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Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną przez rudzki szpital decyzję prezesa NFZ w sprawie odrzucenia odwołania szpitala od rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług okulistycznych. Batalia o kontrakt dla rudzkiej okulistyki toczy
się już od ponad roku.
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Przełom w sprawie okulistyki

Batalia o kontrakt dla rudzkiej okulistyki toczy się już od ponad roku. 

Przypomnijmy, że rudzki szpital
był jednym z czterech w województwie śląskim, który nie otrzymał

Foto: MHS

w 2012 roku trzyletniego kontraktu
na świadczenie usług okulistycznych w warunkach hospitalizacyj-

nych. Odwołanie szpitala od wyników konkursu nie przynosiło żadnego efektu, choć szpital nie zamierzał składać broni.
– Niszczy się pewne ośrodki medyczne, zabiera im się kontrakty po
to, aby inne konsorcja je dostawały.
Nasz oddział działał do tej pory doskonale, zajmowaliśmy się leczeniem jaskry oraz innymi urazowymi
przypadkami. Oddział się bilansował, stanęliśmy do konkursu i okazało się, że kontraktu nie dostaniemy – tak rok temu o całej sytuacji
mówił Tomasz Undermann, wiceprezes OZZL.
– Jest powód, dla którego się odwołaliśmy. To obowiązujące od 1
stycznia ubezpieczenie. Okazało
się, że większość szpitali startujących do konkursu tego ubezpieczenia nie miała. My je mieliśmy, wykupiliśmy, co oczywiście sporo
kosztowało. Nieważne było czy to
szpital państwowy czy prywatny,
każdy powinien je mieć – tłumaczył
wtedy Sławomir Święchowicz, prezes rudzkiego szpitala.
Ówczesny dyrektor Śląskiego
Oddziału NFZ odrzucił zastrzeżenia
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Podobnie uczynił we wrześniu 2012 roku Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia. Teraz okazuje
się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił właśnie wydaną z półrocznym opóźnieniem decyzję prezesa o oddaleniu
skargi rudzkiego szpitala. Prezes
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej na razie jest ostrożny w ocenach, choć nie ukrywa zadowolenia
z informacji, jakie do niego docierają.
– Nie będę komentował wyroku
sądu dopóki nie otrzymam uzasadnienia – mówi Sławomir Święchowicz.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny. Narodowemu Funduszowi
przysługuje
prawo
kasacji
w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Na pozytywnym zakończeniu sporu o kontrakt dla rudzkiej
okulistyki zależy obecnym władzom
miasta. Prezydent Grażyna Dziedzic
nie czekając na rozstrzygnięcie
procedury odwoławczej, uruchomiła
w ubiegłym roku wraz z władzami
szpitala specjalny program leczenia
jaskry i operacji zaćmy. Dzięki przekazanym z budżetu miasta 120 tys.
złotych udało się wykonać około 200
operacji zaćmy.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Potrącenie pieszego
Prawdopodobnie przez nieuwagę, tuż przed świętami, doszło do
potrącenia pieszego na Bielszowicach w rejonie ulicy ks. Niedzieli.
Według ustaleń straży miejskiej
80-letni mężczyzna wtargnął przed
samochód osobowy. Kierowca jechał prawidłowo, potrącenie było
nieuniknione. Strażnicy miejscy
udzielili pomocy poszkodowanym.

W ubiegłym tygodniu mury nowej placówki otwartej na Halembie przekroczyło po raz pierwszy kilkadziesiąt dzieci. W dwóch
oddziałach przedszkolnych znalazło się miejsce dla 46 maluchów. We wrześniu w nowym halembskim przedszkolu powstanie
kolejny oddział. W sumie do placówki będzie uczęszczać 75 dzieci.

Przedszkole otwarte!

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

Zagrożeni domownicy
W nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkaniec Rudy Śląskiej
przez pięć godzin przetrzymywał
swoich domowników, pod groźbą
zastrzelenia. Oficer dyżurny komendy odebrał telefon od przetrzymywanej kobiety, która w panice przekazała informacje, że
mężczyzna, z którym mieszka, wyciągnął broń i grozi domownikom.
Policja otrzymała także zgłoszenie
od innego mieszkańca. Na miejscu
pojawiło się kilku negocjatorów
oraz drużyna antyterrorystów. Budynek został otoczony przez policję. Po pięciogodzinnych negocjacjach napastnik poddał się i otworzył drzwi, po czym został zatrzymany. Okazało się, że terroryzował
domowników pistoletem pneumatycznym.

Internauto – uważaj
Policja ostrzega wszystkich internautów przed nową wersją wirusa,
który atakując system blokuje go,
przejmuje kontrolę nad kamerą, a na
ekranie widnieje logo instytucji oraz
informacja o nagrywaniu obrazu.
Następnie hakerzy podszywają się
pod policjantów, żądając wpłaty
kwoty pieniężnej za usunięcie blokady. Aby ustrzec się przed zagrożeniem, warto korzystać z aktualnych programów antywirusowych.

Statystyki
Urodzenia
Zgony
Małżeństwa
Rozwody

– 30
– 51
–7
–2

Pierwszy dzień w nowym przedszkolu.

Dla pani Anny – mamy
5-letniego przedszkolaka – otwarcie przedszkola przy ul. Poniatowskiego to niewątpliwie dobra
wiadomość. Teraz będzie bliżej,
wygodniej i szybciej z odprowadzeniem dziecka do przedszkola.
– Bardzo zależało mi na powstaniu tej placówki. Jestem
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matką dwójki dzieci, w tym jedno
z nich to przedszkolak. Przez
dwa lata woziłam dzieci do
przedszkola, które jest znacznie
oddalone od mojego miejsca zamieszkania i wymagało to od nas
sporego wysiłku – mówi Anna
Mrzyczek-Szczęsny, mieszkanka
Kłodnicy.

Prace adaptacyjne budynku przy
ul. Poniatowskiego 6 w Rudzie
Śląskiej trwały od listopada ubiegłego roku i kosztowały pół miliona złotych.
– Budynek został dostosowany
do potrzeb najmłodszych dzieci,
posiada bezpieczne schody, sale
przedszkolne z toaletami, w pełni

wyposażoną kuchnię z jadalnią
oraz przestronną szatnię. Dzieci
będą mogły leżakować, placówka
jest wyposażona w nowoczesne leżaki – cieszy się Anna Wlaszczyk,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Placówka czynna będzie zgodnie z zapotrzebowaniem
rodziców, od godz. 7.00 do godz.
16.00.
Otwarcie przedszkola to efekt
dyskusji i rozmów, które odbywały
się na spotkaniach prezydent miasta z mieszkańcami Halemby.
– Zdawaliśmy sobie sprawę
z ogromnego zapotrzebowania
okolicznych mieszkańców na nowe
miejsca przedszkolne, dlatego od
początku chcieliśmy budynek przeznaczyć na ten cel. Rozważaliśmy
jedynie, czy miałaby to być placówka prywatna, czy miejska. Mieszkańcy zadecydowali, że będzie to
przedszkole, dla którego organem
prowadzącym będzie miasto – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Dzięki inwestycji, w przedszkolu powstało 46 nowych miejsc.
– Skorzystały z nich te dzieci,
które znajdowały się na liście rezerwowej i nie zostały przyjęte na
ten rok szkolny do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
– wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

Zdaniem eksperta

Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty w Rudzie Śląskiej
– Bardzo nas cieszy otwarcie tego przedszkola. Przedszkoli niegdy nie jest za dużo. Tutaj było szczególnie potrzebne. Mam
nadzieję, że ułatwi życie wielu rodzicom. Przypomnę tylko, że budynek przy ul. Poniatowskiego 6 już kiedyś był siedzibą
przedszkola w latach 90. XX w. Później w tym budynku swoją siedzibę miał Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Placówka ta
została jednak przeniesiona do budynku przy ul. Ballestremów. Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 28 miejskich przedszkoli, które są placówkami samodzielnymi. Kolejne przedszkole działa w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
Ponadto funkcjonują trzy oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 20, jeden oddział w Szkole Podstawowej nr 36 oraz
jeden oddział specjalny w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych. Do placówek tych uczęszcza 4,1 tys. dzieci, a opiekę nad nimi
sprawuje blisko 400 wykwalifikowanych pedagogów.

REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Najpierw miała być zmiana uchwały o nadawaniu nazw ulic, następnie konsultacje społeczne, a dopiero potem uchwała o nadaniu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich rondu na
Wirku. Tak przynajmniej proponowała postąpić prezydent Grażyna Dziedzic. Jednak radni PO i PiS-u uznali, że rondem, które powinno upamiętniać parę prezydencką, jest to na
Halembie, a nie na Wirku. Konsultacjami społecznymi, o których mówiła prezydent Grażyna Dziedzic, radni PO-PiS-u już się nie przejmowali.

Rondo niezgody cd.
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
Na efekt takich działań nie trzeba było długo czekać. Kilka godzin później
na jednym z portali społecznościowych
powstał profil negujący pomysł. Mieszkańcy Halemby nie chcą takiej nazwy
w swojej dzielnicy. W ciągu kilku dni
liczba osób protestujących urosła do
ponad 1,4 tys.
Przypomnijmy, że na sesji Rady
Miasta odbywającej się tuż przed
Świętami Wielkanocnymi, rudzkim
radnym nie udało się dojść do porozumienia w sprawie nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich rondu przy
zbiegu ulic 1 Maja, Obrońców Westerplatte i Głównej na Wirku. Bo jak uzasadniała część radnych – uchwała źródłowa, na mocy której imię miało być
nadane, jest nielogiczna. Za takimi argumentami głosowali radni PO i PiS-u,
którzy nie dopuścili w ogóle do dyskusji nad propozycją nazwania ronda
imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich.
– Gdyby ci radni przyjęli moją propozycję, najpierw zmiany uchwały o nazewnictwie ulic, a potem konsultacji
społecznych, to byśmy dziś nie byli

świadkami takiego protestu – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic. –
Szkoda, że konsultacje nie zostały przeprowadzone, mogliśmy dzięki temu
uniknąć takich emocji – dodaje.
Zanim jednak koalicja radnych PO
i PiS-u przegłosowała swój projekt
uchwały, radni Jarosław Wieszołek,
Kazimierz Myszur i Marek Wesoły
zwołali konferencję prasową, na której poinformowali o swojej „walce
o nazwanie jednego z rond w mieście
imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich”.
– W celu przecięcia spekulacji prasowych w tej sprawie, przedłożyliśmy
w Kancelarii Rady Miasta dwa projekty uchwał umożliwiające ostateczne rozstrzygnięcie powyższej kwestii.
Jest to projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały o zasadach nadawania nazw ulicom, placom i innym
obiektom miejskim oraz projekt
uchwały w sprawie nadania nazwy –
rondo Marii i Lecha Kaczyńskich –
rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic
1 Maja, Rolniczej i Halembskiej w Rudzie Śląskiej – odczytał na konferencji

prasowej Jarosław Wieszołek, radny
PiS-u.
Ta sama nazwa, ale inne rondo – co
nie podobało się w poprzednim? – Rondo jest małe i nieraz było przedmiotem
żartów kabareciarzy. Na jego środku
stoi maszt reklamowy i nie ma kontroli
nad treścią reklam – tłumaczył radny
Wieszołek. A treść reklam mogłaby
kłócić się z nazwą ronda. Stąd pomysł
na rondo na Halembie, gdzie na środku
stoją wagoniki. Tyle, że w tym projekcie uchwały o konsultacjach społecznych nie było już ani słowa. – Rondo na
Halembie nadaje się do tego doskonale.
Podczas swojej prezydentury Lech Kaczyński odwiedzał tę dzielnicę Rudy
Śląskiej – argumentował Kazimierz
Myszur, radny PiS-u, jeden z wnioskodawców uchwały.
Jak postanowiono, tak uchwalono.
Tyle, że sam pomysł szybko nie spodobał się mieszkańcom Halemby. – Jestem oburzona i zbulwersowana. Dlaczego nasze halembskie rondo ma nosić nazwę Kaczyńskich? Mówi się
o tym, że nazwa ronda była konsulto-

Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Rudzie Śląskiej Halembie.

wana – a ja się pytam z kim? Bo na
pewno nie z nami, mieszkańcami Halemby. Chcemy mieć swoją rudzką nazwę, a nie z góry nam nadaną – zadzwoniła do nas pani Stafania, Czytelniczka gazety.
W tym samym czasie profil „Ruda
Śląska bez ronda Kaczyńskich” na portalu społecznościowym FACEBOOK
polubiły już setki mieszkańców Rudy
Śląskiej. I tak niewinne rondo stało się
kością niezgody. Przedstawiciele PiS
-u i PO oświadczyli, że wszystkiemu
winna jest prezydent Grażyna Dziedzic, zapominając najwyraźniej o tym,

Foto: RP

kto wnioskował i głosował za rondem
na Halembie.
– Ze strony moich oponentów najpierw padały słowa o walce o rondo,
a dziś słyszę, że to wszystko moja wina.
Ten zgiełk, te emocje, te oskarżenia...
Jest mi po prostu przykro. Równie dobrze można mnie oskarżyć o to, że zamiast wiosny mamy jeszcze zimę – dodaje prezydent.
Mieszkańcy Halemby zapowiadają
petycję w sprawie „swojego” ronda.
Tymczasem kontrowersyjna uchwała
czeka na ocenę przez nadzór prawny
wojewody.
REKLAMA
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Szóstoklasiści przetestowani

Już niedługo, coraz bliżej…

– Ile ci wyszło w tym zadaniu, bo
mi 25? – takie i podobne zdania
można było usłyszeć z ust dzieciaków po wyjściu z sal egzaminacyjnych. Uczniowie ostatniej klasy
przerwę świąteczną poświęcili nauce, bo 4 kwietnia przystąpili do
pierwszego ważnego w swoim życiu
egzaminu, który miał sprawdzić ich
wiedzę przyswojoną w ciągu sześcioletniej edukacji. – Dzisiaj
i wczoraj stresowałam się najbardziej. Wcześniej raczej nie – mówiła
Małgosia Merta, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1. – Najgorsze było
oczekiwanie przed samym egzaminem – dodaje Patryk Widuch. Szóstoklasiści na pytanie, co sprawiło
im największą trudność, najczęściej
wymieniali zadania z matematyki,
ale są i tacy, dla których taki test to

„Morcinku” czy Szkole Salezjańskiej. – Dla wychowawcy test szóstoklasisty to również ogromny stres,
myślę, że porównywalny z tym matczynym – tłumaczy wychowawczyni
klasy 6 „b”, Barbara Wieczorek.
Magdalena Szewczyk

Niejednemu maturzyście po głowie krąży słynna piosenka Czerwonych Gitar. Tak się składa, że po
kwietniu w kalendarzu widnieje
miesiąc maj, czyli nauka, białe
bluzki, garnitury i stres. Czy
uczniowie mają jakieś sposoby na
przyswojenie dużej ilości wiedzy?
– Chyba powinnam odpowiedzieć,
że trzeba się pilnie uczyć przez
wszystkie lata nauki – śmieje się
Marta, licealistka z II LO im. Gustawa Morcinka. – Tak naprawdę
to najważniejszy jest spokój, cisza,
czyli odpowiednie warunki do powtórzenia materiału. Dlatego
ostatnio często bywam w bibliotece
– dodaje. – Jestem z klasy humanistycznej, wiadomo, że matura z matematyki przeraża mnie najbardziej, ale myślę, że próg 30 proc.

dzieli dzieciom o swoich zawodach.
– Takie akcje oceniam bardzo
dobrze. Jeżeli chcemy rozwijać
społeczeństwo, to właśnie powinniśmy zaczynać od dzieci –
mówi Paweł Pietruszewski, gość
sobotniego spotkania, kompozytor oraz dyrygent w Gliwickim
Teatrze Muzycznym.
Robert Połzoń

Dzieci z dużą uwagą słuchały czytanych bajek.

Wszystkim uczniom życzymy 40 punktów na świadectwie!

przysłowiowa „bułka z masłem”: –
Chyba żaden przedmiot nie sprawia
mi trudności – zapewnia Karolina
Wojtala. Dobry wynik z testu może
pomóc uczniom dostać się do wymarzonego gimnazjum – moi rozmówcy wspomnieli o rudzkim

Foto: MS

Klasa matematyczna z „Morcinka” matury się
Foto: MS
nie boi.

jest osiągalny – mówi uczennica.
Maturzystów obowiązuje egzamin
z języka polskiego, języka obcego
i matematyki na poziomie podstawowym. Poza tym istnieje możliwość wyboru 1-6 przedmiotów
dodatkowych. Matury potrwają od
7 do 28 maja.
Magdalena Szewczyk

Czytanie na dywanie
Sobotni poranek w „Miodowej Chatce” odbywał się pod
znakiem bajek, wierszyków
oraz opowiadań. Akcja „Kwietniowe czytanie” ściągnęła do
rudzkiego przedszkola najmłodszych amatorów książki.
– Po raz trzeci spotykamy się
na ,,Kwietniowym czytaniu”. Ta
inicjatywa powstała w związku
z Międzynarodowym Dniem

Książki dla Dzieci, który jest
obchodzony drugiego kwietnia
– tłumaczy Anna Youssef, organizatorka akcji. – Chcemy wdrożyć w czytanie najmłodszych.
Pokazujemy dzieciom, że czytanie ma potężne znaczenie – dodaje.
W przedszkolu pojawili się
także specjalni goście, którzy
przeczytali bajki oraz opowie-

Foto: RP

Hoover otwarty

Kącik adopcyjny
Ralf to roczny jamnikowaty pies o troszkę wyższych, grubszych łapkach i pięknej sierści. Jest bardzo fajnym, sympatycznym i kontaktowym
psiakiem, który kocha dzieci i akceptuje inne psy. Ralf uwielbia zabawę,
dlatego potrzebuje aktywnej rodziny. Z pewnością wniesie do domu wiele
radości.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Uczniowie witali odwiedzających już od samego wejścia.

Szeroko otwarte drzwi oraz dwójka umundurowanych uczniów w piątek i sobotę – tak witano każdego, kto
chciał zobaczyć jak wygląda życie
w ZSO nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śl.-Orzegowie.
– Podczas Dni Otwartych zapraszamy do nas uczniów z rudzkich gimnazjów, by zapoznali się z naszą szkołą.
Będą oni mogli poznać sposób prowadzenia lekcji, bazę naszej placówki
oraz propozycję zajęć pozaszkolnych
– mówi Izabella Waliczek wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 4. – Wybrani nauczyciele sami zdecydowali się w tym roku poprowadzić
zajęcia otwarte, w tym między innymi

Foto: RP

lekcję amerykańskiej wersji języka angielskiego oraz kulturoznawstwa Stanów Zjednoczonych – dodaje.
Odwiedzający szkołę mogli jeszcze wziąć udział w warsztatach
dziennikarskich, zajęciach z ratownictwa medycznego oraz w pokazie
i ćwiczeniach z samoobrony.
– Ostatnio u nas pojawiły się nowe
klasy o bardzo ciekawych profilach.
Mamy między innymi klasę policyjną,
wojskową oraz dziennikarską. Chcemy się tym pochwalić, a w przyszłości
taką ofertę rozszerzyć także na gimnazjum – tłumaczy Magdalena Wójcik-Mierzwa, nauczyciel geografii.
Robert Połzoń
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Świat bez barier
Dla osób niepełnosprawnych
niejednokrotnie najprostsze czynności stają się najtrudniejsze do
wykonania. Zbyt wysoki próg czy
po prostu ciasne pomieszczenia
sprawiają, że zmuszone są one
korzystać z pomocy innych. W likwidowaniu barier architektonicznych może jednak pomóc
miasto.
– O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności
w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku
mieszkalnego, w którym zamieszkują – tłumaczy Krystian Morys,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Dofinansowanie zadań ze
środków PFRON-u następuje na
pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony zgodnie z miejscem zamieszkania do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej.
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier realizowane są zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia –
dodaje.
Jak wynika z obowiązujących
przepisów prawa, dofinansowanie
przysługuje osobie niepełnosprawnej do wysokości 80 proc. przedsięwzięcia i nie może wynosić pełnego
kosztu realizacji zadania, co powoduje, że osoba niepełnosprawna
musi posiadać środki własne w wysokości co najmniej 20 proc.
Aktualnie na realizację likwidacji
barier oczekuje 31 osób niepełno-

Dwumiesięczny kurs tańca zakończony. – Przedsięwzięcie jest
wyjątkowe. Podjeżdżając tu, już
słyszałam radosne dźwięki – mówi
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Podopieczni Rudzkiego Zakładu
Aktywizacji Zawodowej w miniony
piątek tanecznie podsumowali kurs,
który był dla nich formą terapii.
– A dlaczego nie taniec? To znakomita forma rehabilitacji, o wiele
bardziej przyjazna osobom niepełnosprawnym. Wyzwala w nich ra-

Zbadaj się z Rudą
W sobotę przez cztery godziny
w Centrum Handlowo-Rozrywkowym „Plaza” trwała akcja „Zbadaj
się z Rudą”, która miała na celu
zachęcić do kontrolowania stanu
swojego organizmu oraz częstszych wizyt u lekarza. W ramach
programu odbyły się m.in. pomiary wydolności płuc, drożności żył
i tętnic, ciśnienia i poziomu cukru
oraz pokaz ratownictwa medycznego.

Nowe place zabaw
Miasto pomaga w likwidacji barier architektonicznych.

sprawnych. Jedynie trzy osoby złożyły wniosek przed 2012 rokiem. –
Osoby te na własną prośbę przeniosły realizację wniosków na rok 2013.
Dofinansowanie do tych wniosków

Foto: SH

będzie realizowane w pierwszej kolejności. Realizacja wniosków nastąpi na początku drugiego kwartału
– mówi Krystian Morys.
Sandra Hajduk

Niebieska inicjatywa

Radośnie roztańczeni

Od uczestników płynęła pozytywna energia.

W skrócie

Foto: AP

dość, która jest najważniejsza – tłumaczy Joanna Nawa, dyrektor
RZAZ-u.
Na uczestników kursu czekały
certyfikaty i niespodzianka – profesjonalny popis taneczny – przygotowana przez Śląską Szkołę Tańca.
A sława grupy tanecznej idzie
w świat. Czeka ją występ podczas
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych i wojewódzkiego festynu.
Agnieszka Pach

„Zaświeć się na niebiesko” to nazwa akcji, którą w czwartek zorganizował Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza. To już nie
pierwsze takie obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu
w rudzkiej placówce.
– Obchodzimy dziś w naszej szkole święto dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z autyzmem. Chcemy
zwrócić uwagę na to, że tacy ludzie są i żyją w naszym społeczeństwie. Charakterystyczny niebieski
kolor, który widoczny jest dziś
w szkole, został wybrany jako symbol autyzmu – mówi Wojciech Jagielski, dyrektor placówki. – Takie
akcje są prowadzone na całym
świecie. W Polsce są one już od
pewnego czasu dość popularne,
a my jako szkoła włączamy się do
tej inicjatywy już po raz trzeci –
dodaje.
Akcję wymyśliła amerykańska
organizacja Autism Speaks. Pomysł
został podjęty i jest kontynuowany

Już za kilka miesięcy w Parku
Dworskim w Nowym Bytomiu
powstanie nowoczesny plac zabaw. Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na realizację tej
wartej blisko 400 tys. zł inwestycji. W tym roku w Rudzie Śląskiej
powstanie sześć placów zabaw.
Ogółem na ten cel miasto zamierza przeznaczyć ponad 1 mln zł.
– Chcemy, by rudzianie w swoim
mieście czuli się jak najlepiej,
dlatego co roku w Rudzie Śląskiej
przekazujemy do użytku kolejne
place zabaw. Są to inwestycje,
które poprawiają komfort życia
w mieście, co z kolei powinno być
priorytetem władz miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rodziny zastępcze

Rodzice podczas warsztatów zapoznawali
się z metodami terapii dzieci autystycznych.

Foto: RP

przez wiele innych organizacji na
całym świecie.
– Podczas spotkania otwartego
zorganizowano warsztaty oraz lekcje, na których pokazano metody
służące edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Można też porozmawiać oraz
zapoznać się z ofertą naszej placówki – tłumaczy Wojciech Fijałkowski,
pedagog szkolny.
Robert Połzoń

Jest ich ponad 200, stanowią rodziny dla prawie 300 dzieci. Rodzicielstwo zastępcze to trudna i odpowiedzialna rola, ale nagrodą jest
najcenniejsze trofeum – uśmiech
dziecka i jego prawidłowy rozwój.
Jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza
nabór kandydatów na rodziców zastępczych. – Zachęcamy wszystkich
mieszkańców miasta, którzy myślą
o byciu rodziną zastępczą, do zgłaszania się do Działu Pieczy Zastępczej MOPS-u przy ul. Bujoczka 12
– mówi Izabela Koziarczyk-Paździor. Tam również można otrzymać więcej informacji dotyczących
wymaganych procedur.
REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Pani Marlena dba w swoim salonie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny rudzianek. Jest pracodawcą, dla którego pracownik jest na pierwszym miejscu. – Cieszę się, że mogę dać pracę
i że dziewczyny czują się u mnie dobrze – mówi.

Mistrzyni rudzkiego wizerunku
Imię i Nazwisko: 		
Wiek: 		
Zainteresowania: 		
Stan cywilny: 		
Miejsce Pracy: 		

Marlena Grygorowicz
39 l.
psy
w związku
Centrum Urody Maria Models

– Wizaż to Pani pasja?
– Nie do końca. Zajmujemy się
tym w salonie, ale nie robię tego
bezpośrednio ja, tylko pracownica,
która wykonuje swoją pracę profesjonalnie. Ja zajmuję się fryzjerstwem i masażami. To one są moją
pasją.
– Kiedy zaczęła się ta przygoda?
– Z fryzjerstwem jestem związana
od dawna. Masażami z kolei zajmowałam się amatorsko, bo podobało
mi się to. Z czasem, jak otworzyłam
salon, zaczęłam bardziej interesować się tym tematem. Pokończyłam
szkolenia, dodatkowe kursy i zaczęłam robić je dla Klientów.
– Ta praca wymaga ciągłego
rozwoju?

– Jak najbardziej, bo rodzajów masaży jest mnóstwo. Nie można Klientom ich stale powtarzać. Jest to zabieg bardzo indywidualny i nigdy nie
zrobi się dwóch takich samych – to
niemożliwe. Ruchy nie mogą być
mechaniczne. Nie byłoby fajnie, gdyby ktoś kładł się na łóżku i znał już
mój każdy kolejny ruch. Pogłębianie
wiedzy daje możliwość zaskoczenia
Klienta.
– Czyli Klientki wychodzą stąd
również odnowione wewnętrznie?
– Zgadza się. Nasz salon jest stworzony nie tylko do poprawy wyglądu
zewnętrznego. Również odczucia
wewnętrzne są ważne, aby być pięknym na zewnątrz – to musi iść w parze. Nawet maleńki zabieg taki jak

henna ma sprawić, że kobieta odpocznie i zrelaksuje się.
– Skąd wziął się pomysł na własny biznes?
– Przed otwarciem salonu długo
pracowałam w dużej firmie na kierowniczym stanowisku. Od strony
biznesu radziłam sobie. Stwierdziłam
więc, dlaczego nie miałabym dać sobie rady „na swoim”. Od lat szkolnych byłam związana z fryzjerstwem,
w planach był malutki salonik, ewentualnie mały gabinet kosmetyczny.
Jednak gdy zaczęłam szukać lokalu,
okazało się, że jest on duży i trzeba
coś jeszcze wymyślić. I tak powstały
nowe pomysły m.in. na gabinet masażu.
– Na rynku jest dużo podobnych
salonów, czy ciężko jest się utrzymać?
– Tak, jest ciężko. Staramy się
brnąć do przodu i pokonywać codzienne bariery. Teraz mamy kryzys
gospodarczy, który odczuwam.
Klientki, które przychodzą do nas,
mówią otwarcie, że chciałyby skorzystać z kompletu usług, ale finanse

im na to nie pozwalają. Mimo, że
czasem jest ciężko, nie żałuję decyzji, którą podjęłam.
– Jakieś sukcesy?
– Największym sukcesem są
Klienci, którzy wracają. Reklamy są
potrzebne, jednak cieszy mnie, gdy
panie przekazują opinie o salonie
swoim koleżankom, które następnie
do nas przychodzą. Często zdarza się,
że Klientki przywożą ze sobą koleżanki z pracy, bo te widzą jak one
wyglądają i że są zadowolone.
– Rudzianki dbają o siebie?
– Zdecydowanie tak. Nawet teraz,

gdy jest ciężko, mnóstwo pań przychodzi na zabiegi. Nie są to zabiegi
z górnej półki, ale odpowiadają aktualnym potrzebom kobiet.
– Był jakiś szczególny Klient?
– O tak, pamiętam, że nawet nie tak
dawno, przyszła nowa pani, która
chciała skorzystać z usług fryzjerskich. Od początku była nastawiona
bardzo bojowo i z jej słów wynikało,
że będą problemy, jeśli nie wyjdzie
z salonu zadowolona. Obecnie jest naszą stałą Klientką i poleca nas dalej.
– Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Pach
REKLAMA
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INTERWENCJA
W tym tygodniu tematem naszej interwencji jest znak zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych w Kochłowicach. Jak
zwykle temat podsunął jeden z naszych Czytelników.

Zakaz wjazdu
– „Wydział Dróg i Mostów postawił sobie znak zakazu wjazdu pojazdów pow. 20 ton w Kochłowicach
przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego. Droga ta prowadzi z Kochłowic do Panewnik. Moim zdaniem
znak jest postawiony nieprawnie
– z tego względu, że nie ma wcześniejszej informacji o takim zakazie
na wjeździe od Panewnik, jak i do
Katowic. A przy samym znaku nie
ma możliwości zawrócenia pojazdu
ciężarowego, który waży 40 ton, bez
uszkodzenia ogumienia. Od pewnego momentu jest to dobry biznes dla
naszej rudzkiej drogówki. Proszę
o pomoc w wyjaśnieniu tego problemu – pisze w mailu nasz Czytelnik
pan Dariusz.

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228

monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Postanowiliśmy sprawdzić, jak
jest naprawdę. Szybko otrzymaliśmy
odpowiedź, że opisane oznakowanie
powinno być wkrótce uzpełnione.
– W sprawie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym
w ciągu ulicy Piłsudskiego przy ulicy Księżycowej – oznakowanie drogowe zostanie uzupełnione o znaki
uprzedzające typu F-5 i F-6, mówiące o ograniczeniu tonażowym do 20
ton. Znaki te zostaną ustawione na
granicy z miastem Katowice oraz
w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej – Piłsudskiego. Znaki F-5
„uprzedzenie o zakazie” i znaki F-6
„znak uprzedzający umieszczany
przed skrzyżowaniem” stosuje się
w celu poinformowania, że wjazd
wszystkich lub niektórych pojazdów
jest zabroniony po przejechaniu odcinka drogi o długości określonej na
znaku. Jednocześnie znaki takie mogą być umieszczane pod warunkiem,
że pojazdy pokazane na znaku zakazu mają możliwość zawrócenia przed
miejscem, w którym ich wjazd jest
zamknięty. Dlatego też zdecydowano
o uzupełnieniu oznakowania o znaki
uprzedzające ustalając, że pojazdy

Droga prowadząca z Kochłowic do Panewnik.

mają możliwość zawrócenia przed
wspomnianym obiektem mostowym,
wykorzystując wloty poprzeczne
skrzyżowań lub zjazdy obiektów publicznych zlokalizowanych pomiędzy
obiektem mostowym a znakami
uprzedzającymi – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej.
Na pytanie, czy rudzka drogówka
faktycznie stoi przy ul. Piłsudskiego,
otrzymaliśmy odpowiedź:
– Dwa razy w kwartale przeprowadzamy kontrolę ciężarówek. Podczas
tych kontroli sprawdzamy tonaż. Akcja odbywa się pod nazwą „Truck”.

Foto: Arch.

Ponadto na ulicy Piłsudskiego prowadzimy działania o nazwie „Prędkość”, podczas których kontrolowana
jest szybkość pojazdów. Jest to ulica,
na której występuje pewien stopień
zagrożenia i dlatego przeprowadzamy tam takie działania – odpowiada
Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy rudzkiej policji.
Nie pozostaje zatem nic innego,
jak uzbroić się w cierpliwość
i poczekać na znaki uzupełniające.
Te na pewno ułatwią i tak niełatwe
już życie kierowców samochodów
ciężarowych.
Monika Herman-Sopniewska
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Chciałabym się dowiedzieć,
co z wiaduktem znajdującym się
na ulicy Kochłowickiej? Od dłuższego czasu nie widać tam robotników. Zanim wyremontują jeden
pas drogi, to drugi ponownie będzie wymagał remontu – pytała
starsza mieszkanka Rudy Śląskiej.
– Remontowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Kochłowickiej
jest własnością Kompanii Węglowej S.A. Pod wpływem eksploatacji górniczej oraz z uwagi na naturalne zużycie, obiekt został
poddany kapitalnemu remontowi.
Roboty prowadzone są na zlecenie właściciela – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Jak zostaliśmy poinformowani, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące
w okresie zimowym, prace zostały przerwane. Ze względów technologicznych istotnych robót budowlanych nie można wykonać
przy ujemnych temperaturach.
Z telefonicznych informacji uzyskanych od przedstawiciela
przedsiębiorcy górniczego wynika, że roboty zostaną wznowione
i zakończone w pierwszych tygodniach kwietnia – jeżeli tylko pozwolą na to warunki pogodowe.
REKLAMA

U W A G A!
Ważna informacja dla klientów indywidualnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (PUK).
Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców Rudy Śląskiej jako klientów indywidualnych PUK w zakresie nieruchomości zamieszkałych i ma na celu zwolnienie z obowiązku wypowiadania umów na odbiór odpadów stałych w związku
z wejściem w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Szanowni Państwo
W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia nowych zasad gospodarki odpadami informujemy, że nasi
dotychczasowi klienci, mieszkańcy Rudy Śląskiej, nie muszą wypowiadać umów zawartych z naszą spółką.
Od 1 lipca br. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów będą świadczone przez gminę za pośrednictwem wybranego w przetargu przedsiębiorstwa. Od tego momentu „stare umowy” z PUK nie będą dalej realizowane, w związku
z czym staną się bezprzedmiotowe i ulegną rozwiązaniu, o ile poszczególni mieszkańcy nie wyrażą odrębnej woli.
Zatem od 1 lipca br. nie będziemy obciążać naszych klientów, którzy nie wypowiedzieli nam umów (właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) żadnymi opłatami. Nie
będziemy również na podstawie tych umów świadczyć usług odbierania odpadów.
Z poważaniem
Zarząd PUK
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Mikołaj Morawiecki
syn Kamili i Adama
ur. 18.03. (3000 g, 53 cm)

Szymon Marzec
syn Anny i Lesława
ur. 18.03. (4100 g, 60 cm)

Zuzanna Kupka
córka Magdy i Daniela
ur. 19.03. (2700 g, 54 cm)

Maciej Mierzyński
syn Moniki i Tomasza
ur. 26.03. (3700 g, 59 cm)

Bartosz Miśka
syn Katarzyny i Michała
ur. 26.03.

Antoni Mucha
syn Joanny i Tomasza
ur. 20.03.

Szymon Błąkała
syn Grażyny i Adama
ur. 12.03. (1880 g, 45 cm)

Lena Czysz
córka Grażyny i Daniela
ur. 27.03. (3000 g, 54 cm)

Marcel Oczkowicz
syn Magdaleny i Konrada
ur. 27.03. (3900 g, 59 cm)

Tymoteusz Wrześniewski
syn Katarzyny i Łukasza
ur. 28.03. (3100 g, 53 cm)

Patryk Wieczorek
syn Patrycji i Sebastiana
ur. 28.03. (3500 g, 58 cm)

Maciej Juszczyk
syn Sandry i Wojciecha
ur. 2.04. (3120 g, 55 cm)

Ewa Kaszuba
córka Weroniki i Sebastiana
ur. 1.04. (3700 g, 54 cm)

Zofia Pietraszewska
córka Eweliny i Władysława
ur. 2.04. (4400 g, 59 cm)

Milan Jarzębski
syn Iwony i Waldemara
ur. 31.03. (3400 g, 56 cm)

Pola Słodowska
córka Natalii i Damiana
ur. 31.03. (4260 g, 61 cm)

Aleksandra Bylica
córka Marzeny i Mariusza
ur. 30.03. (3300 g, 57 cm)

Estera Kociuba
córka Justyny i Mariusza
ur. 30.03. (2340 g, 52 cm)

Tomasz Wiśniewski
syn Kamili i Michała
ur. 4.04. (3700 g, 56 cm)

Alan Neubauer
syn Małgorzaty i Mariusza
ur. 1.04. (2270 g, 44 cm)

Iga Matejczyk
córka Joanny i Dariusza
ur. 2.04. (2340 g, 48 cm)

Zuzanna Sawicka
córka Eweliny i Patryka
ur. 3.04. (3950 g, 56 cm)

Franciszek Szwajkosz
syn Magdaleny i Janusza
ur. 3.04. (3030 g, 55 cm)

Paweł Cieślik
syn Marcina i Wioletty
ur. 4.04. (3300 g, 56 cm)

Franciszek Markiewicz
syn Magdaleny i Wojciecha
ur. 3.04. (3330 g, 52 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja
REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.vitgold15+imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czekamy do 15.04.2013 r. do godz. 14.00.
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Z KULTURĄ NA TY
3 kwietnia z rozmachem ruszył XXIII Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. W pierwszym dniu tego wielkiego święta na scenie MCK-u
zatańczyło 27 formacji tanecznych. A to był dopiero początek…

Kulturalna młodzież
Chyba tylko w jednym dniu w roku
w Miejskim Centrum Kultury jest tak
kolorowo. Przegląd taneczny od zawsze był oblegany przez rudzian. Zespoły swoje choreografie szlifują cały
rok, by potem pochwalić się nimi przed
publicznością oraz profesjonalnym jury. – Od września ciężko pracujemy nad
układem, ale pozytywne reakcje widowni zawsze wszystko rekompensują – mówi jedna z tancerek „Elektry”, zespołu,
który co roku zajmuje miejsce na podium. – Bardzo pozytywna energia płynie z naszego rudzkiego festiwalu. Cieszę się, że w naszym mieście jest tyle
utalentowanej młodzieży – jest na co
popatrzeć – mówił zasiadający na widowni Mateusz Merta.
Kolejne dni mijały pod znakiem teatru. Bielszowicki Dom Kultury na
chwilę stał się Teatrem Wielkim. W tej
kategorii udział wzięły nie tylko szkoły,
ale również zespoły teatralne z domów
kultury.
– Podoba mi się pasja młodych ludzi,
którzy chcą coś powiedzieć przez teatr.
Zauważyłem tutaj parę osób, które na-

prawdę dobrze śpiewają i świetnie tańczą – mówi Piotr Rybak, członek jury.
– Jako juror szukam młodego ducha,
który mnie zaskoczy – dodaje.
– Na ten konkurs patrzę z sentymentem, bo widzę tutaj twarze, które kojarzę z czasów licealnych, osoby, z którymi w tym czasie pracowałam. Jednak
w tym wypadku staram się być obiektywna – mówi jurorka Marlena Hermanowicz. – Taki festiwal jest bardzo potrzebny, głównie młodym ludziom, którzy stają na scenie po raz pierwszy –
mają oni możliwość sprawdzenia się
w teatralnej formie. Mamy w Rudzie
wiele nieoszlifowanych diamentów, które nawet nie są świadome swojego talentu. Trzeba im uzmysłowić ich potencjał – podkreśla pani Marlena.
Dla młodzieży biorącej udział w festiwalu, takie występy to wiele emocji.
– Przed samym przeglądem nasze próby są bardziej intensywne. Trzeba
wszystko dopracować – mówią Marysia, Emilka i Oliwia – dziewczyny z Teatru Bajkoland. – Wystawimy sztukę
pod tytułem „Mała syrenka”, w bardzo

The Art Of Ride

Uczniowie Gimnazjum nr 14 przenieśli „Antygonę” Sofoklesa w czasy współczesne.
Fot: MS

ciekawej formie – dodają jedenastoletnie aktorki. Na pytanie, czy dziewczyny są pewne wygranej, odpowiadają: –
Pewne nie jesteśmy. Co ma być, to będzie! Duże wyzwanie postawiono także
przed rudzkimi talentami plastycznymi.
Zorganizowano dla nich konkurs pod
hasłem „A w kosmosie…”. Organizatorzy oczekiwali prac w szeroko pojętym

temacie „kosmosu”, czyli takich, które
zawierałyby wizje życia na innych planetach, ilustracje badań kosmosu, zarówno pod kątem futurystycznym, jak
i realistycznym. Prace artystów będzie
można podziwiać podczas Finałowej
Gali Festiwalu w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty, która odbędzie się 26 kwietnia.
MS

W komisariacie przygranicznego miasteczka pracę zaczyna agent Tomek, który zostaje przeniesiony tu dyscyplinarnie za nieudane operacje
specjalne – a tam dzieją się niespotykane rzeczy. Takie historie można zobaczyć tylko w MCK-u.

Zwariowani policjanci
W Rudzie wystawiony został kolejny objazdowy spektakl w utalentowanej obsadzie, przyodzianej
w policyjne mundury. Na scenie
w komedii „Zwariowany komisariat” pojawili się: Jacek Fedorowicz, Julita Kożuszek, Piotr Pręgowski, Tadeusz Ross i Jacek Kawalec, którzy skutecznie rozbawili
publiczność. W komendzie, której
szefem jest Obracaj (Fedorowicz),
przelewa się alkohol, często padają
mocne słowa, nie brakuje też romansów oraz absurdalnych interwencji stróżów prawa, którzy nie
grzeszą inteligencją. – Obsada

przedstawiona na plakacie zachęcała, żeby odwiedzić MCK. Po
spektaklu przyznaję, że nie jestem
rozczarowana – mówi rudzianka,
zadowolona z widowiska. – Ale powiem szczerze, bałabym się, gdyby
u nas w mieście takie rzeczy działy
się w komisariatach – dodaje
z uśmiechem.
Rudzcy panowie policjanci – cieszymy się, że u nas nie ma tak zwariowanych komisariatów…
Jak zwykł mówić komendant
Obracaj: „Porządek i dyscyplina
trwa i trwa mać!”
Magdalena Szewczyk

Wybory miss

„Róża”
Aktorom skutecznie udało się rozbawić publiczność.

Foto: MS

Polska w ramach
– Jestem nieuleczalną realistką,
czyli maluję to, co widzę, co lubię i to,
co sama chciałabym powiesić sobie na
ścianie. Jeżeli coś wpadnie mi w oko,
to chwytam za pędzel. To się na szczęście w dużej mierze pokrywa z tym, co
się ludziom podoba i z tego jestem zadowolona – tłumaczy Magdalena Kępka. – Na moich obrazach jest też trochę architektury. Najczęściej są to
wnętrza starych chat i dworków, które
widuję podczas odwiedzania skansenów, które bardzo lubię – dodaje.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w siedzibie Muzeum do 21
kwietnia.
Robert Połzoń

Przypominamy, że w dniach
12-13 kwietnia w kinie „Patria” odbędzie druga edycja
Festiwalu Filmów Motocyklowych „The Art Of Ride”.
To jedyna taka impreza w Polsce i jedna z pierwszych
w Europie. Do ponad stuletniego rudzkiego kina studyjnego zjadą najwięksi pasjonaci motocyklowych podróży
z całego świata. Po zakończeniu pokazów filmowych,
warsztatów i prelekcji, przewidziane jest motocyklowe
after party, podczas którego
zagrają Box Canyon i zespół
Antyradio Coverband. W piątek impreza rusza o godz.
18.00, natomiast w sobotę
o godz. 14.00 rozpocznie się
parada motocyklowa na
dworcu w Chebziu. Na
godz. 15.00 zaplanowano powrót do kina i dalszy ciąg
atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszamy na stronę www.theartofride.blogspot.com, na której można zapoznać się ze
szczegółowym
rozkładem
jazdy.

16 najpiękniejszych rudzianek w jednym miejscu!
Tylko w MCK-u! 20 kwietnia o godz. 18.00 odbędą się
wybory Miss Rudy Śląskiej
2013, podczas których wystąpi także finalista drugiej
edycji programu „X-Factor”
– Marcin Spenner. Bilety
w cenie 20 zł (parter) i 10 zł
(balkon). Zapraszamy!

Polskim pejzażem nacieszyli oczy wszyscy ci, którzy w niedzielę udali się do Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka. Wystawa
obrazów Magdaleny Kępki zabrała amatorów sztuki w najpiękniejsze zakątki kraju znad Wisły.

– Ekspozycja nosi tytuł „A to Polska właśnie...”. Przedstawia krajobrazy z terenu naszego kraju. Są to
głównie pejzaże, ale również wnętrza
chat z nieznacznym śladem obecności
ludzkiej. Wystawa prezentuje dwadzieścia cztery obrazy wykonane
w technice olejnej na płótnie – mówi
Ewelina Pieczka, kustosz rudzkiego
Muzeum.
Magdalena Kępka jest studentką
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku malarstwo. Tworzy w oleju i akrylu, a głównym tematem jej prac jest polski pejzaż oraz
architektura gorącego południa.

CO, GDZIE,
KIEDY

W Patrii znowu „Kino ze
smakiem” . Dyskusyjny
Klub Filmowy KaFe „In-nI”
wyświetli film „Róża” reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Prelekcja odbędzie
się 10 kwietnia o godzinnie
19.00. Bilet w okazyjnej
cennie 8 zł.

Koncert dla Was!
Wydział Kultury i Kultury
Fizycznej Urzędu Miasta
przygotowuje coś specjalnego z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – 17
kwietnia zaprasza na koncert Alexandra Maceradiego
„Ballady i romanse”. Rozpoczęcie o godzinie 18.00
na scenie Miejskiego Centrum Kultury. Wstęp za okazaniem zaproszenia.
Muzealną salę zdobią pejzaże polskich krajobrazów.

Foto: RP
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PORADY
biuro porad obywatelskich
Beata Kołoczek
– doradca w Biurze Porad
Obywatelskich

Relacje z sąsiadami

Jestem właścicielem mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej, moje stosunki z sąsiadami różnie się układają, czy muszę z nimi współpracować? Jakie są moje podstawowe
prawa i obowiązki?
Anna M. z Nowego Bytomia
Wydaje się, że najważniejszym
przepisem regulującym stosunki
we wspólnotach mieszkaniowych
jest ten, zgodnie z którym każdy
właściciel ma prawo i obowiązek
współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Konieczność
współdziałania odnosi się nie tylko do pozostałych członków
wspólnoty lecz również do zarządu lub/i zarządcy nieruchomości.
Ponadto każdy właściciel ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej
przeznaczeniem i w sposób nieutrudniający korzystania z niej innym współwłaścicielom. Nieru-

chomość wspólną stanowią: grunt,
klatki schodowe, ściany nośne
i wyodrębniające poszczególne lokale, instalacje, dźwigi, dachy,
klatki schodowe itp. Prawem właściciela lokalu jest także partycypacja zgodnie z udziałem w tej części pożytków i innych przychodów
z nieruchomości wspólnej, która
pozostaje po pokryciu wydatków
związanych z jej utrzymaniem (dotyczy to pożytków np. z dzierżawy
ściany pod reklamę, wynajmu suszarni czy dzierżawy gruntu pod
garaż). Właściciel ma prawo decydowania we wszystkich kwestiach
dotyczących nieruchomości wspól-

nej, w tym: o sposobie zarządzania
nieruchomością, odwoływania oraz
zawieszania w czynnościach całego zarządu lub poszczególnych
członków, oceny pracy zarządu lub/i zarządcy oraz udzielania mu
absolutorium z prowadzonej działalności. We wspólnocie mieszkaniowej każdy właściciel lokalu posiada prawo kontroli działalności
zarządu. Wyłącznym prawem właścicieli jest udzielanie zarządowi
zgody, wyrażonej w uchwale, na
podejmowanie czynności przekraczających zarząd zwykły tj. np.
przystąpienie do modernizacji czy
przebudowy części budynku. Wła-

ściciel ma też prawo zwrócić się do
sądu z wnioskiem o ustanowienie
zarządcy przymusowego w sytuacji, gdy zarząd wspólnoty nie został powołany lub też nie wypełnia
swoich obowiązków albo narusza
zasady prawidłowej gospodarki.
W przypadku gdy zarząd nie wypełni obowiązku zwołania corocznego zebrania sprawozdawczego,
właściciel ma prawo zwołać je w trybie zastępczym. Dodatkowo przysługuje mu prawo inicjatywy zwoływania w uzasadnionych przypadkach zebrań wspólnoty mieszkaniowej na wniosek 1/10 ogółu
właścicieli lokali. Każdy członek
wspólnoty ma prawo zaskarżania
uchwał wspólnoty do sądu, a w razie braku zgody np. na podział lub
połączenie lokali może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Właściciel
lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma obowiązek pokrywania
w swojej części (proporcjonalnie
do posiadanych udziałów) kosztów
zarządu nieruchomością wspólną,

ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem swojego lokalu, utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie. Musi także
przestrzegać ustalonego porządku
domowego. Obowiązkiem każdego właściciela lokalu jest współdziałanie z pozostałymi współwłaścicielami w celu ochrony wspólnego dobra jakim jest nieruchomość i jej otoczenie. Każdy właściciel lokalu ma ponadto obowiązek na żądanie zarządu zezwalać
na wstęp do swojego lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu
lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu
wyposażenia budynku lub jego
części w dodatkowe instalacje.
Podstawowe prawa i obowiązki
właścicieli lokali określa ustawa
z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – w szczególności rozdział 3 „Prawa i obowiązki właścicieli lokali” oraz kodeks cywilny.
REKLAMA

Szanowni Pacjenci

PORADY zus
Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Na rękę przedsiębiorcom

Nie dni, a minuty – tak szybko ZUS wystawia przedsiębiorcom zaświadczenia o niezaleganiu
ze składkami. W pierwszym kwartale 2013 roku płatnicy odebrali niemal 200 tys. takich dokumentów.
Każdy przedsiębiorca, który nie ma
składkowego długu wobec ZUS-u,
ani błędów na swoim koncie płatnika oraz nie toczy się wobec niego
postępowanie wyjaśniające, może
liczyć na otrzymanie stosownego
zaświadczenia w ciągu kwadransa.
W pierwszym kwartale tego roku aż
170 tys. tego typu dokumentów zostało wydanych ,,od ręki”, czyli w ciągu góra 15 minut, blisko 23 tys. –
przedsiębiorcy otrzymali na drugi
dzień od złożenia wniosku. Oznacza
to, że 99,5 proc. zaświadczeń zostało wydanych w ten sam lub na drugi
dzień po złożeniu wniosku. Dłuższy,

ustawowy termin siedmiu dni, został zachowany tylko w przypadku
spraw wymagających wyjaśnienia.
Skrócenie czasu oczekiwania na
wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek jest istotne
dla przedsiębiorców szczególnie
przy startowaniu w przetargach oraz
ubieganiu się o kredyt. Dlatego też
ZUS już od trzech lat realizuje strategię szybkiej procedury wystawiania tego typu dokumentów. Udogodnieniem dla przedsiębiorców
jest także możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (ZUS
S-72b) za pośrednictwem konta

płatnika na portalu Platformy Usług
Elektronicznych: pue.zus.pl. W takim przypadku zaświadczenie o niezaleganiu można odebrać osobiście
w placówce ZUS-u lub też za pośrednictwem poczty.
Obecnie ZUS wystawia średnio
około 65 tys. zaświadczeń o braku
zaległości w opłacaniu składek miesięcznie, co oznacza ponad 3 tys.
dziennie. Jeśli chodzi o Oddział
ZUS-u w Chorzowie, to w I kwartale br. przedsiębiorcy odebrali „od
ręki” 2133 zaświadczenia, co daje
średnio dziennie 34 zaświadczenia,
wydane w ciągu kwadransa.

McDonald’s® zaprasza na śniadania w stylu wielkich miast. W menu zupełna nowość –
chrupiąca kajzerka, a do tego kawa gratis. To
wszystko tylko w McDonald’s®!
Jedzenie poza domem jest bez
wątpienia coraz częstszym zwyczajem Polaków, a śniadanie jest uważane za najważniejszy posiłek dnia.
Od dziś może to być również najbardziej stylowy posiłek. McDonald’s zaprasza na śniadania w stylu wielkich miast.
W McDonald’s odświeżona oferta śniadaniowa, w której znalazła
się zupełna nowość – Kajzerka
Kurczak Premium oraz Kajzerka
Jajko Bekon. Pierwsza propozycja
to przede wszystkim soczysty kotlet
z kurczaka w lekko pikantnej panierce. Do tego świeży pomidor,
sałata i rukola a całość doprawiona

delikatnym sosem majonezowym.
Druga kanapka to soczysta wieprzowina, pyszne jajko sadzone, wysmażony bekon i plasterek żółtego
sera cheddar. Do tego jeszcze świeży pomidor i sałata a całość doprawiona wyrazistym sosem musztardowym. Obie nowości serwowane
są w prawdziwie śniadaniowej,
chrupiącej, ciepłej kajzerce.
Poza pysznymi i stylowymi
śniadaniami, na porannych gości
McDonald’s, czeka darmowa mała
kawa, dodawana do zakupu każdego posiłku w czasie serwowania
menu śniadaniowego. A do każdego McZestawu Powiększonego,

goście otrzymają kubek McCafé
gratis.
Zapraszamy na fanpage McDonald’s Polska – https://www.facebook.com/McDonaldsPolska
Dla naszych Czytelników mamy
20 zaproszeń do restauracji Mcdonald`s. Wystarczy wysłać SMS
-a o treści wiad.sniad+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto). Na
SMS-y czekamy od 10.04. od godz.
10.00 do 15.04. do godz. 10.00.

Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ przy ul. Szpaków 33
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność
Poradnia Medycyny Rodzinnej
w ramach kontraktu NFZ.
Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.
Zapraszamy do ustalania terminu
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25
Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

• Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych
• Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,
zdrowa żywność
• Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych
i niemowląt; maści
• Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich
uzdrowisk
• Suplementy diety, produkty dla diabetyków
i odchudzające
• Preparaty wzmacniające odporność i witalność
• Konsultacje irydologa

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego
naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13
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ZBLIŻENIA
To były wyjątkowe spotkania - pierwsze z nich odbyło się w dzielnicy, w której mieszka prezydent Grażyna Dziedzic, drugie natomiast odbyło się w centrum
Rudy Śląskiej. Jednak dominującym tematem spotkań, tak jak w pozostałych dzielnicach, nadal jest „ustawa śmieciowa”.

Godula i Nowy Bytom rozmawiały z prezydent
Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Mieszkańcy Goduli 4 kwietnia spotkali się z władzami miasta.

Tym razem mieszkańcy spotkali
się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 40, w jednym z miejsc,
które zostaną odrestaurowane w najbliższym czasie z budżetu miasta.

Mieszkańców Goduli i Orzegowa zainteresują na pewno inwestycje zaplanowane w tych dzielnicach, przewidujące remont chodnika przy ul.
Maksymiliana Kolbego, parking

Foto: MS

przy kościele na ul. Rencistów, wybudowanie placu zabaw w ramach
programu „Radosna szkoła” przy SP
nr 6, termomodernizację wielu budynków, utworzenie Centrum Inicja-

tyw Społecznych na Orzegowie. Powiększona zostanie także pętla do
jazdy na rolkach. Prezydent Grażyna
Dziedzic zapowiedziała, że chce
ożywić zarówno Godulę, jak i Orzegów. Mieszkańcy poruszyli także inne tematy - padło pytanie, na co przeznaczone są nasze podatki: - Pieniądze z podatków idą w głównej mierze
na oświatę, drogi, dziury, chodniki.
Część także wędruje do Warszawy.
Zapewniam jednak, że miasto ma
więcej potrzeb niż wpływów do budżetu – mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic. Przybyłych rudzian interesowała także sprawa myjni: – Pani
prezydent, chciałabym się zapytać,
co dalej z hałaśliwą myjnią na Goduli? Jest ona tak uciążliwa, że nie możemy sobie z nią poradzić – pytała
mieszkanka Goduli. – W tej sprawie
jest prowadzone postępowanie administracyjne. Właściciela zaproszę
również na spotkanie. Niestety decyzja pozwalająca na budowę tej myjni
została wydana przed moją prezydenturą, dlatego teraz mamy małą
możliwość podjęcia odpowiednich

kroków – mówiła prezydent. Spotkanie na Nowym Bytomiu tradycyjnie
rozpoczęło się od przybliżenia nowych przepisów związanych z „ustawą śmieciową”. Spotkanie było bardzo emocjonujące, mieszkańcom
zdarzało się wzajemnie przekrzykiwać, jednak wszystko skończyło się
na obustronnym porozumieniu. Na
spotkaniu pojawił się problem braku
chodników na Kaufhausie: - Tamtą
drogą nie da się przejść. Jest tam
pełno błota, z którym największe
problemy mają dzieci – mówiła
mieszkanka Nowego Bytomia. –
Przyjęliśmy zgłoszenie, obiecuję, że
na jesiennym spotkaniu nie będą
musieli już państwo interweniować
w tej sprawie – zapewniała prezydent. Rudzianie oprócz skarg, składali także podziękowania m.in. za
uporządkowanie parku miejskiego
na Nowym Bytomiu, parking przy
ulicy Ratowników czy remont szaletu miejskiego. Jeden z mieszkańców zaproponował także budowę
ubikacji w pobliżu placu Jana Pawła II.
REKLAMA
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Rudzki Informator Samorządowy
Ruda Śląska – miasto kontrastów – wbrew pozorom obfituje w tereny zielone. Aż 21% powierzchni
miasta to lasy. Niestety większość z perełek przyrodniczych znajdujących się na tym obszarze – narażona
na wycinkę czy dewastację – pozostaje bez ochrony. Szansą na ocalenie tych najcenniejszych jest objęcie
ich ochroną poprzez nadanie tytułu pomnika przyrody.

Z utęsknieniem wyczekiwana wiosna tuż, tuż. Czas
zatem rozpocząć kolejną odsłonę rudzkiej kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda”,
zatytułowaną „Zielona Ruda”.

Przyrodnicze perełki

Zielona Ruda
Pewnie niewielu rudzian zdaje
sobie sprawę z tego, że ponad 1/5
powierzchni naszego miasta zajmują lasy. Jeśli do tego doliczymy parki, skwery i zieleńce, to Ruda Śląska
jawi się jako zielone miasto. Co zatem zrobić, by taki stan rzeczy
w dalszym ciągu się utrzymał i przyszłe pokolenia mogły nadal korzystać z tych dobrodziejstw natury?
Odpowiedzią jest rozpoczynająca
się w połowie kwietnia akcja rudzkiego samorządu pod wiele mówiącym tytułem „Zielona Ruda”. Prowadzone w ramach akcji działania
będą miały charakter edukacyjny. –
Chcemy zaangażować najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej,
bo od tego, czego nauczą się teraz,
zależy przyszły los naszego środowiska naturalnego. Ponadto dzieci
w znakomity sposób potrafią wpływać na osoby dorosłe, zachęcając
je do postaw proekologicznych –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jednym z takich modelowych
działań będzie zaplanowana na drugą połowę kwietnia akcja „Listy dla
Ziemi”. Dzieci w ramach zajęć
szkolnych wezmą udział w specjalnych lekcjach tematycznych, po
czym każde indywidualnie zredaguje krótki list dotyczący prostych
działań ekologicznych, jakie można
zrobić w domu. Listy pełne dziecięcych oczekiwań oraz pomysłów trafią do rąk dorosłych – rodziców,
dziadków, opiekunów – by wspólnie
z pociechami mogli oni podjąć się
ich realizacji. Co więcej, wybrane
prace staną się przedmiotem wystaw, publicznych odczytów oraz
wielu innych przedsięwzięć promujących ekologiczny styl życia.
Nim miasto się na dobre zazieleni,
mieszkańcy będą świadkami jeszcze
jednego przedsięwzięcia. Tym razem
urzędnicy zamierzają zająć się problemem psich odchodów. – Jest to
poważna sprawa, a o jej skali świadczą głosy mieszkańców podczas na-

szych spotkań w poszczególnych
dzielnicach. Dlatego chcemy podjąć
działania prewencyjne, zapobiegające temu zjawisku. Chcemy, by właściciele psów zrozumieli, że muszą
sprzątać po swoich zwierzakach.
Mam nadzieję, że po tej akcji będzie
im wstyd, że tego nie robią – zapowiada Grażyna Dziedzic.
Uczniowie w rudzkich parkach
i zieleńcach za pomocą kolorowych
chorągiewek o chwytliwie brzmiących nazwach „kupa wstydu”, „kupa
nieodpowiedzialności” itp. zaznaczą
psie odchody. Znaczniki pozostaną
w tych miejscach na kilka dni, po
czym służby porządkujące zajmą się
ich usunięciem. Później w tych
miejscach zasadzone zostaną kwia-

ty. – Mamy nadzieję, że ilość wbitych chorągiewek zobrazuje problem, z jakim boryka się miasto oraz
skłoni nieodpowiedzialnych posiadaczy psów do zmiany zachowania
– tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
W walkę z problemem psich odchodów włączyli się również strażnicy miejscy, którzy w sposób
szczególny podczas patroli zwracać
będą uwagę na to, czy właściciele
czworonogów sprzątają po swoich
pupilach. – Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku
w gminie, właściciel psa zobowiązany jest do uprzątnięcia nieczystości
pozostawionych przez zwierzę, bez

względu na to, czy jest to chodnik
czy też zieleniec – tłumaczy Krzysztof Piekarz, komendant straży miejskiej.
Za niedostosowanie się do regulaminu niesubordynowanym mieszkańcom grożą mandaty karne.
W kampanię „Zielona Ruda” włączyło się również Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.
Organizacja zorganizowała konkurs
plastyczny wśród dzieci, promujący
ideę sprzątania po swoich pupilach.
Finałem akcji „Zielona Ruda” będzie piknik ekologiczny, który miasto
współorganizować
będzie
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi.
TK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
POD TYTUŁEM

„Wiewiórka Ruda
ma sposób na bruda…”
ORGANIZATOR KONKURSU – Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „FAUNA”

Pomniki przyrody otoczone są
ustawową ochroną. Nie można ich
niszczyć, uszkadzać lub przekształcać. Zgodnie z zapisem ustawy
o ochronie przyrody, ustanowienie
pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.
Do niedawna Ruda Śląska mogła
poszczycić się tylko jednym pomnikiem przyrody – głazem narzutowym zlokalizowanym u zbiegu
ulic Wolności i Kościelnej w dzielnicy Ruda.
Ta sytuacja uległa zmianie dopiero w roku 2009. Wtedy, dzięki
współpracy miasta i Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew,
uchwałą Rady Miasta objęto tą
szczególną ochroną pięć drzew:
• Lipę drobnolistną (Tilia cordata)
o obwodzie pnia 449 cm, w wieku około 230 lat, rosnącą w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda;
• Grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 295 cm,
w wieku około 150 lat, rosnący
w Parku im. Jana Sobieskiego
w dzielnicy Ruda;
• Buk pospolity – odmiana zwisająca (Fagus sylvatica „Pendula”)
o obwodzie pnia 350 cm, w wieku około 170 lat, rosnący w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda;
• Buk pospolity (Fagus sylvatica)
o obwodzie pnia 242 cm, w wieku około 120 lat, rosnący przy
Alei Dworcowej na terenie Plant
Kochłowickich;
• Buk pospolity – odmiana czerwonolistna (Fagus sylvatica
‘Purpurea’) o obwodzie pnia
276 cm, w wieku około 140 lat,
rosnący przy ulicy Edmunda
Kokota w dzielnicy Bielszowice.

Dolina rzeki Kłodnicy:
Jest najcenniejszym regionem przyrodniczym w mieście. Okolice porastają lasy, łęgi olchowo-jesionowe, klony i dęby. Rzeka naturalnie
przecina szeroki pas podmokłych łąk otoczonych gęstymi lasami. Brzegi porasta bujna roślinność wodna. Rozległe tereny podmokłe są ostoją
saren, dzików i jeleni. Dolina jest siedliskiem piżmaków. Gniazdują tu
czajki, bociany i łabędzie nieme.

Dolina rzeki Bytomki:
Okolica posiada wysokie walory przyrodnicze. Strome zbocza doliny
tworzą poprzeczne jary. Bogata szata roślinna, klony, jawory, wiązy
górskie. Rzeka miejscami tworzy zakola, meandruje, tworzy rozlewiska. Zachowały się rozległe doliny rzeczne z trzcinowiskami. Zimują tu
rzadkie w skali kraju, wodniki, kokoszki, bąki i derkacze. Dolina jest
siedliskiem drapieżnego błotniaka stawowego.
Park przy ul. Parkowej powstał w 1906 r.

Foto: Piotr Oleś

Staw i łąki przy ul. Zajęczej:

Bielszowicki Park „Strzelnica” to największy park w mieście. Zajmuje powierzchnię 14,8 ha.

W ubiegłym roku ta szczególna
lista wzbogaciła się o kolejnych
pięć drzew. Wysokie walory przyrodnicze, okazałe rozmiary oraz
wiek przesądziły o objęciu następujących obiektów szczególną ochroną:
• Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo
biloba L.) o obwodzie pnia 155
cm, w wieku ok. 70 lat, rosnący
przy ul. Matejki 1a w dzielnicy
Ruda;
• Klon pospolity (Acer platanoides L.) o obwodzie pnia 315
cm, w wieku ok. 200 lat, rosnący przy ul. Edmunda Kokota

170 w dzielnicy Bielszowice;
• Dąb szypułkowy (Quercus robur
L.) o obwodzie pnia 297 cm,
w wieku ok. 200 lat, rosnący
przy ul. Licealnej w dzielnicy
Wirek;
• Grab pospolity (Carpinus betulus L.) o obwodzie pnia 275 cm,
w wieku ok. 150 lat, rosnący
przy ul. Kościelnej w dzielnicy
Ruda;
• Dąb szypułkowy (Quercus robur
L.) o obwodzie pnia 302 cm,
w wieku ok. 200 lat, rosnący
przy ul. Bujoczka w dzielnicy
Ruda.
TK

Staw porastają szuwary pałki szerokolistnej, brzegi zdobi rdest oraz
czarny bez. Pobliską hałdę pokrywa gęsty las. W stawie żyje wiele gatunków płazów, zachowało się tu unikalne stanowisko huczka zwanego
grzebiuszką ziemną. Prowadzi on nocny tryb życia, stąd trudno go dostrzec. Z gadów popularne są zaskrońce. Okolice stawu są siedliskiem
bażantów, trznadli i kukułek.

Oazy zieleni
Ruda Śląska może się pochwalić 8 parkami o łącznej powierzchni blisko 45 ha oraz ponad 60 zieleńcami, które zajmują obszar
34 ha.

PARKI
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnicy konkursu powinni wykonać plakat:
– promujący ideę sprzątania po swoich pupilach,
– uświadamiający, że sprzątanie po psiakach
jest naszym obowiązkiem,
– ukazujący konieczność sprzątania po czworonożnych przyjaciołach.

•

Park „Strzelnica” w Bielszowicach przy ul. Jasnej, Basenowej
i Sportowców o pow. 14,8 ha.
Park Młodzieży w Orzegowie przy ul. Bytomskiej i Podlas o pow.
5,3 ha. Powstał w latach 1962-1964.
Park w Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej o pow. 4,8 ha. Założony został w 1906 r.
Park w Nowym Bytomiu przy ul. Gen. Hallera o pow. 4,3 ha.
Park Paweł w Chebziu przy ul. Pawła i Goduli o pow.3,2 ha.
Park im. Jana Sobieskiego w Rudzie przy ul. Jana III Sobieskiego
o pow. 3 ha. Powstał w II połowie XIX w.
Park Mickiewicza w Goduli przy ul. K. Goduli i Bytomskiej
o pow. 2,9 ha. Pochodzi z końca XIX w.
Park im. A. Kozioła w Rudzie przy ul. Piastowskiej i Ballestremów o pow. 2,2 ha.

nAJWIĘKSZE ZIELEŃCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praca konkursowa powinna mieć formę plakatu. Technika i format prac – dowolny.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych. Jedno dziecko może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę indywidualną
lub uczestniczyć w jednej grupie wykonującej pracę zbiorową. Prace konkursowe
powinny być opisane. Opis powinien zawierać: imię, nazwisko i wiek autora oraz dane
adresowe przedszkola lub szkoły. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia
2013 roku. Prace można składać osobiście w Schronisku dla Zwierząt (codziennie w
godzinach od 8.00 do 15.00) lub przesłać pocztą na adres TOZ „FAUNA” (41-700 Ruda
Śląska ul. Bujoczka).

Rudzki Informator Samorządowy

Dolina potoku Jamna:
Potok płynie podmokłą doliną, tworzy w niej naturalne zakola, meandruje. Obszar ten słynie z dużej bioróżnorodności. Zachował miejscami
swój naturalny charakter. Brzegi porastają wierzby i olszyny. Na obrzeżach doliny rosną rośliny bagienne, łany sitowia a nawet mchy torfowców. Rozlewiska zasiedlają ptaki wodne, a nad okolicą górują drapieżne myszołowy.

PARTNER – Urząd Miasta Ruda Śląska

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody!
Nagrodzone prace zostaną wystawione w holu głównym Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Najciekawsze przyrodniczo miejsca
w Rudzie Śląskiej

Głaz w Rudzie zbudowany został z granitu gruboziarnistego, jego
obwód to 3,88 m, a wysokość nad powierzchnią ziemi to 65 cm.

Buk rosnący w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda ma
już około 170 lat.

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska-Nowy Bytom

•

Zieleniec przy ul. Asfaltowej w Chebziu o pow. 2,3 ha.
Planty Kardynała Hlonda w Orzegowie o pow. 1,9 ha.
Zieleniec przy ul. Kokota i Nad Dołami o pow. 1,9 ha.
Planty przy ul. Katowickiej i Tuwima w Wirku o pow. 1,6 ha.
Zieleniec przy ul. Skargi w Halembie o pow. 1,6 ha.
Zieleniec przy ul. Kokota i Kempego o pow. 1,6 ha.
Zieleniec przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie o pow. 1,3 ha.
Zieleniec przy ul. Wolności w Rudzie o pow. 1,2 ha.
Zieleniec przy ul. Czarnoleśnej w Czarnym Lesie o pow. 1,2 ha.
Planty przy ul. Czajkowskiego w Wirku o pow. 1,2 ha.
Zieleniec przy ul. Odrodzenia i Szyb Andrzeja w Wirku
o pow. 1,2 ha.
Zieleniec przy ul. Szczęść Boże i Sosinki w Rudzie o pow. 1,1 ha.
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Harmonogram spotkań prezydent miasta z mieszkańcami
11 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Rudy
(Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Chryzantem 10)

16 kwietnia, 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Bielszowic
(Dom Kultury, ul. Kokota 170)

23 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda
(budynek MPnr 8, ul. Sobieskiego 49)

15 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Halemby
(Gimnazjum nr 8, ul. Ks. Lexa 14)

22 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Orzegowa
(Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45)

24 kwietnia, godz. 17.00
– spotkanie z mieszkańcami Bykowiny
(Gimnazjum nr 6, ul. Gwarecka 2)

AQUADROM Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97/4
zarządzająca kompleksem rekreacyjno-sportowym w Rudzie Śląskiej,
zatrudni osobę na stanowisku: Główny Księgowy.

WYMAGANIA:

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanych
nieruchomości
gruntowych
o łącznej powierzchni 11957 m2
własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonych Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na
Łąkach. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
są:
a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi:
• 2498/263 o powierzchni
11706 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, GL1S/00007197/4,
• 2497/263 o powierzchni
15 m2, karta mapy 9 obręb
Ruda, GL1S/00007197/4,
• 713/68 o powierzchni 93 m2,
karta mapy 10 obręb Ruda,
GL1S/00007197/4,
• 512/71 o powierzchni 81 m2,
karta mapy 10 obręb Ruda,
GL1S/00007197/4,
• 516/69 o powierzchni 33 m2,
karta mapy 10 obręb Ruda,
GL1S/00007197/4,
b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267
o powierzchni 29 m2, karta
mapy 9 obręb Ruda, KW Nr
12869, ustanowione do dnia
5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta
Ruda
Śląska.Nieruchomości
stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
W dziale III księgi wieczystej
GL1S/00007197/4 wpisany jest
ciężar, dział IV wolny jest od
wpisów. Działy III i IV księgi
wieczystej KW Nr 12869 wolne
są od wpisów. Ww. księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

• wykształcenie wyższe ekonomiczne ( preferowane: finanse, rachunkowość )
• udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku
o podobnym zakresie obowiązków w spółce prawa handlowego,
• bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i bieżących przepisów prawa podatkowego,
• biegła znajomość komputerowych systemów/programów finansowo-księgowych oraz bankowości elektronicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programu Symfonia Finanse i Księgowość),
• umiejętność analitycznego myślenia,
• dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

ZADANIA:

• sporządzanie i prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie pełnej księgowości ( polityka
rachunkowości, instrukcje, zasady księgowe, itp.),
• prowadzenie całokształtu spraw i zagadnień finansowo-księgowych oraz sprawozdawczości Spółki,
• nadzór nad finansami Spółki i prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych w Spółce,
• bieżąca i okresowa kontrola kont,
• sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych,
• sporządzanie, nadzór i kontrola realizacji budżetu,
• współpraca z audytorem i instytucjami zewnętrznymi ( Banki, ZUS, US,GUS),
• monitorowanie aktualnych i projektowanych zmian w przepisach prawa podatkowego i rachunkowości oraz sporządzanie i przedkładanie Zarządowi aktualnej, rzetelnej informacji o sytuacji
finansowej Spółki o istniejących lub przyszłych zagrożeniach / odstępstwach od zaplanowanego
budżetu, prognoz itp.,
• budowanie i koordynacja pracy zespołem podległych pracowników.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPÓŁKA OFERUJE:

umowę o pracę,
atrakcyjne warunki finansowe,
możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
narzędzia do pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie na stanowisko Głównego Księgowego,
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
list motywacyjny,
dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
• zaświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. do
godz. 15.00, w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres Spółki w zaklejonych kopertach z napisem
,,Nabór na stanowisko: Główny Księgowy”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godz. 8.00.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów/ofert decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki
Aquadrom Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Kłodnickiej 97/4.
Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru Kandydata w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostanie powiadomiony/zaproszony odrębnym pismem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 / 797-32-70.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,
poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady
Miasta Ruda Śląska Nr 1104/LXI/2010 z dnia 13.05.2010 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
•
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 kwietnia do 21 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 319
w godzinach pracy urzędu (pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt. 8.0014.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 7 maja 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 211.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą
wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 czerwca 2013 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi mogą być wnoszone: w
formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WOKÓŁ NAS
Nie sposób wyobrazić sobie Rudy Śląskiej bez Karola Goduli. Dziś namacalnym dowodem na jego istnienie są ruiny domu, w którym niegdyś mieszkał. O odbudowie domu Goduli było głośno pod koniec 2009 roku. Wówczas obiekt, który niewątpliwie mógłby zostać perłą w koronie Rudy Śląskiej, został przekazany
Fundacji „Zamek Chudów”. W środę 3 kwietnia Grażyna Dziedzic spotkała się z przedstawicielami tej fundacji i Stowarzyszenia „Niepokonani 2012”, które także
postanowiło wziąć czynny udział w projekcie przywrócenia obiektu do życia. Jak zadeklarowali przedstawiciele obu organizacji, w pierwszej połowie tego roku
powinny zakończyć się prace porządkowe przyległych terenów, zaś w połowie przyszłego roku rozpocznie się rekonstrukcja obiektu.

Odbudują dom Goduli
– Rekonstrukcję domu Karola
Goduli chcielibyśmy rozpocząć jak
najszybciej – mówił Przemysław
Nocuń z Fundacji „Zamek Chudów”. – Aktualnie blokują nas przepisy prawa. Zarówno ruiny rudzkiego zamku, jak i relikty domu
Karola Goduli, znajdują się na terenie zapisanym w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny leśne – tłumaczył.
– Otrzymaliśmy od Fundacji „Zamek Chudów” propozycję współpracy przy wspólnym projekcie. Zastanawialiśmy się dosłownie przez
chwilę, bo gdy usłyszeliśmy, że chodzi o dom Karola Goduli, to jednogłośnie stwierdziliśmy, że podejmiemy się tego wyzwania i będziemy
czynnie uczestniczyć w odbudowie
całego parku – wyjaśniał Jerzy
Książek ze Stowarzyszenia „Niepokonani 2012”. – W domu Karola
Goduli stworzymy muzeum, czyli
ogólnodostępne miejsce dla obywateli nie tylko z Polski, bo liczymy na

W środę w trakcie konferencji zapewniono, że w połowie przyszłego roku rozpocznie się rekonstrukcja domu Goduli.

to, że uda nam się ściągnąć turystów
z Europy. W ruinach zamku powstaną sale konferencyjno-biznesowe,
by biznesmeni z całego kraju mogli
wymieniać swoje doświadczenia i poglądy – opisywał.

Chociaż miasto formalnie nie
jest stroną umowy, to także zadeklarowało pomoc.
– Każda ciekawa inicjatywa,
a ta niewątpliwie do takich należy,
bowiem Karol Godula rozsławił

Rudę Śląską na całą Europę, jest
popierana przez władze miasta.
My także, poprzez zlecanie prac
społecznych, podstawienie kontenerów na śmieci czy wykonanie
kanalizacji i wodociągu, angażuje-

Foto: SH

my się w odbudowę domu Goduli
– mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – Na ile tylko będziemy mogli, postaramy się wspierać tę inicjatywę – dodała.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Kandydatki na Miss Rudy Śląskiej 2013

Dominika Forysiak

Klaudia Androsch

Paulina Haponiuk

Aleksandra Król

5

6

7

8

12
Aleksandra Szczęsna

11

Angelika Zaleska

10

Angelika Winkler

9

Daria Wieczorek

Anna Juszczak

Marta Skiba

4

Kamila Woźnica

Agata Pytlik

3

Paulina Fabiszewska

Nicol Sprus

2

Ewelina Hajok

1

Daria Płaza

Kolejny raz prezentujemy na łamach „WR” szesnaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2013. Podobnie jak w ubiegłych latach, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Na Miss Wiadomości Rudzkich można głosować poprzez: SMS-y – wystarczy
wysłać SMS-a z numerem kandydatki przypisanym jej w gazecie na numer 71100 o treści miss.numer kandydatki (przykład: miss.17).
Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 z VAT); FB – wystarczy kliknąć „lubię to” pod zdjęciem wybranej kandydatki; portal www.
wiadomoscirudzkie.pl – poprzez sondę.Wszystkie głosy zostaną zsumowane i dziewczyna, która zdobędzie ich najwięcej, otrzyma tytuł
Miss Wiadomości Rudzkich. Głosowanie trwa do 17 kwietnia do godz 15.00.

13

14

15

16

Zdjęcia zostały wykonane przez

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

Baran – Nie wracaj myślami do
nieporozumień z przeszłości a zacznij działać, jeszcze można
wszystko wyjaśnić, pogodzić się.
Czas sprzyja rozmowom partnerskim.
Byk – Czas bardzo stabilny i bez
większych zmian. Pojawią się do
załatwienia sprawy finansowe
związane z rodziną. Może coś dostaniesz, lub będziesz musiał dać.
Bliźnięta – Spokój i szczęście
zagoszczą teraz wokół Ciebie.
W tych dniach nie będzie Ci niczego brakować, spędzisz je wśród
najbliższych znajomych i w gronie
rodzinnym.
Rak – Poczujesz się zmęczony
i będziesz miał wszystkiego dość.
Nie podejmuj teraz żadnych decyzji. Odpocznij i zadbaj o zdrowie.
Już niedługo nadejdą lepsze dni.
Lew – W poprzednich dniach nie
czułeś się rozpieszczany przez los,
dlatego w dalszym ciągu będziesz
czuł rozczarowanie tym, co było.
Jednak już w najbliższych dniach
pojawi się nadzieja na pozytywne
zmiany.
Panna – Poczujesz przypływ
sił i energii. Z chęcią zabierzesz
się za planowanie nowych działań.
Pomocna w tym może się okazać
bliska Ci kobieta – przemyśl jej
rady.
Waga – Będziesz chciała ruszyć
z czymś nowym, ale nie będziesz
widziała ku temu możliwości.
Uwierz w siebie, właśnie teraz
masz okazję pokazać wszystkim na
co Cię stać.
Skorpion – Uważaj podczas najbliższych dni na nieuczciwości i intrygi, które mogą pojawić się wokół
Ciebie. Nie dawaj nikomu złudnej
nadziei i obietnic, których nie możesz zrealizować.
Strzelec – Możesz być teraz nieco rozdrażniony, a przez to sprawić
przykrość osobie, na której Ci zależy. Uważaj na swe gesty i słowa, by
później niczego nie żałować.
Koziorożec – Czas bardzo dobry, będziesz czuł się jak w swoim
świecie. Uważaj, by pod wpływem
euforii i pozytywnych emocji nie
popełnić błędów w pracy.
Wodnik – W ciągu najbliższych
dni będziesz zmuszony wykazać się
swymi umiejętnościami na polu zawodowym. Nie zrażaj się ewentualnymi negatywnymi opiniami i pokaż naprawdę na co Cię stać.
Ryby – Jeśli szukasz pracy, to
właściwy moment, by roznieść CV
po firmach. W życiu zawodowym
pojawić się teraz może coś nowego
i pozytywnego.

Poziomo: 1 – osada dyszla u wozu, 5 – drapieżna ryba, 8 – puls, 9
– ojczyzna Odyseusza, 11 – zajezdnia tramwajowa lub autobusowa,
12 – miła woń, 15 – środek utleniający, 17 – oszczer, 20 – miasto portowe w Szwecji, 21 – okienko
w dachu, 24 – lejce, 25 – przeorysza, 28 – lasy górskie, 29 – natręt,
32 – górna część ubrania, 33 – produkt destylacji kumysu, 36 – uko-

chana Rembrandta, 39 – w starożytnym Rzymie gladiator walczący
z zakrytymi oczami, 39 – w mitologii greckiej piekło, 43 – biały w kinie, 45 – kleryk, 46 – długowieczne
drzewo, 47 – ludowy poeta muzułmański.
Pionowo: 1 – skrzydło wiatraka,
2 – gatunek wierzby, 3 – ozdoba tałesu, 4 – składa się z jądra i atomu,
5 – urodzinowe ciasto, 6 – niedołę-
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ga, 7 – belka pozioma, 10 – wiarus,
13 – odmiana agatu, 14 – w mitologii greckiej córka Uranosa i Gai, 16
– czart, bies, 17 – imię męskie, 18
– medal, 19 – krótki dowcipny
utwór sceniczny, 21 – gruby koc,
22 – czary, 23 – japońska sztuka
układania kwiatów, 26 – omam, 27
– jezioro w Afryce, 30 – siekierka
kuchenna, 31 – kanton w Szwajcarii, 34 – okazała galera, 35 – lud
Afryki wschodniej, 37 – w mitologii greckiej bogini mądrości, 38 –
ryba z kolcem jadowym, 40 – łobuz, łotr, 41 – twarda nawierzchnia
drogowa, 44 – cios.
Hasło krzyżówki nr 13 brzmiało:
Głośny dzwonek zła sława. Nagrodę otrzymuje Irena Antoniewicz
z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych, który
jest do zrealizowania w Firmie
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38-40) zapraszamy do redakcji „WR” od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą
na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Na rozwiązania czekamy do dwóch
tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie
energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej Sp. z o.o.
tel 32 344-07-24

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.
Anna Piątek (prezes)
Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna),
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Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227,
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
R Centralne ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.
R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462408, 32 252-97-79.
R
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.

R Instalacje centralnego ogrzewania i
gazu. Tel. 512-121-532.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór).
Tel. 517-260-780.
R POŻYCZKI dla firm będących na
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie
wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32 253-90-23,
795-406-305.
R Remonty mieszkań. Remonty łazienek, tel. 668-032-470.

R Gotówka dla odrzuconych przez
Banki. Tel. 507-385-478, 728-874-276.
R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000
zł. Tel. 512-996-794, 728-874-276 dojazd.
R Kredyty konsolidacyjne na oświadczenie, kredyty z komornikiem do
25.000 tys. Tel. 508-964-968.
R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501281-222.
 Naprawa pieców gazowych, awarie
instalacji, remonty łazienek. Tel. 32
241-99-81, 510-331-627.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel.
32 244-40-90, 784-699-569.

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

 Kompleksowe, profesjonalne wykończenia wnętrz, szybko, solidnie. Tel.
502-595-342.

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

 Kompleksowe remonty mieszkań rabat 10% na materiał, tel. 514-805-783.

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

 Kompleksowe remonty łazienek SOLIDNIE, tel. 669-473-091.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

NIERUCHOMOŚCI

 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
R Kompleksowe remonty mieszkań i
obiektów również parkiety i podłogi.
Tel. 604-568-755.
R Aż do 7.000 zł, pożyczka bez BIK-u. Dzwoń: 605-848-324, 728874-276. Dojazd gratis!

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 50
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R
Halemba, dwupokojowe, 42 m2,
115 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Halemba, sprzedam lub wynajmę
garaż, www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys.,
www.nieruchomosci .pl, tel. 32 24206-09, 605-731-250.

R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
47 m2 w centrum Nowego Bytomia. Tel.
668-927-565.

R Atrakcyjne oferty mieszkań
na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Kupię mieszkanie w R.Śl. Tel. 515356-832.
R
Poszukujemy mieszkań, domów,
parcel dla zdecydowanych klientów
Nieruchomości GABRIEL, tel. 32 24206-09, 691-523-055.
R Czteropokojowe, Wirek, 70 m2, 135
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Trzypokojowe, Bykowina, 60 m2,
138 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Bielszowice – sprzedam dwupokojowe, 52 m2. GABRIEL, tel. 607-706692.
R
Jednopokojowe, Bielszowice, 28
m2, 50 tys., Grodzka 22 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Jednopokojowe, Nowy Bytom, 59
tys., Kochłowice 38 m2, 48 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R
Dwupokojowe, Halemba, 48 m2,
119 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Wirek – sprzedam dwupokojowe 37
m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R
Dwupokojowe, Ruda, 42 m2, 62
tys., Nowy Bytom, 44 m2, 78 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam dom HALEMBA, 100
m2, 350 tys., Kochłowice, 200 m2, 340
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R Dwupokojowe, Szarotek, 39 m2, 88
tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

Firma Optima S.A. – finanse dla domu
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Komis dziecięcy
i nie tylko
W ofercie:
wózki, łóżeczka,
ubranka, zabawki
i wiele innych oraz
coś dla mamy

41-700 Ruda Śląska
ul. Janasa 16, tel. 781-644-949
e-mail: angela_8x@interia.pl
zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

R Sprzedam M-3, 42 m2, Ruda 1, cena
62 tys. Tel. 600-445-053.

R Sprzedam nowy dom Wirek, Właściciel, tel. 730-091-790.
R Sprzedam działkę budowlaną 2500
m2, w okolicy lasy, wody, z budynkiem
mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi, Leśna, ok. Olesna. Tel. 601923-505.
R Sprzedam działkę budowlaną Mikołów-Bujaków 3000 m2, cena 80zł./
m2. Tel. 691-242-235.
R Kochłowice – sprzedam czteropokojowe, 76 m2. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Bykowina – sprzedam, 76 m2, 199
tys., 60 m2 159 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Mieszkanie lub pokoje do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.
 Do wynajęcia ładny lokal (90 m2)
na działalność gospodarczą –
wszystkie media, Nałkowskiej 16e
oraz kiosk – targowisko Nowy Bytom – kontakt: 609-439-935.
R Okazyjnie sprzedam dom – Halemba. Tel. 606-420-072.
R Działka, 890 m2, Kłodnica – sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Sprzedam, mieszkanie 47 m2, 110
tys., Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Bykowina, sprzedam trzypokojowe
145 tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bujaków, Paniowy, sprzedam działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wirek sprzedam dwupokojowe 129
tys. DOMLUX, tel. 660-251-346.

poszukuje PRZEDSTAWICIELI

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

w miejscowościach:
Zabrze, Ruda Śląska, Bytom,
Chorzów, Świętochłowice.
Praca dodatkowa, atrakcyjna prowizja,
również dla emerytów. 58 554-80-80, 801-800-200.

R Wynajmę lokal na biuro/magazyn,
ok.55 m2, ul. Górnośląska, tel. 501-410468.

NOWOŚĆ:
ślub w plenerze!
www.pwsenator.cdx.pl

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

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

Ogłoszenia
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R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32
203-27-01, 605-294-324, www.gromochrona.pl.
R Matematyka. Tel. 692-679-370.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503345-968.
R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503345-968.

R Firma KADA zatrudni komunikatywne osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabilne zatrudnienie, podstawa +
premia, możliwość rozwoju. Tel. 32
440-04-56 lub 884-910-908.
R Kucharza z doświadczeniem do restauracji w Mikołowie-Wygoda. Tel.
600-410-944.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

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

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.

R
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780654.

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.

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

R Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.

 Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 785-437-230.

R AGROTURYSTYKA. Domki nad
Pilicą. Nocleg 20 zł. Nocleg + wyżywienie 50 zł. Tel. 667-401-607, (44)
756-02-90, www.udanelato.cba.pl.

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

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

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :
Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3 520,00 zł/m2
Ruda Śląska, Bielszowice
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!!
Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba
258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba
252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba
250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula
240/508
499 000 zł
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m2 
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
52 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2 
29 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m2 
69 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Wirek
47 m 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m2 
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
52 m2 
115 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m
125 tys. zł
M-4 Ruda Śl.– Godula
63 m2 
160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
72 m2 
160 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
73 m2 
149 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
88 tys. zł

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

DOMY

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

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

NAUKA

Wiadomości Rudzkie 10.04.2013 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Adres
lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.wywoł.
zł/m2 netto

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl.
ul. Latki 2

31,00

15,84

1.425,00
+ 123,00

24.04.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Grzegorzka 10b

14,00

15,84

546,00
+ 123,00

24.04.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 6b

20,00

17,46

860,00
+ 123,00

24.04.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym bez c.o.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 2

11,60

17,46

498,00
+ 123,00

24.04.2013 r.

parter w bud.
mieszkalnym bez c.o.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bielszowickiej 99
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, która przydzielona zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców.

Ruda Śl.
ul. Magazynowa 12

95,90

15,84

4.916,00
+ 123,00

24.04.2013 r.

parter w bud. Dyrekcji
z c.o.

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

R PRAWA DO AKCJI SPÓŁEK
WĘGLOWYCH KUPIĘ. Tel. 506656-565, 694-392-863.

PRACA

MATRYMONIALNE

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

R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 723-317-804.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
Barbarze Wystyrk-Benigier
Przewodniczącej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Rady Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Barbarze Wystyrk-Benigier
Przewodniczącej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Ruda Śląska
serdeczne wyrazy żalu i współczucia po śmierci

OJCA

składa
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi

Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Joanny Dyli

wieloletniej kierowniczki Filii nr 15
Miejskiej Biblioteki Publicznej
składają
Dyrektor oraz pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 23.04.2013 r. po
ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00
zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury
VAT.
5. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
6. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„najem lokalu użytkowego przy”
ul. Latki 2			
o pow. 31,00 m2
ul. Grzegorzka 10b 		
o pow. 14,00 m2
ul. Wilka 6b 			
o pow. 20,00 m2
ul. Sztolniowa 2 		
o pow. 11,60 m2
ul. Magazynowa 12 		
o pow. 95,90 m2
w terminie do dnia 24.04.2013 r. do godz. 9.00.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2013 r. o godz. 11.00.
8. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
9. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
10. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
11. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za ww. lokal.
12. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
13. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
14. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) telefon 32 248-24-11 wew. 311.

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.
Joanny 18, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie ul. Leśnej, która zostanie oddana w dzierżawę pod teren zielony
i istniejące garaże murowane, ul. Lipińskiej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Jana III Sobieskiego, które zostaną
oddane w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny i garaż murowany.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Ciasnej i Katowickiej, które zostaną oddane w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Edmunda Kokota z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Edmunda Kokota stanowiąca
działkę nr 3289/371 o powierzchni 1649 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 1
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00026293/6 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.07.2012 r. Przetargi,
które odbyły się w dnia 1.10.2012 r., 5.12.2012 r. oraz 18.02.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, działka nr 3289/371 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol panu MNU1). Zbywana nieruchomość położona jest przy ruchliwej ulicy Kokota oraz ok. 1 km od węzła autostrady A-4,
posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami
i krzewami.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja,
stanowiąca działkę nr 2675/45 o powierzchni 45 m2, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 1
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00038050/8 (działy III i IV są wolne od wpisów). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, działka nr 2675/45 stanowi
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWU2).
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 1 Maja, posiada kształt prostokąta. Na zbywanej działce zlokalizowany jest zjazd publiczny stanowiący jedyne połączenie terenu obejmującego działkę nr 2344/45 z drogą publiczną. Przyszły nabywca działki nr 2675/45 powinien umożliwić swobodny przejazd właścicielowi działki jw. W tym celu
nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu na
rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2344/45 zapisanej w KW nr GL1S/00016723/7.
Przedmiotowe zobowiązanie nie będzie dotyczyć właściciela działki zapisanej w KW nr
KW nr GL1S/00016723/7, jeżeli zostanie nabywcą
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 4.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 85.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 23.05.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 6.05.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 210,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z
dopiskiem „wadium – ul. 1 Maja” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie
ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług
podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem
umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.05.2013
r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 4.250,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Kokotek” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia
zamknięcia rokowań (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia
umowy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą
zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

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

Motoryzacja
Błoto wdzierało się dosłownie wszędzie – do kabin, chłodnic i silników. Jednak duża część przybyłych
na Wrak Race kibiców miała podobne zdanie jak pan Andrzej z Wirku: – W trakcie roztopów to jest dopiero jazda! Świetnie się na to patrzy, gdy błoto tryska spod kół!

Drugie miejsce kadetek

Wraki w błocie

W stawce 12 drużyn KPKS Halemba I wywalczył drugie miejsce.

Wrak Race odbył się po raz piąty.

Była to już piąta edycja zmagań gruchotów. W niedzielny poranek na torze
Dakar Drift Ruda Śląska przy ulicy Ratowników stawiło się sześćdziesięciu
zawodników.
– Brałem ostatnio udział w edycji zimowej. Gdy jest śnieg, nie da się szybko
jeździć, a dziś, mimo dużej ilości błota,
była superprzyczepność. Można było
rozwinąć dobrą prędkość – mówił
Krzysztof Furtak, kierowca z Nowego
Sącza.
Zawodnikom i organizatorom warunki na torze fundowały dodatkowe
emocje.

Foto: RP

– Niektórym zawodnikom pasuje taka
ilość błota na torze. W pierwszym przejeździe z dziewięciu samochodów tylko
dwa dojechały do końca. A więc jest bardzo ostro – tłumaczył Marcin Klukowski, organizator Wrak Race. – Doświadczenie rajdowe pomaga w organizacji
takiej imprezy. To jest w zasadzie skutek
zabawy motoryzacyjnej, mojej i Rafała
Chrzana. Dzięki temu wiemy, czego
oczekują zawodnicy i kibice – dodał.
Formuła zawodów jest niezmienna
od pierwszej edycji. Zawodnicy jadą
przez 30 minut po torze. Zwycięża ten
uczestnik, któremu w tym czasie uda

się pokonać największą liczbę okrążeń.
Chętnych do udziału w wyścigu jest coraz więcej, a motywacja jest różna.
– To było nasze marzenie z dzieciństwa. Zawsze chcieliśmy poszaleć jakimś samochodem. Myśleliśmy o tym,
by kiedyś kupić stare auto, pojechać
nim na hałdy i ,,wyżyć się”. Teraz, jak
już dorośliśmy, to bierzemy w tym wyścigu udział po to, by w jakimś stopniu spełnić te marzenia – tłumaczył
Damian Rejzowicz, który razem z Jarosławem Banasiakiem przybył z Piekar Śląskich, by wziąć udział w imprezie.
RP

W niedzielę w hali sportowej mikołowskiego MOSiR-u odbył się turniej
charytatywny kadetek w piłce siatkowej. Wzięły w nim udział dwie drużyny
KPKS-u Halemba.
W stawce 12 drużyn KPKS Halemba
I zajął drugie miejsce, ulegając w finale

Foto: Arch.

po zaciętej walce jedynie drużynie MKS
MOS Płomień Sosnowiec. Druga drużyna
złożona z młodziczek, zajęła 12 miejsce,
wygrywając dwa spotkania w turnieju.
Najlepszą zawodniczką KPKS-u Halemba
I została Katarzyna Poloczek, a KPKS-u II
– Karolina Paszek.

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – sparingi:
Grunwald Ruda Śląska 1– 2 Polonia Łaziska Górne 1:2 (1:0)
Slavia Ruda Śląska 4– 1 AKS Mikołów 4:1 (1:1)
Wawel Wirek – Unia Bieruń Stary 3:0 (0:0)
Gwarek Zabrze – Urania Ruda Śląska 2:1 (0:1)
Tenis stołowy – II liga:
LKS 45 Bujaków Mikołów – UKS Halembianka 7:3
Klub AZS PWSZ II Nysa – Wolej Ruda Śląska 6:4
REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

MARKON

Zapraszamy na najbliższy

KURS PRAWA JAZDY KAT. B
17.04.2013 r., godz. 17.00
Gwarantujemy:
• samochód
TOYOTA YARIS 1,33
6-biegowa (jak WORD)
• videorejestracja jazdy
• 1h jazdy dodatkowo
• raty 0%
• atrakcyjne ceny kursów

www.oskmarkon.szybkieprawko.pl
TEL. 668-735-268

AUTO-CZĘŚCI
•
•
•
•

CITROEN
PEUGEOT
RENAULT
DACIA

SPR
HU ZEDAŻ
I DE RTOW
TAL
A
ICZ
NA

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 3
tel: 32 793-41-85, 500-807-107
Godziny otwarcia: pn.-pt. 9-17, sob. 9-13

www.apis-auto.pl

ODK ,,Pulsar”
Ruda Śląska
ul. Różyckiego 30
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Pływanie

Piłka ręczna kobiet – II liga
W sobotę Zgoda Ruda Śląska zmierzyła się przed własną publicznością ze znajdującym się
w drugiej części tabeli KS Otmętem Krapkowice. Gra Zgody wyglądała tak, jakby rudzkie szczypiornistki pogodziły się już z faktem, że szans na awans nie mają. Brak pomysłu na rozegranie
i trzy niewykorzystane karne sprawiły, że zespół z Bielszowic przegrał ten pojedynek 22:23.

Niewykorzystane sytuacje…
Pierwsza połowa należała do
przyjezdnych. To one zdobyły
pierwszą bramkę i powoli budowały swoją przewagę. Szczypiornistki Zgody natomiast raziły nieskutecznością i brakiem pomysłu
na rozegranie akcji. Zabrakło także rzutów z drugiej linii. Taki stan
rzeczy przełożył się na wynik. To
przyjezdne na przerwę schodziły
z pięciobramkową zaliczką (9:14).
W drugiej połowie ekipa z Rudy Śląskiej zaczęła odrabiać straty, co było głównie spowodowane
zmęczeniem rywalek. Przy stanie
13:19 zawodniczki Zgody wzięły
się w garść. Częściej wykorzystywano Katarzynę Góral, która zdobywała punkty z kontrataku. Na
sześć minut przed końcem meczu
rudzianki zdołały doprowadzić do
sytuacji, w której miały jednobramkową stratę (19:20). Nie zdołały jednak wyjść na prowadzenie
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Szczypiornistki Zgody goniły wynik w końcówce.

czy nawet doprowadzić do remisu
i ostatecznie mecz zakończył się
ich porażką 22:23.
Zgoda Ruda Śląska – KS Otmęt
Krapkowice 22:23 (9:14)

Zgoda Ruda Śląska: Wróbel,
Ploch – Góral 8, Kuligowska 1,
Warzecha, Jasińska 2, Ignatova 7,
Maciejowska, Bogusz, Dziółko 4.
Trener: Olena Pohrebniak

Akrobatyka sportowa
Najlepsi z zawodników KPKS-u Halemba wzięli udział w prestiżowym turnieju odbywającym
się od 4 do 7 kwietnia w belgijskim Puurs. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie.

Pływackie sukcesy
W XVI Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar MTP Delfin Cieszyn, które odbyły się w minioną sobotę, wystąpili zawodnicy UKP
Ruda Śląska w składzie: Maja Kapcińska, Natalia Zięba, Natalia Drażyk,
Paulina Gluzińska, Marta Mędrela,
Karolina Pawera, Agata Przegendza,
Gabriela Surmiak, Martyna Szkrobocz, Oskar Cyza, Daniel Dąbrowski,
Łukasz Kosiński, Igor Wróbel, Jakub
Rutkowski, których trenerami są: Jan
Barucha i Daniel Weselak oraz
uczniowie klas sportowych z Gimnazjum nr 3 w Rudzie Śląskiej: Dawid
Apostel, Dagmara Bolach, Klaudia
Brzozowska, Paulina Chorzępa, Dariusz Damski, Paweł Danch, Michał
Duda, Piotr Grabowski, Iza Idkowiak,
Patrycja Kłos, Agnieszka Marciniak,
Mateusz Płonka, Piotr Więckiewicz
trenujący pod okiem Daniela Weselaka.
Świetnie zaprezentował się Daniel
Dąbrowski startujący w roczniku

Zawodnicy UKP Ruda Śląska zaliczyli kolejny udany występ. 
Foto: Arch.

2001-2000. Zawodnik ten trzykrotnie
stawał na pierwszym stopniu podium
– w kategoriach: 100 m stylem dowolnym, gdzie uzyskał rekord zawodów
w kategorii 12-13 lat, a także płynąc
na 100 m i 50 m stylem klasycznym.
Sukcesy odnieśli także inni pływacy. W roczniku 1997 i starsi, na 100 m
stylem klasycznym srebro wywalczył
Jakub Rutkowski. W kategorii 200 m
stylem grzbietowym w roczniku
2003-2002 trzecia była Maja Kapcińska, a w roczniku 1997 i starsi również trzecia była Martyna Szkrobocz.

Siatkówka
Reprezentacja Polski kadetek wywalczyła mistrzostwo Europy. W Czarnogórze Polki
po zaciętym pojedynku pokonały w finale Włoszki 3:2 i zdobyły złoty medal. W drużynie są dwa rudzkie akcenty – drugim trenerem jest bowiem Marcin Widera, zaś na
pozycji środkowej gra Kornelia Moskwa. Oboje są związani z KPKS-em Halemba.

Mistrzostwo Europy z rudzkim akcentem

Międzynarodowy sukces!
W zawodach wzięli udział
akrobaci z różnych krajów.
Rudzianie po raz kolejny
udowodnili swoją świetną
formę i także z tych zawodów nie wrócili z pustymi
rękami. Brązowy medal w
konkurencji par mieszanych
zdobyli bowiem Oliwia Hałupka i Łukasz Wojtaszczyk,
co na tak obstawionych zawodach jest ogromnym sukcesem. Serdecznie gratulujemy!

Drugim trenerem reprezentacji jest Marcin Widera, a na pozycji środkowej gra Kornelia Moskwa.  Foto: Arch.

Brązowy medal w tak dobrze obstawionych zawodach to ogromny sukces.

Foto: Arch.

Można powiedzieć, że na początku biało-czerwone odrobinę zjadła
trema. Przegrały one pierwsze dwa
sety. Później jednak Polki wzięły
się do odrabiania strat. Wytrzymały
nerwową końcówkę, dzięki czemu

mogły się cieszyć ze zwycięstwa.
Wcześniej w meczu półfinałowym Polki pokonały Turczynki
3:2.
Polska – Włochy 3:2 (21:25,
17:25, 25:19, 27:25, 18:16)
REKLAMA
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Piłka ręczna – II liga

Zapasy

SPR Grunwald podejmował w sobotę przed własną publicznością MOSM HIT Bytom. Chociaż przez większość spotkania gra była wyrównana z lekką przewagą po stronie gospodarzy, to na 17 minut przed końcem meczu przyjezdni znaleźli
receptę na pokonanie Grunwaldu i ostatecznie zieloni ulegli zajmującym dziewiąte miejsce w tabeli bytomianom 24:29.

5 i 6 kwietnia w Kaliningradzie w Rosji rozegrany został Międzynarodowy Turniej Juniorów do lat 20 w zapasach w stylu wolnym.
W zawodach wzięła udział reprezentacja Polski, w skład której weszli
trzej zawodnicy ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska: Grzegorz Łabus 55 kg,
Robert Strzałka 74 kg i Aleksander Wojtachnio 84 kg.

Przestój w końcówce
Spotkanie rozpoczęło się od
dwóch trafień gości. Szybko jednak, za sprawą Łukasza Gansińca,
Grunwald odrobił stratę i dalej już
spotkanie przebiegało wyrównanie.
Na tablicy wyników widniał remis
bądź jednobramkowa przewaga
gospodarzy. Nawet wtedy, gdy zieloni grali w podwójnym osłabieniu,
goście nie zdołali wyjść na prowadzenie. Po raz pierwszy jednobramkową przewagę osiągnęli w 21
minucie. W końcówce pierwszej
połowy Grunwald zdołał dwukrotnie odskoczyć na dwie bramki
(12:10, 13:11), jednak goście za
każdym razem odrabiali straty i na
przerwę zespoły schodziły remisując 13:13.
Początek drugiej odsłony meczu
był także dość wyrównany. Ponow-

Przestój w ostatnim kwadransie spotkania
spowodował, że zieloni zeszli z parkietu
pokonani.

nie gospodarze byli o krok do przodu w porównaniu do bytomian, jednak podobnie jak w pierwszej połowie, za każdym razem, gdy zieloni

Reprezentacyjny sprawdzian

budowali dwubramkową przewagę,
goście zdołali doprowadzić do remisu. Momentem przełomowym
była 43 minuta, kiedy to przyjezdni
złapali wiatr w żagle. Znacząco poprawili swoją grę w obronie i przeprowadzali zabójcze kontry. Podczas gdy goście zdobyli dziewięć
bramek, gospodarze zdołali rzucić
tylko jedną. Po ostatnich ośmiu minutach, w których walka toczyła się
bramka za bramkę, SPR Grunwald
musiał uznać wyższość znajdujących się niżej w tabeli bytomian.
SPR Grunwald – MOSM HIT Bytom 24:29 (13:13)
SPR Grunwald: Wolniaczyk,
Błaś – Księżyk, Marchliński 4, Borowiec 2, Lange 7, Kowal 1, Wodarski Ł. 2, Gansiniec 7, Stogowski 1
Trener: Marcin Księżyk

Zapasy
Podczas Mistrzostw Polski Kadetów, które odbyły się w Kostrzynie nad Odrą 5 i 6 kwietnia,
zapaśnicy stylu klasycznego z Pogoni wywalczyli dwa medale.

Medale zapaśników Pogoni
W kategorii 100 kg wicemistrzem został Mateusz
Kareciński, ulegając w finale zawodnikowi z Białorusi. Marek Noga zdobył medal brązowy w kategorii
76 kg, wygrywając decydującą walkę z Czechem.
Z dobrej strony pokazał się aktualny wicemistrz
Polski – Michał Kalinowski. Na turnieju międzynarodowym w Budapeszcie zajął drugie miejsce, przegrywając w finale z zawodnikiem ze Słowacji.
Liczymy, że dobra postawa zapaśników Pogoni
pomoże awansować na reprezentantów kraju na tegoroczne Mistrzostwa Europy.

Najlepiej zaprezentował się najmłodszy z nich, czyli Aleksander
Wojtachnio, który w kategorii do
84 kg wywalczył bardzo dobre
drugie miejsce.

Zawody w Rosji były jednym ze
sprawdzianów reprezentacji naszego kraju przed Mistrzostwami Europy Juniorów, które rozegrane zostaną w lipcu w Macedonii.

Zapasy
W sobotę 6 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach rozegrane zostały Mistrzostwa Śląska Młodzików, Juniorów i Dziewcząt w zapasach w stylu wolnym.
Zdecydowanie najbardziej liczną, bo aż 70-osobową ekipę,
wystawił do tych zawodów ZKS SLAVIA Ruda Śląska.

38 medali zapaśników Slavii
Zawodnicy
i
zawodniczki
z rudzkiego klubu zaprezentowali
się doskonale, zdobywając łącznie
38 medali: 14 złotych, 12 srebrnych i 12 brązowych.
Oto medaliści:
JUNIORZY – ZŁOTO: Bartosz Szałowski 55 kg, Jakub Rumas 66 kg, Marcin Gacka 84 kg
i Arkadiusz Orłowski 96 kg; SREBRO: Dominik Frąckowiak 60 kg,
Ryszard Kempiński 74 kg; BRĄZ:
Bartłomiej Gawron 74 kg.
MŁODZICY – ZŁOTO: Denis Kwiatkowski 35 kg, Dominik
Dziewior 38 kg, Edwin Krawczyk
42 kg, Bartosz Kowalczyk 47 kg,
Piotr Kaproń 59 kg, Łukasz Ko-

lonko 100 kg; SREBRO: Rafał
Mosgalik 35 kg, Dariusz Makieła
66 kg, Patryk Zawada 85 kg;
BRĄZ: Kamil Cieślik 35 kg, Łukasz Czekajło 38 kg, Maciej Wieczorek 53 kg, Mateusz Strong 59
kg.
DZIEWCZĘTA – ZŁOTO:
Nicol Wiezner, Justyna Trutwin,
Paulina Danisz, Martyna Świerc;
SREBRO: Emilia Pisula, Anna
Pisarek, Natalia Piosek, Kamila
Czapla, Natalia Kubaty, Izabela
Strzałka, Marta Bajor; BRĄZ:
Wiktoria Gólcz, Patrycja Kuc, Patrycja Słomska, Nicola Fiołka,
Weronika Stachowicz, Karolina
Stróżyk, Wioleta Przybył.

Futsal – ekstraklasa

To kolejny medalowy występ zapaśników Pogoni.

Foto: Arch.
REKLAMA

Już przed tym spotkaniem, po ogłoszeniu decyzji Komisji Ligi Futsal
Ekstraklasy zatwierdzającej wynik spotkania AZS Katowice – Gwiazda
stało się jasne, że sytuacja rudzian w walce o utrzymanie, nie jest godna pozazdroszczenia. To właśnie Gwiazda zamykała tabelę zespołów
walczących o ligowy byt. Nie powinien zatem dziwić fakt, że do spotkania z GKS-em Tychy Gwiazda przystąpiła wyjątkowo zmobilizowana.

Pierwszy krok w walce o pozostanie
Tę mobilizację było widać w niedzielę na parkiecie. Gwiazda od początku spotkania była lepsza i potwierdziła
to w czwartej minucie meczu, obejmując prowadzenie – bramkarza tyszan
pokonał strzałem z bliskiej odległości
Piasecki. Nieco ponad dwie minuty
później gospodarze zdołali wyrównać
– piłka po rykoszecie wpadła do bramki
strzeżonej przez Krzyśkę. Ponownie
prowadzenie ekipie z Rudy Śląskiej
udało się objąć w dziesiątej minucie –
kontrę celnym strzałem wykończył
Krzymiński. Niespełna minutę później
z dystansu uderzył Jonczyk, podwyższając tym samym prowadzenie rudzian
do dwóch bramek. W 13 minucie gospodarze zdołali strzelić bramkę kontaktową, ale to Gwiazda schodziła na
przerwę z jednobramkowym prowadzeniem (2:3).

W drugiej połowie jeszcze poprawiła
się skuteczność futsalistów Gwiazdy.
Niecałe półtorej minuty po rozpoczęciu
drugiej odsłony meczu, do bramki gospodarzy trafił Siadul. Później kolejno
na listę strzelców wpisali się Jonczyk
i Piskorz. Dla tego drugiego była to
pierwsza bramka w barwach Gwiazdy.
W końcówce kolejną bramkę zdołali
strzelić gospodarze, ale nie zmieniło to
faktu, że to oni musieli uznać wyższość
Gwiazdy.
GKS Tychy – Gwiazda Ruda Śląska 3:6
Gwiazda Ruda Śląska: Rafał
Krzyśka, Daniel Mężyk - Marek Bugański, Adam Jonczyk, Paweł Martyn, Szymon Łuszczek, Mateusz
Omylak, Ariel Piasecki, Mateusz
Krzymiński, Adrian Zabłocki, Bartosz Siadul, Krzysztof Piskorz. Trener: Rafał Krzyśka.
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