

Przetarg�odbędzie�się�w�dniu 27 maja 2015 r. o godz. 12.00  w�świetlicy�Miejskiego�Przedsiębiorstwa�Gospo-
darki�Mieszkaniowej�Sp.�z�o.o.�w�Rudzie�Śląskiej�10�przy�ul.�1�Maja�218.

Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�złożenia�w�Dziale�Eksploatacji�MPGM�Sp.�z�o.o.,�pokój�nr�17�doku-
mentów�warunkujących�przystąpienie�do�przetargu, nie później niż do dnia 22 maja 2015 r., do godz. 13.00 
oraz do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysokości�na�poszczególne�lokale�mieszkalne�przelewem�na�konto:� ING�
Bank�Śląski�O/Ruda�Śląska�nr�03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu wa-
dium na konto MPGM sp. z o.o. ).

Informacje�o�lokalach�oraz�warunkach�przystąpienia�do�przetargu�można�uzyskać�w�MPGM�Sp.�z�o.o.�w�Ru-
dzie�Śląskiej�10,�ul.�1�Maja�218,�pokój�17�lub�pod�nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.

Właściciel� lokalu�lub�organizator�przetargu�za�zgodą�właściciela�mogą�wycofać�dany�lokal�z�przetargu�bez�
podawania�przyczyny.�

Ogłoszenie�o�przetargu�dostępne�jest�również�na�naszej�stronie�internetowej:�www.mpgm.com.pl.

PREZyDENT�MIASTA�RUDA�ŚląSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pokoju�222)�wy-
kazu�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�–�Kochłowicach�przy�ulicy�
Wireckiej,�stanowiącej�1/7�część�działki�nr�2347/30 o powierzchni 2253 m2,�obręb�Kochłowice,�k.m.�3,�zapisanej�w�KW�nr�Gl1S/00011357/5,��
która�zostanie�sprzedana�w�trybie�przetargowym�z�przeznaczeniem�pod�drogę�dojazdową.
Cena�wywoławcza�(netto)�1/7�części�ww.�nieruchomości�wynosi��40.700,00 zł.
Wykaz��zostanie��wywieszony��na�okres�od�dnia�29.04.2015 r. do dnia 19.05.2015 r.

wydawca: Śląskie�Media�Sp.�z�o.o.�anna Piątek (prezes). redakcja:�anna Piątek�(redaktor�naczelna).�Dziennikarze: Magdalena szewczyk,�tel.�608-166-016, robert 
Połzoń, tel.�501-355-872,�joanna oreł (sekretarz�redakcji),�tel.�512-295-228,�dominika kubizna, tel.�512-799-211.��redakcja: 41-709�Ruda�Śląska,�ul.�Niedurnego�36,�tel.�
32�248-60-97,�fax�32�248-74-10.�dział reklamy: Mirela twardoch, tel.�502-306-007,�izabela nowrotek, tel.�512-295-227. dział ogłoszeń drobnych: aleksandra Mazur, 

32�248-60-97,�czynny�w�godz.�pn.�8.00-17.00,�wt.,�czw.�8.00-16.00,�śr.�7.00-16.00,�pt.�8.00-15.00,�reklama@wiadomoscirudzkie.pl.�druk: Polskapresse�Sp.�z�o.o. 
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja�nie�zwraca�materiałów�niezamówionych�i�zastrzega�sobie�prawo�zmian�redakcyjnych�w�publikowanych�tekstach.�Redakcja�nie�odpowiada�za�treść�ogłoszeń�i�reklam.�Nie�publikujemy�ogłoszeń�mogących�godzić�w�dobre�obyczaje.
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Tabela ekstraklasy futsalu
1 Wisła Krakbet Kraków 22 53
2 Gatta Active Zduńska Wola 22 50
3 Rekord Bielsko-Biała 22 38
4 Red Dragons Pniewy 22 31
5 KGHM Euromaster Chr. Gł. 22 30
6 GAF Jasna Gliwice 22 29
7 Clearex Chorzów 22 28
8 AZS UŚ Katowice 22 26
9 Red Devils Chojnice 22 25
10 Gwiazda Ruda Śląska 22 25
11 Pogoń ‘04 Szczecin 22 23
12 AZS UG Gdańsk 22 18

Sportowy rozkład jazdy
9 maja (sobota), godz. 11:00 

Grunwald Ruda Śląska – Szombierki Bytom
9 maja (sobota), godz. 11:00 

Urania Ruda Śląska – ŁTS Łabędy
9 maja (sobota), godz. 22:00

Ruda Śląska – Nocny Rajd Ścieżkami 
Rowerowymi. Początek trasy to 

skrzyżowanie ulicy Halembskiej i ulicy 
Nowy Świat a koniec trasy – Rybaczówka. 

Rajd zakończony ogniskiem.
9 maja (sobota), godz. 16:00 

Centrum Inicjatyw Społecznych Stary 
Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29 – II Bieg 

Ruda Run. Kolejna edycja biegów 
przełajowych, których celem będzie 

uczczenie 710-lecia Orzegowa
9 maja (sobota), godz. 10:00

Burloch Arena, VI Turniej Mistrzostw 
Polski Kobiet w Rugby 7

10 maja (niedziela), godz. 21:00 
stadion przy ul. Czarnoleśnej – Mecz gwiazd 
Ligi Rudzkich Orlików. Najlepsi zawodnicy 

grający w Lidze Rudzkich Orlików 
podzieleni zostaną na dwie drużyny 

(północ, południe)
Wieści z „A” Klasy

W ostatniej kolejce drużyna Jastrzębia zre-
misowała bezbramkowo u siebie z Śląskiem 
Świętochłowice. Pogoń natomiast wygrała 1:0 
w meczu z Uranią II. Bramkę dla rudzian 
strzeli Seiler. W najbliższej kolejce pauzować 
będzie zespół z Bielszowic. Natomiast Pogoń 
zagra na wyjeździe z UKS Szopienice.
Wyniki drużyn młodzieżowych

Juniorzy: Polonia Łaziska 0:1 Wawel 
(Skrzypek), Zagłębiak 0:1 Pogoń , Gwiazda 3:1 
(1:0) Kolejarz Katowice

Rocznik 1999: Wyzwolenie 6:1 Slavia 
(Kempa), Siemianowiczanka 6:0 Wawel 

Rocznik 2000: Pogoń 2:1 Urania
Rocznik 2001: Grunwald 0:3 Orbita Bu-

kowno , Wawel 4:3 FC Katowice (Pacławski x 
2, Czerwonka, Abramczuk), Stadion Śląski 2:2 
Gwiazda .

Rocznik 2002: MK Górnik Katowice 1:4 
Grunwald, Kolejarz Katowice 1:1 Wawel (Pie-
trzak), Pogoń 5:2 AKS Mikołów, Podlesianka 
Katowice 0:2 Urania

Rocznik 2003: Unia Kosztowy 0:1 Slavia 
(Skut), Grunwald 1:0 GKS GieKSa Katowice 
(Wójcik), Polonia Łaziska 2:3 Wawel (Engel, 
Musiał, Fąfara), Pogoń 1:5 Ruch SA, Gwiazda 
9:1 Górnik Mysłowice

Rocznik 2004: Gwiazda I 3:0 Grunwald 
(walkower), Wawel 4:3 Wyzwolenie (Chromik 
x 3, Skutnik)

Rocznik 2005: Orlik 6:6 Slavia (Sładkowski 
x 2, Blotko x 2, Drabek), Slavia 9:2 Wyzwolenie 
(Sładkowski x 3, Drabek x 3, Kosik, Piłat, Blot-
ko), Grunwald 2:12  Wyzwolenie Chorzów 

Niedzielne spotkanie (3.05.) rudzkiej 
Gwiazdy z krakowską Białą Gwiazdą od 
dawna budziło emocje. Był to niezwykle waż-
ny mecz dla rudzian, ponieważ remisując bądź 
wygrywając, mogli zapewnić sobie spokojne 
utrzymanie. Wiślacy postawili jednak zbyt 
wysokie warunki gry.

Część I – Mroczne widmo
Widmo spadku zaglądało w oczy zawodni-

kom Gwiazdy przed niedzielnym meczem.  

Gwieździe już jeden punkt w tym meczu da-
wał bezpieczeństwo. W przypadku porażki 
rudzianie musieli liczyć na sąsiadów z Cho-
rzowa i Gliwic: na minimum punkt GAF-u
w Szczecinie oraz zwycięstwo Clearexu. 

Część II – Atak rudzian
Już od samego początku rudzianie ruszyli 

do ataku. W pierwszych minutach gospodarze 
zdołali sobie wypracować dwie świetne oka-
zje, jednak żadna z nich nie przyniosła bram-
ki. Gwiazda atakowała otwarcie, przez co po-
zwalała też dochodzić do głosu drużynie prze-
ciwnej. – Mecz momentami stał na bardzo 
wysokim poziomie. Był bardzo intensywny od 
samego początku. Fragmentami nasza gra by-
ła najlepsza, jaką do tej pory prezentowaliśmy 
w tym sezonie – mówił Tomasz Klimas, trener 
Gwiazdy.

P���� �����-  L��� ��������, �����: K������� II

Urania w odwrocie. Wawel bez rewelacji
W minionym tygodniu nasze zespoły 

w lidze okręgowej rozegrały cztery mecze. 
Dwa w 22. kolejce, które odbyły się 

w weekend i dwa w tygodniu w których ze-
społy rozegrały zaległą 18. kolejkę. W tych 
meczach udało się zdobyć tylko jeden 

punkt, a zasilił on konto Wawelu Wirek.
W zaległym meczu 18. kolejki spo-

tkań Urania Ruda Śląska uległa na wy-
jeździe drużynie Wyzwolenia Chorzów 
3:1 (1:0). Jedyna bramka w tym spotka-

P���� ����� – III ����

Rudzianie zatamowali Odrę!
G������� R��� Ś����� 0:2 (0:1) P������ B����, 

O��� O���� 0:0 G������� R��� Ś�����

To miał być jeden z tych meczów, przez 
który lider III ligi opolsko-śląskiej Odra Opole 
miał przejść  bez żadnych problemów i zgar-
nąć trzy punkty. Na taki scenariusz w sobotę 
(2.05.) nie zgodzili się jednak podopieczni tre-
nera Bratka, którzy po zaciętym meczu wy-
walczyli w Opolu remis.  Rudzianie sprawili 
tym samym, że gospodarze musieli ustąpić 
z pozycji lidera ligi na rzecz Polonii Bytom.

„Zieloni” pokazali w tym meczu, jak po-
winno się grać z faworytem – to znaczy  bez 
kompleksów i z pełnym zaangażowaniem. 
Mimo kilku osłabień w składzie, to rudzianie 
atakowali i mieli kilka dogodnych sytuacji, 
aby przed przerwą wyjść na prowadzenie. Tak 

się jednak nie stało i drużyny schodziły do 
szatni z wynikiem 0:0.

Po przerwie dalej było podobnie. Na boisku 
walka nie ustępowała. Świetną okazję w 69. 
minucie miał Haftkowski, jednak po dobrym 
uderzeniu piłka odbiła się od słupka. „Zieloni” 
kończyli mecz w dziesiątkę. W 88. minucie 
z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał  
Szczygieł.

Zieloni grali również w środę (29.04.) 
z Polonią Bytom. Mimo wielu sytuacji strze-
leckich nie udało się gospodarzom zdobyć 
choćby gola. Na brak skuteczności nie narze-
kali jednak goście. Bytomianie wygrali ten 
mecz 0:2.

Slavia: Strąk –  P. Maciaszczyk, 
Met, Wujec, Moritz – Puschhaus, 

Kowalik, T. Rejmanowski, 
Gancarczyk – Zalewski, Strzalla. 
Zmiany: Lach, D. Maciaszczyk, 

Jamroz. Trener: Marek Piotrowicz.

F�����

Grunwald zmierzył się z dwoma silnymi zespołami.

Gwiezdne wojny dla Krakowa. 
Rudzianie zagrają w barażach!

28.04. Wyzwolenie Chorzów 3:1 Urania 
Ruda Śląska, 2.05 LKS 1908 Nędza 

1:0 Urania Ruda Śląska, 29.04 Czarni 
Pyskowice 1:0 Wawel Wirek, 2.05 Zuch 

Orzepowice 1:1 Wawel Wirek

Część III – Zemsta Wiślaków
Wiślacy w swoich akcjach nie mieli takich 

problemów ze skutecznością. W pierwszej po-
łowie jako pierwszy do siatki rudzian trafi ł Ko-
wal. Było to już w czwartej minucie meczu. 
Kolejne dwa gole znów wpadły na konto krako-
wian, a ich autorami byli  Bondar i Budniak.

Część IV – Nowa nadzieja
Nadzieja przyszła dla podopiecznych trenera 

Klimasa jeszcze w pierwszej połowie. W jej koń-
cówce zaczęli oni grać lepiej  i pierwszego gola 
po ładnej kombinacji zdobył Hewlik. Początek 
drugiej połowy to zaskakująca dominacja gospo-
darzy, którzy za sprawą goli Siadula i ponownie 
Hewlika doprowadzili do wyrównania.

Część V – Krakowianie kontratakują
Wiślacy szybko odpowiedzieli na taki stan 

rzeczy. Pierwsze skrzypce przy kolejnych ak-

cjach grał Bondar. Świetnym uderzeniem 
zdobył piątego gola, a chwilę później asysto-
wał przy trafi eniu Wojciechowskiego.  Po 
stracie kolejnych bramek rudzianie wycofali 
bramkarza, co zaowocowało zabójczymi 
kontratakami gości. Wykorzystali oni ich 
dość sporo, ostatecznie doprowadzając do wy-
niku 4:10.

Część VI –  Powrót Gwiazdy
Mimo porażki Gwiazda nie pożegna się 

z ligą, lecz będzie musiała powrócić na par-
kiet, by powalczyć w barażach o ekstraklasę. 
Wszystko za sprawą zespołu GAF Jasna Gli-
wice, który  pokonał miejscową Pogoń. Szcze-
cinianie tym samym żegnają się z ekstraklasą

– Zrobimy wszystko, by utrzymać tę ekstra-
klasę na przyszły sezon – zapewniał po meczu 
Tomasz Klimas.

niu dla Uranii została przypisana golkipe-
rowi gospodarzy – Stopyrze. W weekend 
podopieczni trenera Mikusza przegrali 1:0 
(0:0) z LKS 1908 Nędza.

Tym samym ścisła czołówka ligowej ta-
beli powoli oddala się od kochłowiczan 
– do 4 miejsca Urania traci już 5 punktów na-
tomiast do lidera z Rybnika aż 18 punktów. 

Wawel może pochwalić się jakąkolwiek 
zdobyczą punktową. Na początku 
piłkarze (29.04.) przegrali swoje spotkanie 
z Czarnymi Pyskowice 1:0. W sobotę 
(2.05.) było już lepiej. Wawel Wirek zremi-
sował również na wyjeździe z drużyną Zu-
cha Orzepowice 1:1. Gola dla rudzian 
w tym meczu strzelił Wawrzyczek.

P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

Radość Slavii
S����� R��� Ś����� 4:0 (1:0) F������ G������

Środowym (29.04.) przeciwnikiem Slavii był 
zespół Fortuny Gliwice. Dla rudzian każdy kolej-
ny mecz jest na wagę złota, dlatego też na boisku 
nie brakowało determinacji. Zawodnicy trenera 
Piotrowicza bez problemów wygrali mecz aż 4:0.

Slavia przeważała od początku, jednak pierw-
szy gol padł dopiero w 26. minucie. Rzut rożny 
wykonywał Strzalla, 
który posłał dobrą 
piłkę do Wujca, a ten 
strzelił bramkę. Mi-
mo przewagi gospo-
darze przez dłuższy 
czas nie umieli dobić 

przeciwnika. Kolejne bramki padły dopiero 
w ostatnich dziesięciu minutach meczu. W samej 
końcówce gole zdobyli: Zalewski, Moritz i Wu-
jec.

– Wciąż brakuje nam punktów, więc nie pa-
trzymy na przeciwnika, bo każdy punkt się liczy. 
Mecz toczył się do pierwszej bramki, gdyż mieli-

śmy optyczną przewagę. 
Skończyło się dobrze, bo 
wynik był stykowy, ale 
w końcówce worek z bram-
kami się rozwiązał – mówił 
po meczu Bartosz Lach, 
zawodnik Slavii.

Tak rudzianie cieszyli się po zwycięstwie.

Gwieździe już jeden punkt w tym meczu da-
wał bezpieczeństwo. W przypadku porażki 
rudzianie musieli liczyć na sąsiadów z Cho-
rzowa i Gliwic: na minimum punkt GAF-u
w Szczecinie oraz zwycięstwo Clearexu. 

do ataku. W pierwszych minutach gospodarze 

Rudzianie pod 
koniec  postawili 
wszystko 
na jedną kartę.
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Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

REKLAMA

Rugby

Gryfy w finale Mistrzostw Polski „Siódemek”
W piątek (1.05.) w Częstocho-

wie rozegrany został półfinałowy 
turniej Mistrzostw Polski Rugby 7, 
do którego awansowały najlepsze 
zespoły z grup południowej i cen-
tralnej, a wśród nich rudzkie Gryfy. 
Rudzianie pokazali się z bardzo 
dobrej strony i z 3. miejsca awan-
sowali do finału Mistrzostw Polski.

W turnieju wzięło udział 10 
drużyn podzielonych na dwie gru-
py. Rudzki zespół w pierwszej fa-
zie rywalizował z zespołami Orka-
na Sochaczew, Juvenii Kraków, 
Fabrykantów Pabianice oraz Gen-
tlemen’s Łódź. W grupie rudzianie przegrali tylko jed-
no spotkanie i to z faworytem tych rozgrywek drużyną 
Orkana Sochaczew. 

W „małym finale” ru-
dzianie zmierzyli się 
z RC Częstochowa. 
Spotkanie było bardzo 
wyrównane. Atakowała 
raz jedna, a raz druga 
strona. Ponownie jednak 
Gryfy tryumfowały (KS 

Zespół K.S.IGLOO RUGBY Ruda Śląska 
w tym turnieju wystąpił w składzie: 
Dominik Bryński, Michele Cavallo, 

Krzysztof Jopert, Patryk Kołodziej, Dawid 
Mańkowski, Jakub Mańkowski, Mariusz 

Michalak, Marcin Mucha, Krzysztof 
Płusa, Paweł Siwula, Jakub Skoczylas.

Rudzianie dobrze się spisali.

Piłka ręczna

O puchar dyrektora
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się orga-

nizowany przez Gimnazjum nr 14 turniej piłki ręcznej 
dla dziewcząt szkół podstawowych. W tegorocznej IV 
edycji turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 14 
wzięło udział sześć zespołów rudzkich podstawówek:  
SP nr 1, 7, 13, 14, 15 i 24. Połączone ze zwiedzaniem 
szkoły rozegrane w piątek (24.04.) zawody przebiega-
ły w miłej i sportowej atmosferze. Grano po dziesięć 
minut systemem „każdy z każdym”. W sportowej ry-
walizacji najlepszymi zespołami okazały się szkoły:  

Rugby Ruda Śląska 26:14 (12:0) RC Częstocho-
wa). 

Mimo tylko jednego przegranego spotkania (z póź-
niejszym tryumfatorem całego tur-
nieju, który w finale ograł Budow-
lanych Lublin 60:5! Gryfy zajely 
trzecie miejsce i awansowały do 
turnieju finałowego, który odbędzie 
się na początku lipca w Gnieźnie. 
Weźmie w nim udział 12 najlep-
szych zespołów w Polsce.

Wędkarstwo

Hutnicze połowy
W sobotę (02.05.) stowarzyszenie wędkarskie  

„Hutnik”  zorganizowało na swoim zalewie zawody  
z okazji Dnia Hutnika. W turnieju wzięło udział pięć 
drużyn. 

Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy drużyny Wal-
cowni Średniej. Zaraz za nimi uplasowali się wędkarze 
z WPG 2. Na trzecim miejscu byli reprezentanci „Hut-
nika”. Tuż za podium stanęli reprezentanci EK, a piąte 
miejsc zajęli wędkarze WPG 1. Najlepszy wędkarz  
– Dawid Kozub złowił tego dnia 6 kg ryb. Wszystkie 
ryby po zważeniu wróciły powrotem do wody.

– Zawody przebiegły pomyślnie. Pogoda nam dopi-
sała a pod koniec  zawodów wszyscy zawodnicy wspól-
nie biesiadowali. Każda drużyna otrzymała puchar, 
a najlepszy wędkarz otrzymał statuetkę – mówił Józef 
Gałecka prezes stowarzyszenia „Hutnik”.

Ogółem złowiono ponad 60 kg ryb

I miejsce – SP nr 13, II miejsce – SP nr 14 , III miejsce 
– SP nr 7. Po zakończonym  turnieju dyrektor Gimna-
zjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego, Agata Ociepka 
wręczyła wszystkim drużynom pamiątkowe puchary  
i dyplomy oraz statuetkę dla najlepszej zawodniczki, 
którą w oczach trenerów została Wanessa Łabul z SP 
nr 14. Agata Ociepka zwróciła uwagę na  duże zaanga-
żowanie i umiejętności oraz kulturalną i sportową at-
mosferę. Dokonała zamknięcia czwartego  turnieju 
zapraszając na kolejną edycję za rok.

Brąz na Gimnazjadzie
Rozegrany w środę (29.04.) półfinał XI Gimna-

zjady w sportach halowych w Piekarach Śląskich 
miał dramatyczny i pechowy wynik dla podopiecz-
nych Bogusławy Szulc i Andrzeja Gajczewskiego, 
czyli uczennic Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana 
Karskiego w Rudzie Śląskiej. Pierwszy mecz z ze-
społem Gimnazjum nr 14 z Gliwic okazał się 
przedwczesnym finałem tej imprezy. Mało sku-
teczna gra rudzkich zawod-
niczek, niedokładność  
w podaniach i rzutach po-
zwoliła przeciwniczkom na 
6-bramkowe prowadzenie. 
Porywcza pogoń i mobili-
zacja zawodniczek pozwo-
liła na zniwelowanie strat  
i kończenie pierwszej poło-
wy z wynikiem 10:9 dla gli-
wiczanek. Początek drugiej 

 Zespół gimnazjum wystąpił w składzie: 
Bernadeta Szankowska – Barbara Zima, 

Martyna Drózd, Weronika Zalewska, 
Wiktoria Siuda, Marta Weihrauch, Paulina 
Suliga, Dominika Figler, Katarzyna Czopp, 
Aleksandra Zulczyk, Aleksandra Czepiołko 

i Daria Czerner. Większość grających to 
uczennice drugich klas. Gratulujemy  
i życzymy finału w następnym roku.

PReZYDent 
MIAStA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(obok pokoju 236) wykazu 
lokalu użytkowego 

mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej w budynku przy 

ul. Piotra niedurnego 
50D, stanowiącego 

własność Miasta Ruda 
Śląska, który przydzielony 

zostanie w trybie 
bezprzetargowym na 

podstawie umowy najmu 
zawartej na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowego 

użytkownika.

REKLAMAOGŁOSZenIe

części  to zastój i niekonsekwencja w rzutach i 
obronie. Przy prowadzeniu przez gości 18:12 ko-
lejny zryw pozwolił na doprowadzenie do wyniku 
20:18 na 3 minuty przed końcem spotkania. Jednak 
kolejne błędy nie pozwoliły przeprowadzić do-
grywki i spotkanie zakończyło się wynikiem 22:20 
dla gości. W meczu o trzecie miejsce  rudzkie za-
wodniczki pokonały zdecydowanie uczennice 

Gimnazjum nr 4 w Pie-
karach Śląskich 17:7. 
Turniej wygrał zespół z 
Gliwic po wysokim zwy-
cięstwie 18:10 z repre-
zentantkami z Pawonko-
wa. Na pocieszenie dla 
rudzkiego zespołu Bar-
bara Zima została naj-
lepszą zawodniczką śro-
dowych zmagań. 
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OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula 
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), 

 czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88
ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina

Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, 
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

Kupno samochodu używanego to wyzwanie, do którego musimy podejść z niezwykłą ostrożnością.  Rozwaga może uchronić przed oszustwem lub nieprzewidzianymi wydatkami. 
Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas oględzin? O najważniejszych zasadach, z którymi powinien zapoznać się każdy, kto jest zainteresowany kupnem używanego samo-
chodu, opowiedzieli nam Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA oraz Damian Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego grupy AUTO-BUD.

Ostrożności nigdy za wiele, czyli kilka słów 
o tym, jak kupować używany samochód

Elementem pojazdu, który może nam powie-
dzieć wiele na temat samochodu, jest karoseria. 
Elementy blacharskie i stan lakieru pozwalają 
szybko ustalić historię pojazdu.

– Progi i nadkola to elementy, jakie najbar-
dziej gniją i są częściami nośnymi konstrukcji 
auta. Najlepiej dotknąć ich, by zobaczyć, czy nie 
są one uszkodzone – tłumaczy Damian Śledź, 
kierownik Centrum Motoryzacyjnego grupy AU-
TO-BUD. – Równie ważne jest wnętrze auta, 
ponieważ po nim także możemy poznać jego zu-
życie. Szczególnie widoczne jest to po obręczy 
kierownicy, pedale gazu i hamulca, lewarku 
zmiany biegów i siedzeniach. Są to te elementy, 
które z biegiem kilometrów zużywają się. Można 
zajrzeć też do popielniczki. Dzięki temu dowiemy 
się, czy poprzedni właściciel palił w samocho-

dzie. Dokładnie sprawdźmy wszystkie układy 
elektryczne i skrzynkę z bezpiecznikami. Zobacz-
my, czy kable nie są zaśniedziałe. Wilgoć jest naj-
większym wrogiem elektroniki i może spowodo-
wać, że za chwilę coś przestanie działać – doda-
je.

Po rozeznaniu się w stanie technicznym karo-
serii i wnętrza, pora spojrzeć pod maskę i podwo-
zie.

– W tym przypadku najlepszym sposobem bę-
dzie skorzystanie z usług stacji kontroli pojaz-
dów, która z pewnością dysponuje podnośnikiem. 
Doświadczony pracownik stacji powinien wska-
zać nam, czy układ kierowniczy jest w pełni 
sprawny, a zawieszenie nie ma luzów. Zwróci 
również uwagę na ewentualne wycieki. O stanie 
podwozia świadczą także opony. Jeśli są one w 

jednej części mocniej starte, to oznacza, że geo-
metria kół jest nieprawidłowa – wyjaśnia  Michał 
Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontro-
li Pojazdów OMEGA.

– Pod maską powinniśmy w pierwszej kolej-
ności zobaczyć, jak wyglądają spojenia elemen-
tów stalowych. Sprawdzajmy w tych miejscach, 
czy nie występują żadne pęknięcia. Po tych 
szczegółach możemy określić na przykład, czy 
auto nie było w przeszłości bite. W samocho-
dach nowej generacji pod maską już coraz 
mniej można zobaczyć, więc warto sprawdzić 
wszystko  w dobrym punkcie, w którym dodat-
kowo podepną auto do komputera. To badanie  
może też powiedzieć nam o tym, czy nie poja-
wiają się żadne błędy – wyjaśnia Damian 
Śledź.

Nie można również zapomnieć o jeździe prób-
nej, którą powinniśmy odbyć w zasadzie obo-
wiązkowo i to nie tylko po to, by sprawdzić, czy 
danym modelem dobrze się nam jeździ.

– Na przykład w trakcie jazdy po kostce bruko-
wej  z zawieszenia mogą wydobywać się różnego 
rodzaju stuki. To powinno nas skłonić do jego 
gruntownego sprawdzenia. Na drodze, na której 
można rozwinąć większą prędkość, będziemy mo-
gli skontrolować, czy auto nie wpada w żadne 
drgania. W trakcie jazdy lepiej wyłączyć radio, 
żeby dobrze słyszeć to, co dzieje się z samocho-
dem – tłumaczy Michał Kozłowski.

Zawsze jednak warto pamiętać, że jeśli nie 
znamy dobrze samochodu, to znaczy nie kupuje-
my go od kogoś z bliskiej rodziny czy dobrego 
znajomego, należy zasięgnąć opinii specjalisty.

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów  – Świętochłowice
ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), 
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91
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