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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Rudzka prokuratura w szybkim tempie zakończyła właśnie śledztwo dotyczące śmierci nowo narodzonego dziecka. Na ławie
oskarżonych zasiądą najbliższe mu osoby – matka, ojciec i babcia. Zarzut wspólny – zabójstwo.
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Rodzina oskarżona

Prokuratura szybko zakończyła śledztwo dotyczące śmierci noworodka.

Ta zbrodnia wstrząsnęła Rudą
Śląską. – 8 stycznia tego roku karetka pogotowia przywiozła do szpitala
krwawiącą młodą kobietę i noworodka – mówił wtedy nadkom.
Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej.
Nowo narodzone dziecko było
jednak martwe. Ze sprzecznych zeznań wyłonił się drastyczny obraz
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tragedii. Według ustaleń śledztwa,
22-letnia kobieta urodziła zdrowe
dziecko siedząc na wiadrze z fekaliami. Chłopczyk zmarł, bo ojciec
dziecka i jego babcia, którzy także
przebywali w pokoju podczas porodu – według prokuratury nie zrobili
niczego, by go uratować. Wręcz
przeciwnie, zeznania i dowody
wskazywały raczej na zaplanowaną
zbrodnię. Sąsiedzi wskazali też na

to, że wcześniej kobieta próbowała
ukryć ciążę. Cała trójka została zatrzymana dwa dni po śmierci noworodka, a 14 stycznia – decyzją sądu
– wszyscy zostali tymczasowo
aresztowani na trzy miesiące.
– Matka dziecka beznamiętnie
opowiedziała nam, co się wydarzyło
– mówi Jolanta Bugała, Prokurator
Rejonowa w Rudzie Śląskiej. – Ojciec przyznał się częściowo do

udziału w zbrodni, naszym zdaniem
przyzwalał na to, co działo się
w trakcie porodu. Babcia dziecka
nie przyznała się do udziału w zabójstwie; kobieta twierdzi, że
o śmierci dziecka dowiedziała się po
fakcie.
Według ustaleń śledczych z Rudy
Śląskiej, to właśnie ta 49-letnia kobieta miała znaczący udział w sprawie, namawiając córkę do zabójstwa
chłopca. Miała nakazać córce, by
nie wstawała z wiadra z nieczystościami po zakończeniu akcji porodowej. To tak zwane sprawstwo kierownicze zabójstwa. Oskarżonym
grozi teraz nawet dożywotni pobyt
w więzieniu, choć w przypadku
matki dziecka, ewentualna kara może być niższa. Według powołanych
przez prokuraturę biegłych psychiatrów, kobieta, której początkowo
zarzucono dzieciobójstwo, a więc
zabójstwo w szoku poporodowym –
ma ograniczoną poczytalność. – Nie
radziła sobie sama ze sobą, nie dbała ani o siebie, ani o dziecko – opowiadali tuż po tragedii sąsiedzi
oskarżonych.
Akt oskarżenia traﬁł do Sądu
Okręgowego w Gliwicach. Pierwsza
rozprawa w połowie maja. Od stycznia cała trójka przebywa w areszcie.
– Patologia i bestialstwo – tak o tej
sprawie mówią nawet dziś sąsiedzi.
I dodają: – To dziecko powinno żyć.
TN
REKLAMA

NOWOŚĆ:
ślub w plenerze!

MAJowanie
grafﬁti
str. 9

Hutnicy
świętowali
str. 11

Szpital
kontra NFZ
str. 13

www.pwsenator.cdx.pl

Półﬁnały
MP Rugby
str. 23

2

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 8.05.2013

KRONIKA
TYGODNIA
Chętni na metalowe elementy
Po raz kolejny sukcesem okazała się współpraca strażników miejskich
z mieszkańcami. W ciągu
jednego dnia udało się
ująć w sumie sześciu złodziei, którzy w Rudzie
i na Wirku kradli metalowe części. Po raz pierwszy
po godzinie 9.00 trzej
młodzi mężczyźni (w wieku od 18 do 22 lat) próbowali ukraść metalowy słup
trakcji tramwajowej. Godzinę później, trzech innych mężczyzn (w wieku
od 32 do 33 lat), upodobali sobie metalowe elementy konstrukcji będącej
częścią budynku. Próbowali je wykraść z piwnicy
w jednym z budynków
mieszkalnych. W obu sytuacjach, gdy złodzieje
zauważyli pracowników
straży miejskiej, próbowali uciec. Dzięki natychmiastowej
interwencji
wszyscy zostali ujęci.

TEMAT TYGODNIA
Przodowniku pracy! Jak spędziłeś święto 1 Maja? Wielu tego dnia postawiło na ciekawy wypoczynek, udając się do Muzeum PRL-u.
Nie ma chyba lepszego sposobu na uczczenie Święta Pracy. Dla tych, którzy jeszcze nie odwiedzili tego wyjątkowego miejsca, dobra
wiadomość: na podróż w czasie nigdy nie jest za późno!

Wolne od pracy, rodacy!
Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Kolejki ustawiające się do kasy
bielszowickiego Muzeum PRL-u,
przywodzą na myśl te za komuny.
Po zimowej przerwie Muzeum
wybudziło się, by 1 maja rozpocząć sezon. – W dzisiejszym dniu
jest czas na taki wypad – trzeba
było skorzystać. Jestem tu pierwszy raz, ale muszę przyznać, że
jest naprawdę ładnie – mówi pani
Jolanta z Halemby. – Zwiedzanie

tego Muzeum przypomina mi czasy, kiedy życie było trochę łatwiejsze niż dzisiaj, czasy, na które
spoglądam z sentymentem – dodaje. Na pytanie, co jest najbardziej charakterystycznym wspomnieniem z pierwszego dnia maja, pani Jolanta odpowiada: – Najbardziej pamięta się przymusowy
pochód w Święto Pracy. Trzeba
było iść i koniec.
W tym sklepie zatrzymał się czas.

Zatrzymani złodzieje
Kilkumiesięczna praca operacyjna policji nie poszła na
marne. Dzięki jednoczesnemu przeszukaniu trzech
miejsc na terenie Rudy Śląskiej, udało się zatrzymać
pięć osób podejrzanych o kradzieże samochodów oraz
podrabianie i przerabianie
dokumentów wraz z cechami identyfikacyjnymi samochodów. W efekcie przeszukań udało się odzyskać
dziesięć kompletnych samochodów oraz dużo różnego typu części, które mogą pochodzić z jeszcze kilkudziesięciu innych, również kradzionych pojazdów.

Wypalają trawy
Ciepłe dni jak co roku przyniosły prawdziwę plagę wypalania traw. Straż pożarna
jeździ do takich zdarzeń nawet kilka razy dziennie.
W sumie od początku roku
odnotowano 160 niebezpiecznych sytuacji. Straż
pożarna ostrzega – walka z żywiołem nie jest łatwa, a konsekwencje podpaleń mogą
być naprawdę poważne. To
nie tylko wysoka kara
grzywny, nierzadko podpalacz ginie w płomieniach.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 32
– 21
–9
–2

Muzeum PRL-u jest bogate w różne eksponaty.
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Zdaniem mieszkańców

Z czym kojarzą Ci się czasy PRL-u?
Agnieszka L.: – Raczej nie patrzę na tamten
okres z sentymentem. Na myśl przychodzą głównie
pomarańcze, za którymi jako małe dziecko stałam
w kolejce. Ale pamiętam, że w tych kolejkach zawiązywały się nowe znajomości. Zauważam także,
że starsi ludzi lubują się w tamtych czasach, za to
młodzi nie doceniają tego, co mają teraz.

Tomasz M.: – Jestem osobą młodą, więc tylko
otarłem się o tamte czasy. PRL to pustki na półkach
sklepowych czy kartki. Nie było łatwo dostać coś
lepszego – trzeba było ustawiać się w kolejkach. Ale
pamiętam też, że wtedy było dużo współpracy między sobą, ludzie byli zaangażowani w obustronną
pomoc, nie było znieczulicy.

Marek Popiołek: – PRL kojarzy mi się z dużą ilością wolnego czasu, ale i z niedostatkiem wszystkich
możliwych dóbr. W tej chwili jest na odwrót. Czasy te
kojarzą mi się także z motocyklami starej daty, których na co dzień używam, a także wszelkimi przedmiotami z Peweksu. Choć za nic nie chciałbym wrócić do tego okresu, kilka razy odwiedziłem Muzeum
PRL-u, które przypomina mi o moim dzieciństwie.

Julian Hajduk: – Pamiętam, że kiedy mnie uczono
historii, pomijano wiele ważnych historycznych faktów.
To było wielkie oszustwo. Pamiętam, jak byłem na głosowaniu „3 x TAK” razem z ojcem i jak trzymał mnie
mocno za rękę, bo bał się podjeżdżających co chwilę
czarnych samochodów. Pamiętam działanie ZOMO.
Pamiętam obsadzanie stanowisk przez partyjnych działaczy. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek taki ustrój na
świecie powrócił.

Głównodowodzącą ,,socjalistycznego miejsca” jest Monika Żywot –
prezes zarządu Fundacji Minionej
Epoki, która dba o to, by zwiedzający nie narzekali na nudę. – Dzisiaj
atrakcji całe mnóstwo. Jak co roku,
zmieniliśmy 80 proc. ekspozycji.
W tym roku tylko u nas jedno z największych wydarzeń militarnych na
Śląsku – wystawa, która powstała
przy współpracy z Muzeum Techniki
Militarnej i Użytkowej z Bytomia.
Następnie nasze kino „Uciecha”
zostało przerobione na Izbę Pamięci Narodowej, a tam wystawa „Symbole narodowe i wojskowe”. Oprócz
tego mamy dwie nowe wystawy:
„Za Marksem bez Boga, czyli laicyzacja życia społecznego” oraz wystawa sprzętu radiowo-telewizyjne-
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go, a także ekspozycja „Kultura
niezależna w Kościele”. W kapsule
czasu również zmiany – jak co roku
zmieniliśmy wystrój naszego mieszkania. W tym roku królują tam lata
80. – opowiada pani Monika. –
W ubiegłym roku odwiedziło nas
ponad 8 tys. zwiedzających. Jak na
prywatne Muzeum, myślę, że to bardzo duży sukces. Uważam, że to Muzeum to miejsce, gdzie można fajnie
spędzić czas – dodaje. A z czym pani Monice kojarzą się czasy PRL-u?
– Przede wszystkim ze staniem w kolejkach, z czekoladą kupowaną
w Peweksie i z chińskim piórnikiem,
za którym stało się kilka godzin. Pamiętam także dzieci spędzające czas
na dworze, a nie przed komputerem
czy telewizorem – wspomina.
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych potrwają w tym roku od 13 do 20 maja. Honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz Dyrektor
Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk, którzy od lat życzliwie wspierają całe przedsięwzięcie. O rozpoczynającym się ważnym wydarzeniu z życia miasta rozmawiamy z Haliną Ignor, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych
– Po raz kolejny rusza Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. To już tradycja miasta.
– Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to nasza rudzka
tradycja, a zarazem okres wyczekiwany przez osoby niepełnosprawne zaangażowane w jego obchody.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę koordynatora tych
działań, które zapoczątkowane zostały w naszym mieście przez Caritas Archidiecezji Katowickiej
w 2003 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji i instytucji,
impreza ta staje się coraz bardziej
barwna i interesująca. Powoli zaczyna brakować dni tygodnia, aby
każdy z chętnych organizatorów
mógł zaprezentować osiągnięcia
swoich podopiecznych lub podzielić się tym, co najlepsze w jego
działalności. Z tej okazji serdecznie zapraszam do udziału w imprezach przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które są gospodarzami tego przedsięwzięcia, jak
również wszystkich życzliwych
mieszkańców Rudy Śląskiej, którym na sercu leżą problemy tych
osób.

Ubiegłoroczna Olimpiada Radości odbyła się w hali MOSiR-u na Halembie.

– Jak będzie przebiegać ta impreza w tym roku?
– 13 maja o godzinie 10.00
w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes zostanie odprawiona msza święta w intencji niepełnosprawnych
mieszkańców Rudy Śląskiej oraz
ich rodzin i opiekunów. O godz.
12.00 nastąpi oficjalna inauguracja
w trakcie uroczystej sesji Rady
Miasta, podczas której Władze Miasta przekażą osobom niepełnosprawnym symboliczny klucz do
„bram miasta”. Przez cały tydzień

na terenie Rudy Śląskiej odbywać
się będą różne imprezy i spotkania
przygotowane z osobami niepełnosprawnymi. We wtorek rudzkie
Amazonki oraz członkowie Polskiego Związku Niewidomych zapraszają mieszkańców do swoich
siedzib na Dzień Otwarty, Ośrodek
,,Święta Elżbieta” organizuje Turniej Szachowy i Warcabowy dla
mieszkańców domów pomocy społecznej, a dzieci wraz z wychowawcami ze Szkoły Podstawowej nr 15
z Halemby przygotowują Dzień

Foto: Arch.

Edukacji Integracyjnej. Ośrodek
„Najświętsze Serce Jezusa” zaprasza młodzież niepełnosprawną na
zawody sportowe pod nazwą
„Olimpiada Radości”, które odbędą
się 15 i 16 maja w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR-u na Halembie. Kolejną imprezą dla najmłodszych będzie Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Szkole Życia, który odbędzie
się 16 maja. Przygotowują go
wspólnie wychowawcy Szkoły Życia i członkowie Stowarzyszenia

„Otwarte Serca”. W czwartek
mieszkańcy DPS „Senior” rozegrają tradycyjny już Turniej Skata i Remika, na który zaprosili również
seniorów z innych domów pomocy
społecznej. Dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego bawić się będą w piątek
na Pikniku Rodzinnym w swojej
siedzibie, a seniorzy z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej zapraszają na Konkurs Karaoke. Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje spotkanie dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych, chcących zaistnieć
na rynku pracy. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej zaprasza na
Piknik Integracyjny w sobotę obok
stadionu „Grunwald”. Cykliczną
imprezą będzie Plener Artystyczny
„Barwy Śląska”, który odbędzie się
na placu Jana Pawła II. Podsumowaniem obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w Rudzie Śląskiej będzie Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych na stadionie „Grunwald” wraz z imprezami towarzyszącymi tej dużej, sportowej rywalizacji.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Dni Otwarte Kopernika

Konkurs o Nowym Bytomiu

W ramach Dni Otwartych w ZSP
nr 6 im. Mikołaja Kopernika na
Wirku odbył się X Rajd Pieszy
„Żyjmy zdrowo”. Chętych do
udziału w rajdzie i odwiedzenia
szkoły nie brakowało. Wśród nich
byli rudzcy gimnazjaliści, którzy
chcieli poznać bliżej szkołę, gdzie
planują kontynuować naukę.
– Szliśmy przez Czarny Las, Wirek, Bielszowice i Nowy Bytom. W sumie znajome ścieżki, ale nam podobało się. Wzięliśmy udział w Dniach
Otwartych, bo po gimnazjum wybieramy się do „Kopernika”, do
klasy informatycznej – mówili Łukasz Szewczyk i Szymon Woźnica
z Gimnazjum nr 6 na Bykowinie.
– Podczas rajdu promujemy
zdrowe życie i zdrowe odżywianie,
impreza ma charakter profilaktycz-

będąc naszym uczniem – mówi
Marcin Roszak, rzecznik prasowy
ZSP nr 6 na Wirku.
Monika Herman-Sopniewska

W SP nr 1 na Nowym Bytomiu odbył
się konkurs wiedzy o tej dzielnicy.
Uczniowie musieli wykazać się zarówno
wiedzą historyczną, jak i współczesną.
Konkurs rozgrywany był w trzech
kategoriach. Uczniowie klas IV przygotowywali pocztówki z Nowego Bytomia, uczniowie klas V musieli wykazać się wiedzą na temat dzielnicy,
a szóstoklasiści musieli przygotować
specjalny folder.
– To już siódma edycja konkursu,
który cieszy się ogromną popularnością
wśród naszych uczniów – mówią Monika Ruda i Elżbieta Wróblewska-Cebularz, nauczycielki w SP nr 1 i organizatorki konkursu.
– Nasi uczniowie wiedzą o swojej
dzielnicy bardzo dużo. Wiedzę czerpią
z książek, Internetu, wiele zabytków
dzielnicy mijają na co dzień – Hutę Po-

styn rodzinny odbywa się od kilku lat
dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz uczniów i cieszy się
ogromną popularnością wśród mieszkańców naszej dzielnicy – mówiła
Barbara Szklarska, dyrektor SP nr 3.
– To dobra metoda na spędzenie
czasu z dzieckiem przy fajnej pogodzie
– dodała Iwona Malik, która na festyn
przyszła z córką.
Sandra Hajduk

Na licznie przybyłych uczestników festynu czekał szereg atrakcji.

Grill na świeżym powietrzu na terenach ZSP nr 6 na Wirku.

ny. Przy okazji promujemy też naszą szkołę i otwieramy ją przed
rudzkimi gimnazjalistami. Chcemy
pokazać, jak miło można się poczuć

Foto: MHS

Pocztówki z Nowego Bytomia stworzone na
potrzeby konkursu. 
Foto: MHS

kój, kino ,,Patria”, czy kościół św. Pawła – dodaje Monika Ruda.
Dużo radości sprawiło dzieciom przygotowanie tematycznych pocztówek. Na
prawie każdej z nich widoczne są stałe
elementy wpisane w krajobraz dzielnicy
– różni je technika i pomysł wykonania.
Prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanych tablicach.
Monika Herman-Sopniewska

Święto Patronki
29 kwietnia w SP nr 3 w Rudzie odbył się huczny festyn.
– Festyn rodzinny jest imprezą towarzyszącą, pośrednio związaną z obchodami „Dnia Patrona”. Rano odbył
się uroczysty apel z okazji 171. rocznicy urodzin Joanny von SchaffgotschGryzik, konkurs wiedzy o Patronce
oraz honorowa warta pod tablicą pamiątkową. W godzinach popołudniowych odbywa się spotkanie, w trakcie

którego integrujemy się z rodzicami,
dziadkami,
przyjaciółmi
szkoły,
uczniami i nauczycielami. Podczas festynu prezentują swoje zdolności i talenty nasi uczniowie. Zapraszamy także gości. W tym roku na scenie wystąpił, między innymi zespół „Promyczki” z ODK RSM „Matecznik” oraz
zespół młodzieżowy z Chorzowa „Na
Szlaku”. Jest także szereg innych
atrakcji dla młodszych i starszych. Fe-

Foto: SH

Matura to bzdura?

Kącik adopcyjny
Ruda to 1,5-roczna suczka w typie jużaka. Jest dość nieufna wobec obcych, potrzebuje czasu na zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach.
Po bliższym poznaniu suczka staje się niezwykle kontaktowa i przyjacielska. Szukamy wyrozumiałego opiekuna, który da jej szansę i pozwoli, by
zaufała mu bezgranicznie.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Uczniowie „Morcinka” nie wyglądali na szczególnie przerażonych.

Ponad 365 tys. uczniów przystąpiło wczoraj do egzaminu dojrzałości. Maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, dziś natomiast przedmiot ścisły – matematyka. – Stresowałam się już od paru dni, ale był to
stres pozytywny, który napędzał do
nauki i pozwolił mi wszystko jeszcze
raz powtórzyć. Dzisiaj czuję się
spokojnie, chociaż trochę boli mnie
głowa. Ale mam nadzieję, że będzie
dobrze – o samopoczuciu przed egzaminem mówiła Anna Wyrwich,
uczennica II LO im. Gustawa Morcinka. – Przeraża mnie myśl, że te-

Foto: MS

matyka będzie nawiązywać do
współczesności albo XX – lecia
międzywojennego. Wtedy padnę –
śmieje się Ania. Na maturzystów
czeka jeszcze obowiązkowy egzamin z języka obcego. Poza tym istnieje możliwość wyboru 1-6 przedmiotów dodatkowych. Matury
trwają od 7 do 28 maja. – Mówi się,
że matura to bzdura, ale to najczęściej pada z ust tych, którzy mają ją
już za sobą. Jak na razie dla mnie to
najważniejszy egzamin w życiu –
twierdzi maturzystka.
Magdalena Szewczyk
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

By było bezpieczniej!
– Jeśli UE tworzy Europejski
Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym i szczególnie zwraca
uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego, to znaczy, że
jest to ważny temat. Fajnie, że wiele
podstawówek zechciało do nas
przyjść – mówił Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej,
podczas obchodów na placu Jana
Pawła II.
W obchodach Europejskiego Dnia
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym udział wzięły rudzkie szkoły
podstawowe, m.in. SP nr 4: – Społeczności szkół są wdzięczne rudzkiej policji i straży miejskiej za zorganizowanie, w ramach obchodów,
egzaminu na kartę rowerową – podkreślała dyrektor szkoły, Grażyna

Kukiełka. Uczniowie przystąpili do
egzaminu w wyjątkowej scenerii, bo
na świeżym powietrzu.
– Fajnie, że mogłem tu przyjść.
Najbardziej podoba mi się to, że mogę pooglądać sobie radiowóz policyjny – mówił Szymon Depka,
uczeń czwartej klasy SP nr 4. – Test
na kartę rowerową nie jest łatwy.
Jednak te kryteria i wymogi muszą
być bardzo konkretne, jeśli chcemy
młodemu człowiekowi pozwolić na
jazdę ulicą. Bierzemy za nich pośrednią odpowiedzialność – tłumaczył Krzysztof Piechaczek. By odstresować uczniów, na rynku odbył
się spektakl uliczny poświęcony
bezpieczeństwu pieszych. – Staramy się promować zdrowy styl życia.
Pamiętajmy również, że obowiązek
edukacyjny nie leży tylko na barkach

W skrócie

Święto Flagi

Uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu praktycznego i teoretycznego. 

funkcjonariuszy policji czy straży,
ale przede wszystkim na prawnych
opiekunach dzieci – tłumaczył An-

Foto: MS

drzej Nowak, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
MS

Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego W intencji Ojczyzny

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego w Rudzie Śląskiej. Foto: MHS

Złożyli kwiaty, zapalili znicze,
a orkiestra górnicza odegrała hymn
państwowy. 30 kwietnia członkowie
oraz sympatycy Rudzkiego Koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej wraz
z prezydent miasta Grażyną Dziedzic
uczcili pamięć tych, którzy przed
wieloma laty walczyli o wolność. Jak
co roku osoby związane z rudzką lewicą 30 kwietnia spotkały się pod
Pomnikiem Czynu Powstańczego
w Rudzie Śląskiej-Wirku.

– W nocy z 2 na 3 maja wybuchło
III powstanie śląskie – od tego czasu
minęły 92 lata i jest to niezwykle
ważna rocznica dla Ślązaków i Śląska. Natomiast 222 lata mijają już
od czasów uchwalenia Konstytucji 3
Maja – konstytucji, która była niezwykle nowoczesnym aktem dla całej
Europy. Wszyscy o tym tutaj wciąż
pamiętamy – mówił Jerzy Krótki,
szef SLD w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

3 maja w samo południe w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, dla
upamiętnienia rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz z okazji
uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, odbyła się
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta.
– To święto, pomimo tego, że się
różnimy, gromadzi nas na modlitwie – podkreślał w trakcie mszy
Ks. Dziekan Jerzy Lisczyk.
Po nabożeństwie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców
Śląskich.
– Dziś nasz patriotyzm powinien
wyrażać się w tym, o czym mówił
podczas homilii Ks. Dziekan – mówiła w trakcie uroczystości pod
pomnikiem prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Przede wszystkim
uczciwą pracą, pojednaniem, miłością i zawsze myśleniem o tym, że

Po mszy odbył się uroczysty przemarsz
pocztów sztandarowych.
Foto: SH

ta nasza Mała Ojczyzna jest wspólnym dobrem i dla niej powinniśmy
wszyscy szczerze i uczciwie pracować. Niech przykład tych ludzi,
którzy tutaj polegli po to, żeby Polska była wolna, będzie dla nas
wzorem dobrej, uczciwej pracy dla
naszej Ojczyzny – dodała.
Sandra Hajduk

2 maja obchodzone było
Święto Flagi, które towarzyszy
nam od 2004 roku. Polacy mogli uczcić swoje biało-czerwone
barwy,
wywieszając
w oknach flagi oraz biorąc
udział w różnych akcjach i manifestacjach. – Obchodzony 2
maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomina trudne dzieje naszej Ojczyzny. Niech
polskie flagi zdobiące nasze domy, place i ulice pozwolą nam
poczuć tego dnia dumę z dokonań naszych przodków. Niech
rozbudzą w naszych sercach
miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej – apelował
wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk.

Zbadaj się przy UM!
Do 15 maja przy Urzędzie
Miasta można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne oraz prześwietlenie piersi. Badanie wykonywane jest w ramach programu
NFZ. Panie, które nie są objęte programem profilaktycznym, mogą wykonać badanie
odpłatnie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Panie, które planują wykonać
badanie w mammobusie firmy
FADO, proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się
pod nr tel.: 801-080-007 lub
58 666-2-444, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

Fitness pod chmurką
Od maja do września rusza
cykl bezpłatnych spotkań „Fitness pod chmurką”. Pierwsze
spotkanie już 11 maja. Organizatorem jest studio Energia przy
współpracy z Urzędem Miasta.
Zajęcia będą odbywać się przed
Restauracją Parkowa na Bielszowicach w każdą sobotę w godz.
od 10.00 do11.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Woda to jej żywioł. Wielka pasja idzie w parze z niesamowitymi zdolnościami,
doskonalonymi przez lata, których efektem jest wiele nagród. Twierdzi, że umiejętność pływania jest równoznaczna z umiejętnością czytania i pisania. Aurelia Wrona
– bo o niej mowa – to po Otylii Jędrzejczak, pierwsza pływaczka Rudy Śląskiej.

Grzbietem przez życie
Imię i Nazwisko: 		
Wiek: 		
Zainteresowania: 		
		
Wykształcenie : 		
		
Miejsce pracy: 		
		

Aurelia Wrona
56 l.
pływanie, aktywny wypoczynek,
dobry życiowy film
magister wychowania fizycznego,
trener pływania drugiej klasy
emerytowany nauczyciel,
współpraca z MOSiR-em

– Jak się zaczęła Pani przygoda
z pływaniem?
– Miałam to szczęście, że zaczęłam
naukę w Szkole Podstawowej nr 17,
przy której był basen. W szóstej klasie
stworzono pierwsze w Rudzie klasy
sportowe, w tym pływacką. Wtedy
związałam się z pływaniem. Trenowałam w szkole średniej, potem na studiach. Po zakończeniu nauki, moje
treningi przeniosły się do Rudy, później miałam przerwę na macierzyństwo. W 1986 roku, gdy otworzono
basen na Nowym Bytomiu, znów się
reaktywowałam.

– Czy treningi we wczesnych latach szkolnych były dla Pani utrapieniem?
– Kiedy byłam dzieckiem, już wtedy treningi sprawiały mi frajdę. Duży
wpływ na to ma trener, który prowadzi
taką osobę, bo to on musi zaszczepić
w niej bakcyla. W moim życiu sportowym pojawił się pan Roman Gabryś
– to dzięki niemu mam wielką pasję
w życiu.
– …i teraz startuje Pani w masters.
– Od dobrych dziesięciu lat coraz
popularniejsze stawało się pływanie

masters, czyli ruch skupiający starszych pasjonatów pływania, zarówno
amatorów, jak i zawodowców, czyli
coś typu „old boys”. I tak zostałam zauważona przez pływaków z Zabrza.
– Trenuje Pani pod czyimś
okiem?
– Nie, sama wyznaczam sobie plany
treningowe i sama się przymuszam.
W tym wypadku ważna jest samodyscyplina. Ale wiem, że gdybym pozwoliła sobie opuścić jakiś trening,
byłabym z siebie niezadowolona. Dlatego nawet gdy jestem zmęczona, zmuszam się i minimum trzy razy w tygodniu idę na basen.
– Oprócz zawodów, uczyła Pani
wf-u. Jak spełniała się Pani w tej roli?
– Przez całe życie starałam się zaszczepić pływanie we wszystkich
uczniach. Cieszę się, że w tej chwili
większość młodzieży jest oswojona
z wodą. Wielką radość sprawia mi także, gdy spotykam byłego ucznia, który
mówi mi, że uprawia jakiś sport. Od lat
współpracuję także z MOSiR-em, pro-

wadząc kurs nauki
i doskonalenia pływania. Umiejętność ta
jest dla mnie równoznaczna z umiejętnością czytania i pisania.
Jednak zdarzało mi się
uczyć kobiety i po 60.
roku życia. Tłumaczyłam im, że na naukę
pływania nigdy nie jest
za późno.
– Wyobraża sobie
Pani życie bez nauki
w szkole?
– Nie! (śmiech).
– A gdyby musiała
Pani wybierać między nauką w szkole,
a zawodową karierą
pływacką?
– Założyłabym, że
takie zawodowe pływanie to tylko
przedział czasowy, a po zakończeniu
kariery wróciłabym do szkoły. Mam
pracę, która mnie pasjonuje, do której
idę z chęcią. Warto wykonywać zawód, w którym się dobrze czujemy.
– Z którego sukcesu sportowego
jest Pani najbardziej dumna?
– Z zawodów z 2009 r., czyli mistrzostw Europy, na których zdobyłam
brązowy medal w sztafecie 4x50 m
stylem zmiennym.
– W kwietniu również znalazła się
Pani na podium.

– Tak, był to Międzynarodowy Puchar Polski Mastersów. Na 100 metrów grzbietem zajęłam pierwsze
miejsce, a w sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym, drużynowo zajęliśmy drugie miejsce.
– Czy ma Pani w planach kolejne
zawody?
– Pod koniec sierpnia będę startować w mistrzostwach Europy w Holandii, dlatego powoli muszę zwiększać częstotliwość treningów.
– Dziękuję za rozmowę.

MS
REKLAMA
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INTERWENCJA
Można tam zaparkować, skrócić sobie drogę jadąc autem, a także być zwykłym przechodniem. Trzy funkcje placu przed wejściem do Miejskiego Centrum Kultury, to dla
wielu mieszkańców zdecydowanie za dużo. Czy jest rozwiązanie, które usatysfakcjonuje i kierowców, i pieszych?

Parking? Jezdnia?
A może chodnik?

*

Z redakcyjnej skrzynki

– Czy mogliby Państwo zająć się sprawą ronda
w Chebziu? Nawierzchnia na styku drogi i torowiska
jest w tragicznym stanie. Są tam takie dziury, że można
koło urwać – pyta pani Danuta, przejeżdżająca przez
rondo w drodze do pracy.
– Planujemy remonty infrastruktury w Rudzie Śląskiej.
Prace związane z przebudową torowiska w ul. Zabrzańskiej już się rozpoczęły. Kolejne prace, które mamy
w planach wykonać, obejmują przebudowę przejazdów
drogowo-tramwajowych w rejonie ronda Unii Europejskiej, ul. Asfaltowej, ul. Droga do Lipin oraz ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej. W pierwszej kolejności modernizowane będą przejazdy w ul. Dworcowej i Niedurnego. W tej chwili trwa proces zatwierdzania zmian
w organizacji ruchu. Prace w tym miejscu rozpoczną się
po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu, w połowie maja i potrwają do połowy sierpnia. Pozostałe
przejazdy ujęte w planie modernizacji, będą remontowane etapowo w kolejnych miesiącach. Całość prac związanych z przedstawionymi zadaniami ma się zakończyć
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do maja 2014 r. – poinformował nas Andrzej Zowada,
rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.
***
– Autobus linii 199 zatrzymuje się na przystanku
Bielszowice Na Piaski. Przystanek ten mieści się na początku ulicy Na Piaski. Starsze osoby mają problem
z przejściem w jej głąb. Czy istnieje możliwość, żeby jadący tą trasą autobus mógł wjeżdżać głębiej w tę ulicę,
aby było nam łatwiej? – zastanawiają się mieszkańcy
miasta.
Jak udało nam się dowiedzieć od pracowników działu
prasowego KZK GOP, wniosek z podobną prośbą wpłynął już jakiś czas temu do przewoźnika. Po jego przeanalizowaniu i po konsultacjach z Zabrzem i Rudą Śląską, odpowiedź była negatywna. Oba miasta wydały taką samą decyzję, uzasadniając ją warunkami technicznymi drogi, bowiem trasa ta nie spełnia wymaganych
warunków. Dodatkowo stwierdzono, że obecna trasa,
którą jeździ autobus, jest dobra, gdyż jadąc nią autobus
zatrzymuje się m.in. w okolicy kościoła. Ze względu na
znaczną liczbę pasażerów korzystających z linii 199,
ominięcie wielu przystanków nie jest możliwe.
REKLAMA

Plac przy MCK-u to niebezpieczne miejsce, głównie dla pieszych.

Foto: MS

Pan Jan Pawul, autor ekoprojektu publikowanego na łamach
„Wiadomości Rudzkich”, to baczny obserwator życia codziennego w Rudzie. Dostrzegł kolejny problem, który doskwiera
w głównej mierze mieszkańcom Nowego Bytomia. Zwrócił się
zatem do redakcji z prośbą o interwencję w sprawie parkingu
przy MCK-u: – „Miałem wątpliwą okazję zauważyć bardzo niebezpieczną sytuację z udziałem szkolnych dzieciaczków i jakiegoś „kopniętego” kierowcy, który przejechał tak szybko i blisko
dzieci, że aż mnie cofnęło z przerażenia” – pisze pan Jan. – „Od
dłuższego czasu apeluję o wydzielenie bezpiecznego dla pieszych chodnika przed MCK, ponieważ póki co, jest to chodnikojezdnio-parking, czyli miejsce niezwykle niebezpieczne dla pieszych, stwarzające warunki do zaistnienia wypadku, w którym
pieszy w kolizji z twardym samochodem zawsze wyjdzie jako poszkodowany. Póki co, po chodniku jeżdżą auta, a pomiędzy nimi
lawirują ludzie, dzieci, matki z wózkami, starcy – dodaje rudzianin. W sprawie zabrał głos rzecznik prasowy Urzędu Miasta,
Adam Nowak: – Pragnę poinformować, że temat parkowania
przed MCK był wielokrotnie omawiany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2010 i 2011 r. Podczas ostatniego z posiedzeń członkowie tej Komisji pozytywnie, choć nie
jednogłośnie, zaopiniowali o konieczności całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego placu przed budynkiem MCK-u – tłumaczy rzecznik. – Jednak Komisja jest organem doradczym Prezydenta Miasta. Prezydent bierze pod uwagę wszystkie opinie,
także uwagi innych mieszkańców, którzy zgłaszali Pani Prezydent odmienne opinie, niż członkowie Komisji. Te argumenty
przeważyły – dodaje Adam Nowak. Jednak sprawa jeszcze nie
jest zakończona: – Ponieważ otrzymaliśmy tę interwencję, chcielibyśmy przeprowadzić konsultacje społeczne i zapytać o zdanie
innych mieszkańców, czy chcieliby w tym miejscu pozostawić
parking, czy tylko chodnik, a ponieważ obiekt MCK-u objęty jest
ochroną konserwatorską, musimy również zapytać Miejskiego
Konserwatora Zabytków – mówi rzecznik Urzędu Miasta. Pan
Pawul, w razie podjęcia inicjatywy zmiany organizacji ruchu
przy ul. Niedurnego, stworzył przykładowy plan działania: –
Można rozdzielić chodnik od parkingu palikami. Następnie ustawić paliki w odległości 2 m – 2,5 m od krawędzi drogi, co będzie
kontynuacją chodnika, który dochodzi do tego miejsca. Natomiast sam parking zablokować można palikami od strony ul.
Markowej lub Niedurnego – tłumaczy.
MS

ALARM
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Materiał redagowany przez
uczniów ZSO nr 1
Na przełomie marca i kwietnia wiele uczelni otwiera swoje drzwi,
jest to bowiem ostatnia chwila dla maturzystów, by podjęli ostateczną decyzję wyboru studiów. My niedawno braliśmy udział w Dniach
Otwartych wydziałów kompozycji i jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Byliśmy świadkami wielu wykładów, popisów, a nawet mogliśmy porozmawiać z najwybitniejszymi profesorami uczelni.

Z wizytą w rozśpiewanej Akademii
Jeśli ktoś nie odnajduje się do
końca w muzyce klasycznej, to
Akademia Muzyczna w Katowicach oferuje studia w Instytucie
Jazzu. Jest to najstarszy instytut
jazzowy w Polsce, dziś już nie jedyny, ale przez długie lata kształcił
najbardziej znanych jazzmanów w
kraju. Dwa główne kierunki, jakie
nam oferuje to: instrumentalistyka
i wokalistyka. Jeśli wybierzemy
instrumentalistykę, studia te przygotują nas do grania muzyki rozrywkowej czy estradowej. Prowadzone są tam zajęcia z improwizacji i rytmiki jazzowej. Studenci
grają w big-bandzie, uczą się
współpracy na scenie, zgrania, co
bardzo przydaje się na estradzie.
Na Wydziale Wokalnym nauczyć się można improwizowania

głosem, odpowiednikiem big-bandu instrumentalistów jest śpiewanie w chórze.
Wydawać by się mogło, że takie
big-bandowe i rozśpiewane studia
to czysta przyjemność, ale wiąże
się z tym ogrom pracy i jeszcze jeden mały szkopuł: trzeba się na tę
uczelnię dostać, co wcale nie jest
rzeczą łatwą.
Drugim z przedstawionych nam
kierunków jest kompozycja. Dla
tych, którzy chcą, by inni grali jak
im każą. Kompozytor jest jak architekt – musi zaplanować całą
budowlę/utwór: jego formę, konstrukcję, wygląd/brzmienie całości
i sposób wykonania. W gruncie
rzeczy te dwa zawody są do siebie bardzo podobne. Kompozytor
powinien znać wszystkie możliwe

formy utworów, czyli schematy
ich budowania, korzystania z melodii i współbrzmień, które wraz
z potrzebą uzyskania jakiegoś
efektu mogą być modulowane.
W komponowaniu pomaga także
znajomość harmonii, czyli zasad,
które mówią nam o tym, jak łączyć
ze sobą dźwięki i jak dobierać
współbrzmienia, aby wszystko zagrało. Niezbędna jest również
wiedza na temat historii muzyki,
której znajomość umożliwia czerpanie z dorobku przeszłości, co
pozwala znaleźć inspirację i wystrzegać się już wcześniej przez
kogoś popełnionych błędów.
Żeby zostać dobrym muzykiem,
wiedza – nawet opanowana doskonale – nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze pewien dar, dar
tworzenia, iskra, która w połączeniu z ciężką pracą ma szansę naprawdę rozbłysnąć. Z pewnością
jest to zawód dla wybranych, wymagający całkowitego oddania.
Ryzykowny, bowiem stawiamy
wszystko na jedną kartę, nie mając
gwarancji wygranej. Co będzie,
jeśli okaże się, że nie udało nam
się rozpalić naszej iskry tak, jak
tego chcieliśmy?
Czy można jednak zrezygnować
z prawdziwej miłości? Jeśli ktoś
kocha muzykę jazzową, rozrywkową czy klasyczną, to bez wątpienia są to studia dla niego. Może
się na nich spotkamy?
Kamil Ciszewski
Szymon Milej

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego wraz z przyległym gruntem mieszczących się w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Piotra Skargi, która
zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Stanisława Staszica, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Reymonta, która zostanie oddana w najem, w celu korzystania przez
najemców z istniejących garaży blaszanych, ul. Mostowej,
która zostanie oddana w dzierżawę, w celu korzystania przez
dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Dr Józefa
Rostka – Okopowej, która zostanie oddana w najem, w celu
korzystania przez najemców z istniejących garaży, ul. Ryszarda Magdziorza, które zostaną oddane w dzierżawę, w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Wyzwolenia, które zostaną oddane w dzierżawę,
w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków
rekreacyjnych, ul. Szczęść Boże, która zostanie oddane w dzierżawę przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 1
Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejący kiosk handlowy.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Michalina Zając
córka Elżbiety i Jerzego
ur. 23.04. (3850 g, 57 cm)

Paweł Gremlowski
syn Moniki i Daniela
ur. 24.04. (3030 g, 56 cm)

Franciszek Kocur
syn Barbary i Bogusława
ur. 23.04. (3400 g, 56 cm)

Agata Tyńska
córka Soni i Marcina
ur. 22.04. (3100 g, 55 cm)

Igor Kryśkow
syn Anity i Kamila
ur. 19.04. (4200 g, 56 cm)

Emilia Ristau
córka Anety i Tomasza
ur. 29.04. (2820 g, 52 cm)

Hanna Waletko
córka Anny i Łukasza
ur. 29.04. (2950 g, 54 cm)

Kacper Stężowski
syn Joanny i Romana
ur. 29.04. (2100 g, 50 cm)

Paulina Bogurska
córka Karoliny i Piotra
ur. 27.04. (3850 g, 57 cm)

Lena Sobek
córka Sylwii i Przemysława
ur. 28.04. (2990 g, 53 cm)

REKLAMA
Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.vitgold19+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 13.05.2013 r. do godz. 14.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Z KULTURĄ NA TY
Bartosz Turzyński znany pod pseudonimem „Cetowy” to znany aktywista kultury hip-hopu, instruktor tańca, międzynarodowy sędzia zawodów tanecznych. W lutym cały kraj obiegła wiadomość o tym, że chłopak uległ poważnemu wypadkowi. Jest w stanie śpiączki, z której są go
w stanie wybudzić jedynie długotrwałe leczenie i kosztowna terapia. Najbliżsi zaapelowali o pomoc, a ich głos został usłyszany w Rudzie Śląskiej. 25 maja, wybitni tancerze i choreografowie zjadą tu, by stanąć w jednym szeregu z „Cetowym” w najważniejszej bitwie jego życia!

Dla Joli na bis

Taneczna pomoc
– Bartek trafił ze szpitala do domu w przetrwałym stanie wegetatywnym. Są zachowane, utrzymane
reakcje z pnia mózgu, takie jak
otwieranie oczu, ruchy językiem.
(...) Najważniejsze jest, aby Bartek
cały czas był stymulowany.(...) Cały czas do niego mówimy, dotykamy go, masujemy, ćwiczymy – opowiadał w programie „Dzień Dobry
TVN” wyemitowanym 8 lutego,
Bartosz Tomczyk, fizjoterapeuta.
– Sama nazwa „śpiączka” po
prostu odstrasza – wyznała Aleksandra Turzyńska, siostra b-boya.
– Pobyt Bartka w domu wiąże się
z ogromnymi kosztami. Na chwilę
obecną potrzebujemy wsparcia finansowego, bo to, wiadomo, zawsze opiera się na pieniądzach.
Także wsparcia ludzi, którzy byliby chętni pomóc w Bartka rehabilitacji albo po prostu usiąść przy
nim, trzymać go za rękę i mówić

do niego – wyjaśniała w reportażu
Ola.
Na apel o pomoc zareagowali
między innymi tancerze ze Śląska
zjednoczeni pod szyldem Teatru
Bezpańskiego.
– Informacja o sytuacji „Cetowego” dotarła do nas bezpośrednio
przez Iwonę Tchórzewską – choreografkę Teatru Bezpańskiego. Złe
wieści błyskawicznie się rozchodzą,
a jako że „Cetowy” jest żywą legendą b-boyingu – niewiele trzeba
było, aby środowisko solidarnie
wyraziło chęć pomocy – tłumaczy
Marlena Hermanowicz, dyrektor
artystyczny Teatru Bezpańskiego.
A że „Cetowy” kochał taniec, to
właśnie za jego pośrednictwem koledzy ze świata artystycznego chcą
mu pomóc. I tak 25 maja w hali
MOSiR-u na Nowym Bytomiu rozpocznie się pierwszy w Polsce 24godzinny maraton tańca.

– Uczestnicy maratonu mogą
liczyć przede wszystkim na unikatową możliwość pracy z najlepszymi choreografami z całej
Polski, którzy specjalizują się
w przeróżnych technikach tanecznych. Gościć będziemy zarówno uczestników telewizyjnych show tanecznych jak i formacje, ekipy i artystów, którzy

zdecydowali się solidarnie zaangażować w naszą inicjatywę.
Dodatkowo pojawią się niespodzianki muzyczne, wokalne oraz
akrobatyczne. Wszystko to z dobrym przesłaniem – mówi Marlena Hermanowicz. A my gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu!
Sandra Hajduk

W MCK-u na Nowym Bytomiu odbył się finał XI Rudzkiego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej. W tym roku wzięło w nim udział 407
uczestników z 29 rudzkich szkół, którzy recytowali i śpiewali w czterech językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. Jury przyznało łącznie 42 nagrody oraz 12 wyróżnień, które zostały wręczone na uroczystym koncercie.

Konkurs piosenki obcojęzycznej
Zanim nastąpił finał, 18 kwietnia w Gimnazjum nr 9 przesłuchano uczestników konkursu
w następujących kategoriach: recytacja i piosenka z podziałem
na grupy wiekowe: SP klasy I-III
oraz IV-VI, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. Z roku na rok
konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
– Po raz pierwszy finał konkursu odbył się w MCK-u, bo rośnie jego rozmach. Mamy wielu
uczestników konkursu, którzy
chcą się zaprezentować. Są

wśród nich recytatorzy, zespoły
wokalne, chóry, duety oraz soliści – mówi Wojciech Kołodziej,
dyrektor Gimnazjum nr 9 w RudzieŚl.-Halembie.
– Bardzo cenimy sobie ten
konkurs, startujemy w nim od lat
i co roku nasi uczniowie zajmują
wysokie miejsca. Konkurs to dobra zabawa, ale i nauka, bo to
właśnie przez piosenki dzieci
chętnie uczą się języków obcych
– podkreśla Katarzyna Ryguła,
nauczyciel SP nr 40 na Goduli.
Monika Herman-Sopniewska

Nagrody w konkursie jego uczestnicy odebrali w MCK-u na Nowym Bytomiu. Foto: MHS

MAJowanie graffiti
swoim artystycznym zapędom i spopularyzować tę formę ekspresji w naszym
mieście.
– Na takich spotkaniach wymieniamy się poglądami. Wszyscy się tutaj
znamy mniej lub bardziej, ale łączy nas
jedno. Dlatego takie imprezy zawsze są
fajne – mówił Damian, uczestnik środowego malowania. – Maluję dziś litery, nie chcę do końca zdradzać, co one
oznaczają, będzie to moją słodką tajemnicą. Kolorystycznie nawiązują one
do tego, co ustaliliśmy, czyli dominuje
zieleń – opowiadał.
Robert Połzoń

To już druga impreza zorganizowana na rzecz chorej na
stwardnienie rozsiane Jolanty
Chlewickiej, która jest pracownikiem Miejskiego Centrum
Kultury. 19 maja odbędzie się
koncert pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta – Grażyny Dziedzic. Specjalnie dla
pani Joli wystąpi Grzegorz Poloczek wraz z zespołem Bartos
Band. Artyści zaprezentują repertuar z najnowszego albumu
kabareciarza, który osiągnął już
status Złotej Płyty. Cegiełki
w cenie 30 i 15 zł dostępne
są dziale organizacji imprez.
Rozpoczęcie koncertu o godzinie 18.00.

Noc Muzeów
W mieście coś dla nocnych
marków – mowa o Rudzkiej
Nocy Muzeów, w której udział
biorą Muzeum Miejskie, Muzeum PRL-u oraz PWiK. Z 18
na 19 maja rudzkie wodociągi
promować będą swoją wieżę
wodną. W Miejskim Muzeum
od godziny 19.00 do 1.00 między innymi zajęcia plastyczne,
zabawy ruchowe, wystawy
rudzkich filatelistów, a także
spacer historyczny. Natomiast
w Muzeum PRL-u powstanie
posterunek SB, będą zakładane
teczki, grupa rekonstrukcji historycznej zorganizuje musztrę
milicyjną, będzie także mobilizacja obywateli na wypadek stanu wojennego.

Festiwal w Patrii

Farba w sprayu i kawałek czystej ściany – taki zestaw wydaje się w zupełności wystarczać do szczęścia osobom, które pasjonują się sztuką
graffiti. Mimo że artystyczne malowanie na ścianach nie jest zbyt popularne w naszym mieście, w środę zrobiono już pierwszy krok, by taki
stan rzeczy zmienić.

– O godzinie dziesiątej rozpoczynamy
jam Graffiti pt.”MAJowanie”, na którym zebrało się około dwudziestu malujących osób z całego Śląska i nie tylko.
Te artystyczne wizje będą powstawały
na ścianach tunelu pod trasą DTŚ przy
ulicy Klary – mówił Piotr Borys, organizator imprezy. – Mamy dowolność tematyczną prac, każdy ma już swój szablon.
Chodziło nam jedynie o to, by dominował kolor zielony, bo będzie on uwydatniał czerwień podkładu – dodał.
Pasjonaci sztuki graffiti pracowali
nad swoimi malunkami prawie cały
dzień. Wszystko po to, by dać upust

CO, GDZIE,
KIEDY

17 maja rusza Festiwal Planete + DOC. Dzięki wsparciu Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych
cztery filmy festiwalu filmowego PLANETE + DOC zostaną
pokazane jednocześnie widzom
w 21 kinach Polski, w tym także
w rudzkiej „Patrii”. Spośród pokazywanych filmów („Duchy
naszego systemu”, „Duch piramidy”, „Kto cię uczył jeździć?”,
„Zamrażając lód”) widzowie
wybiorą najlepszy, który otrzyma Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Głosowaniu
towarzyszy konkurs dla publiczności, w którym można wygrać
atrakcyjne nagrody. Impreza potrwa do 19 maja. Plan na stronie
www.kinopatria.com.

Festyn miejski
Mieszkańcy Goduli mają okazję miło spędzić sobotnie popołudnie. 18 maja w Parku Młodzieży odbędzie się festyn miejski. Gwiazdą wieczoru będzie
bardzo dobrze znany wszystkim
rudzianom zespół „Universe”,
który na muzycznym rynku
działa od lat 80. Serdecznie zapraszamy do dobrej zabawy!
Pasjonaci graffiti tworzyli swoje prace prawie cały dzień. 

Foto: RP
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PORADY
POMÓŻ TYM, KTÓRYCH KOCHASZ

PORADY KOSMETOLOGA

Wstydliwy problem Polaków. Ubytek słuchu
Wstydliwy problem…
Czy wiesz, że w polskim społeczeństwie
jest bardzo wiele osób, które przez lata żyją
z niedosłuchem? Udają, że nie mają problemu lub też mają nadzieję, że nikt się nie
dowie, co niestety obraca się przeciwko
nim samym, bo same wykluczają się z życia rodzinnego i towarzyskiego poprzez
utrudnioną komunikację.
Otoczenie i rodzina…
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że osoby mające problem ze słuchem, właśnie
z powodu wstydu nie przyznają się do problemu? Niestety problem ze słuchem często oddziałuje źle także na otoczenie i rodzinę tej osoby. Problem pogarszania się
słuchu jest uciążliwy dla pozostałych domowników, gdyż naraża ich na przebywanie w nadmiernym hałasie (np. bardzo głośne słuchanie TV lub radia) i naraża ich
również na warunki, które i u nich mogą
spowodować pogorszenie słuchu. Bardzo
ważna jest pomoc rodziny. Jeśli widzisz, że
ktoś bliski z Twojego otoczenia ma częsty
problem z usłyszeniem całości wypowiedzi

albo włącza dźwięk coraz głośniej, warto
namówić taką osobę na odwiedzenie specjalisty.
Technologia odpowiada na potrzeby…
Technologia w dziedzinie protetyki słuchu rozwija się bardzo szybko i jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania dotyczące
aparatów słuchowych, zarówno te estetyczne, wielkościowe, jak i dotyczące aktywnego lub nowoczesnego stylu życia. Dlatego
im szybciej takie osoby przestaną unikać tematu związanego z problemami ze słuchem,
tym szybciej znów w pełni będą mogły słyszeć otaczające ich dźwięki, bez narażania
się na postępującą deprywację słuchu.
Zanim będzie za późno…
Często przez zbyt późne zauważenie, że
ktoś cierpi na problem ze słuchem, wystąpiło już długotrwałe uszkodzenie słuchu i jest
za późno, by odpowiednio pomóc takiej
osobie.
Co powinno nas zaniepokoić…
• Narzekanie, że przez telefon osoby,
z którymi prowadzona jest rozmowa,
mówią niewyraźnie

• Problem z rozpoznaniem, z której strony
dochodzi dźwięk
• Słyszenie dzwonienia lub brzęczenia
w uszach
• Jeśli często pada pytanie: „Słucham?”,
„Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć?”
• Bardzo głośne słuchanie radia lub telewizji
PAMIĘTAJ – im szybciej niedosłuch
jest wykryty, tym lepiej.
Dlatego KAŻDY powinien regularnie
badać swój słuch.
Ludzie regularnie sprawdzają stan swoich zębów i wzroku, ale zapominają, że
słuch jest również bardzo ważny, bo bez
niego nie jesteśmy w stanie sprawnie komunikować się z otoczeniem.
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
Z uwagi na duże zainteresowanie
naszymi usługami, prosimy
o telefoniczne umawianie wizyt.
Zapraszamy do ﬁlii:
RUDA ŚL. ul .NIEDURNEGO 25
Tel. (32) 240-69-87.

PORADY DIETETYKA
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Mój mąż bardzo nieregularnie i niezdrowo się odżywia,
ostatnio sporo przytył. Jak pomóc mu schudnąć, zanim pojawią się kłopoty ze zdrowiem?
Karina 38 l., Wirek

Jak pomóc mężowi schudnąć?
U większości panów przytycie
oznacza mało estetyczną „oponkę” w okolicy brzucha. Tłuszcz
odkłada się głęboko pod mięśniami na wysokości talii, otaczając
wątrobę, jelita i żołądek. Ściśnięte
organy pracują przez to mniej
sprawnie. Dużemu obwodowi pasa często towarzyszy nadciśnienie
tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, co zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Jeśli małżonek jest ogólnie zdrowy, powinien
jak najszybciej zmienić swoje nawyki żywieniowe, by nadwaga nie

stała się głównym źródłem jego
problemów zdrowotnych w przyszłości.
Na początek przekonaj go do
spożywania pełnowartościowych
śniadań, dbaj o to, aby nie chodził
głodny, jadł o regularnych porach,
ale mniejsze posiłki w lżejszej niż
dotąd wersji.
Do mięs zamiast ziemniaków
podawaj bogatą w błonnik kaszę
lub brązowy ryż. Nie zapomnij też
o warzywach – produkty te powinny znajdować się w każdym posiłku. Staraj się zastępować jasne

pieczywo pieczywem żytnim. Jako dodatki do śniadań wybieraj
chude twarogi i wędliny drobiowe.
Dbaj o to, aby częściej niż raz w tygodniu na Waszym stole pojawiały
się ryby. Unikaj także kupowania
przegryzek takich jak chipsy, paluszki, krakersy i słodycze. Przekonaj również męża do picia około
2 lirów wody dziennie. Odpowiednie nawodnienie jest niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania organizmu i dodatkowo pomoże mu
szybciej i efektywniej pozbyć się
niechcianych kilogramów.
REKLAMA

Znajdź nas na
Facebooku!

Szanowni Pacjenci
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.

Wiadomości
Rudzkie

Zapraszamy do ustalania terminu
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25
Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

Katarzyna Łucka
www.dobrykosmetolog.pl
tel. 502-860-907

Od dłuższego czasu zastanawiam się nad wizytą w salonie
kosmetycznym. Mam wrażenie, że moja twarz, szczególnie po
zimie, potrzebuje szybkiej regeneracji. Przydałby się też zabieg na dłonie i ciało, ponieważ moja skóra jest bardzo przesuszona.
Sabina z Halemby

Z wizytą u kosmetyczki…
Warto wraz z początkiem wiosny
wybrać się na kontrolną wizytę do kosmetyczki, aby ta, w zakresie swoich
kompetencji, profesjonalnie oceniła
stan naszego zdrowia i zaleciła ewentualne kuracje. Poza zabiegami kosmetycznymi kosmetolog potraﬁ w bardzo
wczesnym stadium wykryć wiele chorób skóry, które na danym etapie nie
stwarzają zagrożenia dla zdrowia i bardzo łatwo jest je wyleczyć.
Konsultacje podczas pierwszej wizyty przeprowadzane są w większości
gabinetów bezpłatnie, każda Pani może
umówić się na wizytę i przyjść ocenić
stan swojego zdrowia. Kosmetyczka
w pierwszej kolejności przeprowadzi
wywiad z klientką – zapyta o przebyte
choroby, o obecne leczenie i o faktyczny stan zdrowia klientki. Później następuje diagnoza skóry. Kierując się faktycznymi potrzebami klientki i jej życzeniem, dopasujemy konkretne serie
zabiegów, takich, które pomogą najskuteczniej wyleczyć dolegliwości klientki, bądź też które najskuteczniej upiększą daną partię ciała. Wyróżniamy zabiegi na główne partie ciała jakimi są:
ciało, twarz, dłonie i stopy.
Najczęstszym zabiegiem wykonywanym na dłonie jest manicure. Podczas tego zabiegu odżywiana jest płytka
paznokci i odżywia się całe dłonie. Na
stopach zaś wykonuje się pedicure –

odpowiednik manicure na dłoniach. Na
ciele najczęściej wykonywana jest liposukcja kawitacyjna – zabieg, który prowadzi do efektu wyszczuplenia. Wykonuje się też dermomasaż, który jest
masażem podciśnieniowym. Zaleca się
go zwłaszcza w celu redukcji cellulitu,
tkanki tłuszczowej i ujędrnienia skóry.
Zdecydowanie najbardziej popularną
częścią ciała w kosmetyce profesjonalnej jest twarz. To na niej wykonywana
jest największa część zabiegów i to pozytywne efekty w obrębie twarzy są
najbardziej pożądane przez klientki.
W zależności od życzenia klientki, wykonuje się na twarzy szereg różnych
zabiegów. Najpopularniejszym zabiegiem, w którym potrzebne jest jedynie
minimum sprzętu, a maksimum umiejętności, jest przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1. Do każdej rzęsy
dokleja się drugą, jedwabną, której
kształt i długość dopasowywane są do
twarzy i oka klientki. Efekt jest zniewalający i utrzymuje się od miesiąca do
dwóch. Efekt końcowy w dużej mierze
zależy od umiejętności kosmetyczki.
Na twarzy wykonuje się również mikrodermabrazję diamentową, która polega na mechanicznym złuszczaniu naskórka – co odmładza i odświeża skórę.
Warto wspomnieć również o peelingu
kawitacyjnym, mezoterapii bezigłowej
i falach radiowych.
REKLAMA

• 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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DZIEŃ HUTNIKA 2013
W sobotę na ulicy Niedurnego królowały pomarańczowe parasolki z logo HUTY POKÓJ. Lecz
gdy tylko pochód hutników wyruszył spod bramy Huty, przestało padać. Jak co roku, 4 maja,
odbyły się uroczystości związane z Dniem Hutnika, w ramach których tradycyjnie zorganizowano przemarsz, mszę świętą i uroczystą biesiadę, którą uświetnił Grzegorz Poloczek wraz
z zespołem Bartos Band.

Hutnicy mają powody do zadowolenia
Praca hutnika to ciężki, mozolny,
często niebezpieczny fach. Niektórzy rudzianie już w młodzieńczym
wieku rozpoczynali ten zawód: –
We wrześniu ubiegłego roku miałem
równe 40 lat pracy. Zaraz po „podstawówce” rozpocząłem naukę
w szkole przyzakładowej Huty Pokój, a będąc uczniem pierwszej klasy, stałem się automatycznie pracownikiem. Obecnie nie wyobrażam
sobie, bym mógł pracować w innym
miejscu. Jestem od początku związany z tym zakładem i mam nadzieję, że nie będę musiał przywiązywać
się do innego – opowiadał Andrzej
Rubys, jeden z tegorocznych jubilatów. – Czego można nam życzyć?
Myślę, że tego, byśmy wyszli z kryzysu – dodał.
Do problemu kryzysu – w różnych obszarach – nawiązał również
podczas mszy świętej proboszcz
parafii św. Pawła Apostoła, ks. Jan
Janiczek. Homilię rozpoczął od
słów: – Dobrze, że potrafimy odnieść swoją pracę do Pana Boga.
HUTA POKÓJ skutecznie opiera
się rynkowym trudnościom. Nikt
nie ma też wątpliwości, że hutnictwo to główny przemysł w Rudzie:
– Ruda Śląska nadal jest miastem węgla i stali. Huta to miejsca
pracy, to dochód dla budżetu miasta, a przede wszystkim szczęśliwi
mieszkańcy, bo ci, którzy mają pracę, są zadowoleni. Mam nadzieję,
że kryzys gospodarczy, jaki dotyka

ZASŁUŻENI PRACOWNICY HUTY POKÓJ
HUTA POKÓJ SA
Marian Czerwik – 47-letni staż pracy, zatrudniony w Zakładzie Stalprofile na stanowisku mechanika
Roman Michalski – 30-letni staż pracy, zatrudniony w Wydziale Informatyki, Automatyki i Łączności na stanowisku specjalisty programisty
EUROBLACHA SA
Andrzej Przydatek – 38-letni staż pracy, zatrudniony w Wydziale
Walcowni Blach na stanowisku brygadzisty planisty
EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o.
Czesław Zielonka – 28-letni staż pracy, zatrudniony w Oddziale
Przygotowania Produkcji – Kształtowniki Spawane na stanowisku spawacza
EUROSERWIS Sp. z o.o.
Władysław Piłat – 38-letni staż pracy, zatrudniony w Oddziale Transportu i Usług na stanowisku maszynisty lokomotywy

JUBILACI Z NAJDŁUŻSZYM STAŻEM PRACY ZAWODOWEJ
Odznaczeni prestiżowym tytułem „Zasłużony Pracownik HUTY POKÓJ” z Prezesem
Zarządu. Od lewej: Marian Czerwik, Roman Michalski, Andrzej Przydatek, Henryk Sławik, Czesław Zielonka, Władysław Piłat.

obecnie Polskę, w jak najmniejszym stopniu dotknie HUTĘ POKÓJ – o roli zakładu w życiu rudzian mówiła prezydent Grażyna
Dziedzic.
– Zobowiązuje nas tradycja. Huta została powołana w 1840 roku.
Przepracowało w niej wiele pokoleń. Myślę, że jesteśmy winni naszym dziadkom i pradziadkom to,
by ta Huta funkcjonowała i zapewniała utrzymanie Wielkiej Rodzinie
Hutniczej. Utarło się nawet takie
powiedzenie, że Huta jest matką żywicielką – tłumaczył prezes zarządu spółki, Henryk Sławik. Podczas
otwarcia biesiady nawiązał on również do trudnej sytuacji na rynku:
– Nasza grupa kapitałowa jest pyłkiem na mapie gospodarczej i mu-

simy codziennie dbać o to, by nikt
go nie zdmuchnął. Ważne jest to, że
utrzymaliśmy miejsca pracy. Musimy myśleć pozytywnie – powiedział.
W Dniu św. Floriana najważniejsi są hutnicy, którym za ciężką pracę należą się podziękowania i wyrazy uznania:
– Pracownikom życzę zdrowia
i spokoju, by żyli w nadziei, że będzie lepiej i byli zadowoleni z tego, co jest – mówił Henryk Sławik. Powinszowania złożyła również pani prezydent: – Życzę
przede wszystkim dużo zleceń, bo
zlecenia zapewniają stabilność,
bezpieczeństwo i dochody pracownikom.
MS

HUTA POKÓJ
Cecylia Bekierz 35 lat
Anna Boral-Popielska 35 lat
Grażyna Gambiec 35 lat
Zofia Krusz 35 lat
Weronika Szydłowska 35 lat
Piotr Gomoluch 40 lat
Piotr Hajok 40 lat
Piotr Knopik 40 lat
Jan Krzykawski 40 lat
Andrzej Rubys 40 lat
Józef Skudlik 40 lat
Jan Świerszcz 40 lat
Ryszard Gawron 45 lat
Bogdan Skrzypiec 45 lat
EUROBLACHA
Lilianna Niesielska 35 lat
Emilia Rusinek 35 lat
Dorota Wiesebach 35 lat
Gerda Zachłód 35 lat
Jolanta Kreft 40 lat
Ryszard Chwiołka 40 lat
Roman Holeczek 40 lat
Brunon Maciuga 40 lat
Jan Miguła 40 lat

Andrzej Pilich 40 lat
Ryszard Rudnicki 40 lat
Bernard Śmietana 40 lat
Roman Zając 40 lat
EUROKONSTRUKCJE
Gabriela Tabacka 35 lat
Bernard Hadula 40 lat
Zygmunt Hajduk 40 lat
Ryszard Lisy 40 lat
Michał Pydych 40 lat
Zbigniew Sierociuk 40 lat
Zbigniew Sobolewski 40 lat
Eugeniusz Kliś 45 lat
Tadeusz Rabenda 45 lat
EUROSERWIS
Maria Wojtuń 35 lat
Sylwia Dyga 40 lat
Liliana Sznura 40 lat
Andrzej Grześkowiak 40 lat
Piotr Kaczmarczyk 40 lat
Roman Kaczmarek 40 lat
Roman Mucha 40 lat
Eugeniusz Pietrzykowski 40 lat
Marian Barczok 45 lat
Witold Florian 45 lat
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Ruda Śląska jest dobrym miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej, a branża górnicza – wbrew powszechnym stereotypom – nie jest kulą u nogi rudzkiej gospodarki. Zdaniem rudzkich przedsiębiorców jest najbardziej prorozwojowa – takie
wnioski wynikają z przygotowanego na zlecenie władz miasta raportu dotyczącego potencjału gospodarczego rudzkich ﬁrm.
Ponadto, jak wynika z raportu, zdecydowana większość rudzkich ﬁrm odczuła skutki kryzysu gospodarczego oraz ma problemy
ze znalezieniem pracowników w potrzebnych zawodach. Pomimo kryzysu tylko w ubiegłym roku liczba ﬁrm w Rudzie Śląskiej
zwiększyła się o ponad 200.

Rudzkie ﬁrmy dają radę kryzysowi
Badaniem objętych zostało sto
pięćdziesiąt ﬁrm. – Zostały one tak
dobrane, aby odzwierciedlały całą
strukturę gospodarki miasta. Ankieterzy pod lupę wzięli zarówno mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające
po kilka osób, jak i duże ﬁrmy zatrudniające kilkuset pracowników
– informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta. Zebrane dane wykorzystane będą podczas rozpoczętych niedawno prac nad strategią rozwoju
miasta na lata 2014-2030.
Rezultatem przeprowadzonych
badań jest opracowany raport, po-

okolice. Zasięg wojewódzki wskazało 25 proc. przedsiębiorstw, a krajowy 21 proc. Natomiast 9 proc.
ﬁrm działa na rynkach zagranicznych.
Jedną z najważniejszych kwestii
poruszanych w czasie badania potencjału gospodarczego rudzkich
ﬁrm była ocena wpływu kryzysu
gospodarczego na ich kondycję.
Spośród ankietowanych ﬁrm najbardziej skutki kryzysu odczuła
branża handlowa, bo aż 94 proc.
przedsiębiorstw zajmujących się tą
gałęzią gospodarki zwróciło uwagę
na negatywne skutki słabego roz-

Jak Pana/Pani ﬁrma ocenia Rudę Śląską jako miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej?

Źródło: Instytut Eurotest

święcony aktualnej sytuacji lokalnej gospodarki w dobie kryzysu
oraz branż przyszłości w rozwoju
Rudy Śląskiej. Jak wynika z lektury
dokumentu, w Rudzie Śląskiej wg
ewidencji REGON na koniec 2012
roku było 9.786 ﬁrm.W ciągu 2012
roku liczba ﬁrm w Rudzie Śląskiej
zwiększyła się o 207, tj. o 2,1 proc.
Najwięcej z nich, bo aż 35, zajmuje
się opieką zdrowotną i pomocą społeczną, natomiast 34 nowe ﬁrmy
funkcjonują w branży przetwórstwa
przemysłowego, a 29 zajmuje się
działalnością naukową i techniczną.
Większość z badanych ﬁrm, bo
aż 77 proc., działa na rynku od ponad dziesięciu lat, natomiast przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej
niż dwa lata stanowią niewiele ponad 2 proc. ogółu. Jeśli chodzi
o proﬁl działalności ﬁrm, to najwięcej przedsiębiorstw działa w branży
handlu i napraw – ponad 32 proc.,
oraz budownictwa – 10 proc. Najwięcej ﬁrm w Rudzie Śląskiej, bo
blisko 60 proc., działa na lokalnym
rynku zbytu, jakim jest miasto i jego

woju gospodarki. Ponadto kryzys
w znacznym stopniu dał się we znaki przedstawicielom branży produkcyjnej i budowlanej – potwierdziło
to odpowiednio 76 i 57 proc. badanych ﬁrm. Najbardziej odporna na
perturbacje gospodarcze okazała się
branża górnicza – tu kryzys odczuło
40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw.
Podczas badania ankieterzy pytali się przedsiębiorców, którzy nie
odczuli kryzysu, bądź dotknął ich
on w małym stopniu, o sposoby
jego przezwyciężenia. Firmy jako
antidotum wskazywały na: ograniczanie wydatków, dbanie o konkurencyjność cen, utrzymywanie dobrych
relacji
z
klientami
i dostawcami, wykorzystywanie
możliwości jakie daje Internet, czy
to do sprzedaży, czy też reklamy
produktów.
Dużo optymizmu w obraz rudzkiej gospodarki wnosi część raportu
poświęcona zamierzeniom i planom
na przyszłość, jakie mają rudzkie
ﬁrmy. Okazuje się, że spośród badanych ﬁrm w ciągu najbliższych

Możliwości rozwoju własnej branży w Rudzie Śląskiej w ocenie przedsiębiorców.

Dane nie sumują się do 100%, bowiem można było wskazać więcej odpowiedzi.

dwóch lat wzrost obrotów przewiduje 39 proc. z nich, a zmniejszenie
obrotów jedynie 12 proc. Proﬁl
swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat planuje rozszerzyć
prawie 23 proc. ﬁrm działających
w rudzkiej gospodarce.
Zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat planuje
blisko 15 proc. badanych ﬁrm, natomiast zmniejszenie liczby pracowników planuje niespełna 6 proc.
Wśród zawodów, na które w najbliższych latach będzie zapotrzebowanie w rudzkiej gospodarce, dominują:
elektryk,
pracownik
ogólnobudowlany, szliﬁerz, polernik, mechanik samochodowy, księgowy. Najwięcej ﬁrm planuje
wzrost zatrudnienia w branży górniczej – 20 proc. ﬁrm, branży produkcyjnej – 19 proc. i w branży budowlanej – 18 proc. Pomimo

zapotrzebowania w najbliższych latach na nowych pracowników, blisko połowa ankietowanych przedsiębiorców jest zdania, że na rynku
pracy w Rudzie Śląskiej są trudności ze znalezieniem pracowników
w potrzebnych zawodach.
Podczas badania przedstawiciele
rudzkich ﬁrm pytani byli również
o kierunki rozwoju gospodarki
w Rudzie Śląskiej. Według 40 proc.
z nich największe możliwości rozwoju w mieście ma branża górnicza
oraz branża usług – 39 proc. wskazań. W dalszej kolejności wymienili
branżę produkcyjną, za którą optowało 28 proc. przedsiębiorców.
Rudzcy przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu mogli również wypowiedzieć się, czy Ruda Śląska
jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponad 50 proc. ankietowanych po-

Czy Pana/Pani ﬁrma przewiduje w najbliższych dwóch
latach rozwój i wzrost obrotów, bądź likwidację ﬁrmy?

Źródło: Instytut Eurotest

Źródło: Instytut Eurotest

zytywnie oceniło Rudę Śląską jako
miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko 10 proc.
przedsiębiorców było odmiennego
zdania. Ponadto ponad połowa ankietowanych liczy na wsparcie ze
strony władz samorządowych w dobie kryzysu. Oczekiwane wsparcie
miałoby polegać na: zmniejszeniu
podatków lokalnych od gruntu i nieruchomości, stawek czynszów, pomocy w pozyskiwaniu funduszy
europejskich oraz pierwszeństwie
w udzielaniu zamówień publicznych. – Wszystkie te uwagi są dla
nas niezwykle cenne, a całość wyników badań stanowi nieocenione
źródło wiedzy na temat stanu rudzkiej gospodarki. Z pewnością będą
one brane pod uwagę w podejmowanych przez nas działaniach –
podkreśla wiceprezydent Michał
Pierończyk.
Przeprowadzenie badań dotyczących oceny potencjału gospodarczego rudzkich ﬁrm możliwe było
dzięki środkom z Unii Europejskiej.
Przeprowadzający badania Instytut
Eurotest z Gdańska zdobył na ten
cel pieniądze w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju
Samorządów Lokalnych Unii Europejskiej. Unijne doﬁnansowanie
wynosiło 60 proc. wartości projektu. Na podstawie zawartej umowy
miasto zapłaciło zatem jedynie 40
proc. kosztów przeprowadzonych
badań. – Dzięki udziałowi w tym
projekcie mogliśmy dokonać kompleksowej oceny gospodarki miasta.
Skorzystaliśmy z doświadczeń innych miast, w których podobne badania zostały już przeprowadzone –
przekonuje Michał Pierończyk.
TK
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Prezes NFZ powinien nie tylko rozpatrzyć skargę Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej na wyniki postępowania konkursowego w sprawie świadczenia usług
okulistycznych, ale również umożliwić placówce wgląd do dokumentacji konkursowej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd zobowiązał
prezesa NFZ do ponownego przeprowadzenia postępowania kontrolnego i wydania decyzji. – Odnieśliśmy pierwszy, mały sukces. Obecnie oczekujemy na kroki
jakie podejmie NFZ. Będziemy oczywiście dalej dochodzić swoich praw – podkreśla prezes rudzkiego szpitala Sławomir Święchowicz.

Przełom w sprawie rudzkiej okulistyki?
Batalia o kontrakt dla rudzkiej
okulistyki toczy się już od ponad
roku. Rudzki szpital był jednym
z czterech w województwie śląskim,
który nie otrzymał w 2012 roku trzyletniego kontraktu na świadczenie
usług okulistycznych w warunkach
hospitalizacyjnych. Odwołanie szpitala od wyników konkursu nie przyniosło żadnego efektu. Ówczesny
dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ
odrzucił zastrzeżenia Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Podobnie
uczynił we wrześniu 2012 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
W tej sytuacji rudzki szpital zaskarżył decyzję prezesa NFZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przesłanym
pozwie prezes rudzkiego szpitala,
Sławomir Święchowicz, podkreślił,
że zarówno dyrektor Śląskiego Oddziału, jak i prezes NFZ, dopuścili się
„uchybień o charakterze proceduralnym oraz naruszyli przepisy prawa
materialnego”. Najważniejsze z nich

dotyczą obowiązku posiadania ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które przy kontroli dopuszczenia ofert
do dalszego postępowania zostały
przez NFZ całkowicie pominięte.
W swoim pozwie Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej zwrócił uwagę na
fakt, że NFZ rozpatrując jego odwołanie, nie udostępnił szczegółowej
oceny ofert, które zostały rozpatrzone pozytywnie, ani nie ujawnił ile
punktów każda z nich otrzymała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie przyznał rację stronie
skarżącej. Sąd uznał, że prezes NFZ
nie zbadał należycie sprawy, całkowicie pominął zarzut dotyczący braku ubezpieczenia od zdarzeń medycznych u innych oferentów, nie
zbadał ofert i akt, a dodatkowo w uzasadnieniu swojej decyzji pominął ten
wątek skargi. Doprowadziło to zdaniem Sądu do nieuzasadnionego
i wadliwego uznania, iż oferta rudzkiej okulistyki podlegała odrzuceniu.
Sąd Administracyjny uznał, że takim

działaniem NFZ naruszył dwie podstawowe zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. zasadę
pogłębiania zaufania obywateli do
prawa oraz zasadę wyczerpującego
i wszechstronnego działania w zakresie zebrania i oceny materiału dowodowego. W uzasadnieniu decyzji
WSA w Warszawie czytamy, że
„w toku ponownego postępowania
prezes NFZ będzie zobowiązany dokonać ponownie analizy całego materiału dowodowego, która pozwoli na
podjęcie właściwej decyzji, zgodnej
z treścią przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”. Obecnie szpital oczekuje jakie dalsze kroki
podejmie NFZ.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
ubiegał się o kontrakt w wysokości
2,5 mln złotych w przeliczeniu na
rok. Rozstrzygnięty na początku 2012
roku konkurs obejmował trzy lata. –
Mam świadomość, że przed nami
jeszcze długa droga. Naszym celem
jest odzyskanie kontraktu na okulisty-

Dzięki przekazanym w 2012 r. środkom z budżetu miasta udało się wykonać ok. 200
operacji zaćmy.

kę i wraz z nim możliwości funkcjonowania oddziału w pełnym zakresie
– zapewnia prezes Święchowicz. 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.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest
prawomocny.
UM

28,5 mln zł – taką cenę za wywóz odpadów z terenu całej Rudy Śląskiej przez półtora roku zaproponowało konsorcjum dwóch rudzkich ﬁrm, które wzięły
udział w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeżeli spełnią one wszystkie wymogi określone w specyﬁkacji, to w ciągu trwania umowy
odbiorą aż 102 tys. ton śmieci od 140 tys. mieszkańców miasta.

„Przetarg śmieciowy” na ﬁniszu!
Na ogłoszenie o zamówieniu
jako jedyne odpowiedziało konsorcjum dwóch ﬁrm wywozowych
działających na terenie Rudy Śląskiej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i ﬁrma PUK Van Gansewinkel. Aktualnie oferta jest
badana przez komisję przetargową,
która sprawdza, czy wykonawca
spełnia wszystkie wymogi, które
zostały określone w specyﬁkacji
istotnych warunków zamówienia.
W specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia określono szereg
warunków, które musiały spełniać
ﬁrmy, chcące wziąć udział w przetargu. – Wymagamy, by ﬁrma posiadała odpowiednie doświadczenie
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w ramach którego
musi wykazać, że w ciągu ostatnich
trzech lat wykonywała usługi związane z wywozem śmieci, których
łączna kwota wynosi co najmniej
18 mln złotych – komentuje Grzegorz Cuglowski z komisji przetargowej.
Przy ocenie oferty komisja sprawdza też, czy wykonawca dysponuje
niezbędnym sprzętem. Zgodnie
z przyjętymi w przetargu założeniami, od połowy roku na rudzkie ulice

powinno wyjechać m.in. dziesięć
śmieciarek do odbioru śmieci zmieszanych, jedna „myjka” do dezynfekcji pojemników na odpady oraz
trzy samochody do odbierania segregowanych śmieci, czyli tzw.
śmieciarki wielokomorowe.
– Wymagamy, by pojazdy były
wyposażone w urządzenia monitorujące aktualną lokalizację, czas
pracy oraz przebytą drogę – mówi
Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM. – W ten sposób
będziemy w stanie odtworzyć i przeanalizować „historię” pracy sprzętu i sprawdzić, czy wykonawca we
właściwy sposób wywiązuje się
z umowy – komentuje naczelnik.
Zdaniem pracowników rudzkiego
magistratu, restrykcyjne wymogi
w zakresie warunków udziału
w przetargu zagwarantują dobrą jakość usług, które będą świadczone
od 1 lipca br.
Warto dodać, że w ramach wykonywanej usługi ﬁrma wywozowa
wyposaży nieruchomości w pojemniki na śmieci. Oznacza to, że
mieszkańcy i przedsiębiorcy nie
będą musieli załatwiać kontenerów
na „własną rękę”. Takiego rozwią-

W ramach umowy ﬁrma wywozowa wyposaży nieruchomości w pojemniki na śmieci.

zania domagali się sami rudzianie,
którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. 99 proc. z nich
opowiedziało się za taką opcją.
Na przejęcie przez gminy tego
uciążliwego obowiązku pozwoliła
nowelizacja ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach,
która zaczęła obowiązywać 6 marca br. Pomimo sporego zamieszania
formalnego, które spowodowała
zbyt późna nowelizacja „ustawy

REDAKCJA: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PL. JANA PAWŁA II 6 RUDA ŚLĄSKA-NOWY BYTOM

śmieciowej”, władze Rudy Śląskiej
zdecydowały się zapewnić mieszkańcom kompleksową obsługę
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. – Od samego
początku, gdy zaczęliśmy wdrażać
nową „ustawę śmieciową” w Rudzie Śląskiej, byliśmy za tym,
żeby obowiązek zapewnienia pojemników na śmieci leżał po stronie
miasta – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic.

Przypomnijmy, że dotychczas
właściciele nieruchomości musieli
„na własną rękę” organizować ﬁrmę, która odbiera od nich odpady
komunalne. Zgodnie z nową „ustawą śmieciową” obowiązek ten został przerzucony na gminy, które od
połowy roku staną się właścicielami wytwarzanych śmieci komunalnych. Stąd też to właśnie one w drodze przetargu muszą zlecić wywóz
śmieci z terenu miasta.
KP
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O zmianach klimatycznych… i nie tylko.
Rozmowa z prof. Piotrem Głowackim
Urodził się w Rudzie Śląskiej – tutaj też uczęszczał do II LO im. Gustawa Morcinka, do którego chętnie w odwiedziny wraca. Od 2002 roku jest kierownikiem
Zakładu Badań Polarnych i Morskich. Prof. Piotr Głowacki gościł kilka dni temu w Rudzie Śląskiej.

– Panie Profesorze – jak wyglądała Pańska kariera naukowa?
– Studia z zakresu fizyki skończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim, pięć lat pracowałem w zespole prof. Trzebiatowskiej, gdzie zajmowałem się wykorzystaniem promieniowania jonizującego w nowych technologiach, m.in. przy sterylizacji leków oraz przy produkcji
niektórych związków syntezowanych przy pomocy promieniowania
jonizującego. Po pięciu latach ściągnięto mnie na Uniwersytet Śląski
na Wydział Chemii, gdzie zrobiłem
doktorat. Pracowałem tu do 1988
roku, a później przeniosłem się na
Wydział Nauk o Ziemi do Sosnowca. Stąd w 1997 roku ściągnęli mnie
do Polskiej Akademii Nauk. W PAN-ie zrobiłem habilitację. Tak wyglądała moja kariera naukowa. Właśnie mija w tym roku 30 lat pracy na
Spitsbergenie – w czerwcu 1983 roku po raz pierwszy wyjechałem na
wyprawę polarną – w tym czasie
dwa razy zimowałem na stacji polarnej, a od 2002 roku jestem kierownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich w PAN-ie.
W związku z tym podlega mi stacja
na Spitsbergenie i stacja Dobrowolskiego na kontynencie antarktycznym. Tej stacji aktualnie nie użytkujemy – na razie działalność jest
tam zawieszona, ponieważ posiadamy jeszcze drugą stację, na Szetlan-

dach Południowych na Wyspie Króla Jerzego. Dlatego też zobaczymy,
jak pokaże przyszłość – bo badania
polarne to nie tylko nauka, ale również przemysł, ewentualna eksploatacja, ale nie tylko bogactw. Przemysłem jest również turystyka. Jeśli
chodzi o Antarktykę, to jest coraz
więcej statków turystycznych i ta
turystyka rozwija się bardzo mocno.
Jeśli chodzi o Północ, to tu turystyka również bardzo mocno się rozwinęła – tym bardziej, że ustępująca
zmniejszająca się pokrywa lodowa
na Oceanie Arktycznym daje możliwość coraz bliższego dotarcia turystów do samego bieguna. Ponadto
otwierają się przejście północno-zachodnie i północno-wschodnie,
czyli drogi żeglowne do Azji, które
są o wiele krótsze. A wszyscy wiemy, że czas to pieniądz.
– Panie Profesorze zmienia się
klimat... Tyle się o tym mówi, ale
często w tym temacie pokutują
utarte schematy.
– Zmienia się klimat. Uważam, że
są to zmiany, które są zmianami naturalnymi. My, ludzie, możemy się
do tego dokładać i inicjować pewne
elementy. Ale na pewno nie jesteśmy
w stanie pewnych rzeczy powstrzymać. Mamy sprzężenie zwrotne, polegające na tym, że jeśli ubywa lodowców na morzu, to w związku
z tym promieniowanie słoneczne,
które odbijało się od lodu i śniegu,

nagle zamienia się na ciepło.
W związku z tym i odsłonięty grunt,
i morze, nagrzewają się, a co za tym
idzie, nagrzewa się też powietrze.
Nagrzane powietrze powoduje szybsze topnienie lodowców i ta spirala
nakręca się coraz bardziej. Gdyby
współcześnie wyeliminować działalność człowieka, to ta spirala sama
już będzie się napędzać. Co może ją
powstrzymać? Chociażby lekka
zmiana orbity, a takie przypadki się
zdarzają. Co prawie 400 lat obserwujemy tzw. Minimum Maundera,
czyli minimalną aktywność Słońca
i docierania energii do powierzchni
Ziemi. Ostatni raz w czasie tego właśnie okresu mieliśmy okres głodu
i fale chłodu, które powodowały że
na Bałtyku powstawały karczmy.
I to minimum Maunderowskie wypada około 2040 roku. Dlatego aktualne ocieplenie może złagodzić skutki nadchodzącej fali mrozu, jaka
czeka nas stosunkowo niedługo.
– Mamy się czego bać?
– Nie. Nie musimy się bać. Media
lubią sensacje, ale do wszystkiego
trzeba podchodzić z dużym rozsądkiem. Na Ziemi tylko gwałtowne
mogą być wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi, natomiast klimat nie
zmieni się z dnia na dzień. Przede
wszystkim powinniśmy się bardziej
skupić na przystosowaniu człowieka
do adaptacji na zmieniające się warunki klimatyczne. Za bardzo sku-

Prof. Piotr Głowacki.

piamy się na dwutlenku węgla, który
ma odpowiadać za ocieplenie klimatu. W rzeczywistości głównym elementem, który wpływa na efekt cieplarniany jest para wodna, i to ona
wpływa na zmiany nawet w 95 proc.
Musimy uważać na przykład na metan, który bardzo wpływa na zmiany
klimatyczne. Mamy go na dnie mórz
i oceanów. Przy podwyższaniu się
temperatury wody metan zaczyna
się uwalniać. I to on ma znacznie
większe znaczenie dla ocieplenia
klimatu niż osławiony dwutlenek
węgla.
– A jakie będzie tegoroczne lato?
– Z perspektywy Spitsbergenu
wiele rzeczy można prognozować.
Przewidzieliśmy jaka będzie zima

Pierwszy lot
W sobotę koło południa do Radia
Piekary zadzwonił jeden ze słuchaczy i powiedział: – Pozdrawiam sekcję siódmą i życzę powodzenia przed
lotem z Oławy. Chwilę później z radioodbiorników popłynęła piosenka
„Gołębiorze”. A komunikat ten był
zwiastunem nadchodzących emocji.
– Z Oławy to odległość 135 km,
a więc jest to krótkodystansowy
sprawdzian. W tym locie z naszej
sekcji swoje gołębie puści jedenastu
hodowców. W sumie jutro od nas wystartuje około 600 gołębi – mówi
Jerzy Krawczyk, prezes Sekcji Nr 2
Oddziału Ruda Śląska 2, która obejmuje teren dzielnicy Ruda.
Tego dnia od godziny szesnastej
hodowcy gołębi pocztowych rejestrowali swoje okazy. Każdy z tych
ptaków ma na sobie chip, który po
przyłożeniu do odpowiedniego
miejsca, zapisuje „zawodnika”
w systemie. W międzyczasie gołębi trenerzy mieli czas, by porozmawiać.
– Całą zimę przygotowywaliśmy
się do tego sezonu. W poprzednim

Ptaki czekała podróż, a później lot. 

roku było bardzo dobrze, ale teraz
już jest nowe rozdanie i na pewno
sprawdzi się powiedzenie „Jak się
zimuje, tak się lotuje” – tłumaczy
Jan Bartela, który zajmuje się gołębiami już ponad dwadzieścia pięć
lat.
Samochód ze skrzynką, który
miał zabrać gołębie do Oławy, załadowany był już po godzinie
osiemnastej. Ptaki te czekała po-

Foto:RP

dróż, a później lot. Dla hodowców
nerwowy okres zaczął się dopiero
w niedzielny poranek.
– Gołębie zostały wypuszczone
o godzinie ósmej dziesięć. Widać,
że pogoda dopisała. Na ten lot
przyjechali nawet do mnie goście
z Niemiec – mówi Janusz Wesołek
– hodowca, który prowadzi hodowlę ze swoim teściem Piotrem
Golą.

– Przyjeżdżam tu na te loty od
ośmiu lat. Mam duży sentyment do
hodowli gołębi. Było to kiedyś moje
hobby, ale w Niemczech nie mam
warunków do hodowli – wyjaśnia
Henryk Pol, rudzianin, który obecnie mieszka w Niemczech. – W tym
wszystkim największą satysfakcją
jest obserwacja gołębia. Opiekujemy się nim, dbamy o niego, a potem
on przylatuje z powrotem – dodaje.
Pierwszy gołąb przyleciał na dach
przed godziną dziesiątą. Oczywiście
trzeba było go zachęcić do tego, by
wleciał w miejsce, gdzie komputer
odczytał jego chip i zapisał czas
przylotu. Z biegiem czasu zlatywały
się kolejne ptaki, a telefon coraz
częściej dzwonił z nowymi doniesieniami od innych hodowców.
– Najwięcej radości sprawia mi
przylot pierwszego gołębia, ale zawsze czekam aż zjawi się też ten ostatni. Jestem bardzo zadowolony z tego
lotu – podsumowuje Janusz Wesołek.
Lot z Oławy był przedsmakiem
rozpoczynającego się sezonu.
Robert Połzoń

Foto: MHS

i to się sprawdziło. Już w październiku, po obserwacjach pokrywy lodowej wiedzieliśmy, że szykuje się
długa zima. Prognozowanie lata jest
o tyle trudne, że mamy obrazy satelitarne jeśli chodzi o pokrywę lodową
i szybkość zanikania pokrywy już
kształtuje nam to, co będzie dziać się
latem. Ale nie znamy dokładnej grubości pokrywy. W Arktyce na razie
ta pokrywa lodowa jest duża i zaczęła szybko ustępować od strony Syberii, ale europejska część jest jednak
nadal skuta śniegiem. Co nam to
wróży? Nawet pod koniec maja możemy spodziewać się przymrozków,
co może nam pokrzyżować plany
zbiorów owoców.
– Dziękuję za rozmowę.
Monika Herman-Sopniewska

Szanowni
Państwo
Pragnę serdecznie
podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli 3 maja br.
w uroczystej mszy
św. w intencji
Ojczyzny
i Rudy Śląskiej.
Tak liczna Państwa
obecność
jest świadectwem
patriotyzmu
oraz troski i więzi
z naszą
Małą Ojczyzną.
Grażyna Dziedzic
Prezydent
Rudy Śląskiej
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Adoptuj zwierzaka… wirtualnie
Wirtualna Adopcja to prosta forma pomocy. Pozwala na opiekę
nad wybranym zwierzęciem nawet
wtedy, gdy nie możemy mieć go
we własnym domu.
– Wirtualna Adopcja jest stworzona z myślą o osobach, które
z różnych przyczyn nie mogą sobie
pozwolić na posiadanie czworonoga we własnym mieszkaniu. Adoptujący ma możliwość odwiedzania i wyprowadzania na spacery
swojego wirtualnego podopiecznego. My oferujemy comiesięczne
przesyłanie informacji na temat
danego podopiecznego oraz w miarę możliwości, zdjęcia. Jeśli ktoś
ma ochotę sprawić „swojemu”
psiakowi niespodziankę w postaci
zabawki lub karmy, nie ma problemu. Wystarczy przesłać prezent do

Projekt ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom, którym
grozi problem bezdomności oraz
tym, które aktualnie przebywają

dla młodych sportowców z całego kraju. Byli to kandydaci ubiegający się o dofinansowanie
swoich sportowych zainteresowań. Agnieszka jest jedyną osobą z całego Śląska, która otrzymała powyższe stypendium –
tłumaczy Grażyna Strączek, dyrektor
Rodzinnego
Domu
Dziecka nr 1.
Robert Połzoń

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 20 kwietnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, na mecie biegu.
Foto: Arch.

Każdy chętny może adoptować zwierzaka na odległość.

schroniska i zostanie on wręczony
psiakowi – tłumaczy Agata Magiera, koordynator Wirtualnej Adopcji.

psiaka, na tyle, na ile go stać. Nie
ograniczamy również ilości posiadania wirtualnych podopiecznych
oraz ilości wirtualnych adopcji
przypadających na jednego psa –
dodaje Agata Magiera.
Adopcji może się podjąć każdy.
Zarówno osoba prywatna jak i firma, szkoła czy klasa. Każdy opiekun ma możliwość nadania zwierzakowi własnego, wymyślonego
przez siebie imienia. Tych, którzy
chcą podjąć się Wirtualnej Adopcji, odsyłamy na stronę internetową Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Fauna (www.fauna.rsl.pl),
które jest inicjatorem akcji. Tam
można przyjrzeć się sylwetkom
zwierząt czekających na adopcję
i zaopiekować się którymś z nich.
Agnieszka Pach

w schronisku. Celem akcji jest
również ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt przez
środki zapobiegawcze takie jak
kastracja czy sterylizacja. Wirtualna Adopcja to rodzaj adopcji na
odległość wiążącej się z comiesięcznymi wpłatami kwot pieniężnych, które przeznaczane są
na utrzymanie wybranego zwierzęcia i rozbudowę schroniska,
aby zwierzęta mogły żyć w lepszych warunkach.
– Dzięki Wirtualnej Adopcji możemy spokojnie planować wydatki
na weterynarza, leki i inne niezbędne czynniki wpływające na
utrzymanie psiaków w schronisku.
Jesteśmy otwarci na każdą złotówkę, bo przecież każdy ma prawo
wirtualnie adoptować swojego

Foto: Magdalena Koral

Stypendium dla Agnieszki
Do ostatniego etapu programu
stypendialnego „NA PODIUM”
dla wychowanków rodzinnych domów dziecka dostało się tylko
dwudziestu uczestników a wśród
nich jedna osoba z Rudy Śląskiej –
Agnieszka Iwanowicz.
– Od trzech lat gram w piłkę
ręczną. Na początku chcieliśmy się
dostać do pierwszego etapu tego
programu. Z niego wyłoniono 30

uczestników, w tym mnie. Z tych
osób na Facebooku wybrano dwudziestkę, która otrzymała stypendia
– mówi uczestniczka konkursu.
Agnieszka jest uczennicą klasy
V Szkoły Podstawowej nr 13 na
Bielszowicach oraz zawodniczką
Klubu Sportowego ZGODA Ruda
Śląska.
– Fundacja Orlen Dar Serca
ogłosiła konkurs stypendialny

Młody lider

Wśród modeli pływających

Piotr Hoszka, uczeń trzeciej
klasy Technikum nr 6 w ZSP nr 6
odniósł wielki sukces w dorocznym konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego. Jego projekt zdobył uznanie
komisji konkursowej, dzięki czemu Piotrek zajął pierwsze miejsce w kategorii konstruktor –
elektronik.
– Jestem bardzo zadowolony.
Myślałem, że nie mam szans na
zwycięstwo, gdyż inne prace wydawały mi się o wiele lepsze – relacjonuje Piotr Hoszka.
Młody rudzianin sam zaprojektował i zbudował mikroprocesorowe radio internetowe. Swój
pomysł zatytułował: „AVR-WEBRADIO – mikroprocesorowe
radio internetowe”
– Pomysł wyniknął z własnej
potrzeby. Sam chciałem posłuchać takiego radia – dodaje
Piotr.
W nagrodę Piotrek otrzymał
dyplom i statuetkę „Młody Lider
Innowacji Województwa Śląskiego”. Co więcej, będzie miał możliwość przedstawienia swej pracy
na Międzynarodowych Targach
Innowacji Gospodarczych i Na-

Miłośnicy modeli pływających zjechali do Kochłowic, by
wziąć udział w odbywających
się na terenie Ośrodka „Przystań” XIX Międzynarodowych
Mistrzostwach Śląska modeli
pływających, które odbywały się
od 3 do 5 maja.
– Te mistrzostwa możemy zaliczyć do udanych. Frekwencja
jest duża, pojawiło się wiele nowych modeli. Tylko pogoda nie
dopisała. Na liście startowej jest
58 zawodników i około 127 modeli. Generalnie zawodnicy
przyjeżdżają z dwoma, a nawet
trzema modelami. Mamy tu pasjonatów z całej Polski, a także
z Niemiec i Czech. Obsada jest
międzynarodowa, co wynika z tego, że te zawody cieszą się renomą – mówił Dariusz Pieczka,
prezes Modelarskiego Klubu
Sportowego „Gwarek” w Rudzie
Śląskiej.
Tym, co przyciąga modelarzy
do Rudy Śląskiej, jest atmosfera
zawodów.
– Zainteresowanie modelarstwem przejąłem od ojca, który
gdy tylko skończyłem dziesięć lat
zaczął mnie brać ze sobą na za-

Zadowolony z siebie Piotrek z nagrodami.

Foto: ZSP nr 6

ukowych INTARG-KATOWICE
organizowanych przez Centrum
Innowacji WKTiR w Katowicach. Gratulujemy sukcesu.
Agnieszka Pach

Na mistrzostwach pojawiło się wiele ciekawych modeli.

wody. Później zacząłem powoli
sam tworzyć modele. Jest to dość
czasochłonne zajęcie. Jak kiedyś
policzyliśmy, jeden z modeli budowaliśmy przez ponad tysiąc
godzin. Nie czerpiemy dochodów
z udziału w zawodach, ale bardzo lubimy się spotkać i razem
popływać. To jest zdrowa konkurencja – opowiadał Beniamin
Brylka, uczestnik mistrzostw,

Foto: SH

którego model zajął drugie miejsce na mistrzostwach świata.
W kategorii F4-A trzecie miejsce zajął Wojeciech Pieczka. Ten
sam zawodnik w kategorii F4-C
senior był pierwszy. W tej kategorii piąte miejsce zajął Michał
Chrzanowski. W klasyfikacji generalnej rudzki klub zajął czwarte miejsce.
Sandra Hajduk
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju
222) wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4, obejmujących działki, które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem pod:
•

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oznaczone numerami geodezyjnymi

•

3263/147 o powierzchni 828 m2, KW nr GL1S/00042034/1,

•

3264/147 o powierzchni 563 m2, KW nr GL1S/00020896/1,

•

3265/147 o powierzchni 676 m2, KW nr GL1S/00042034/1,

•

3267/147 o powierzchni 801 m2, KW nr GL1S/00020896/1,

•

3268/147 o powierzchni 692 m2, KW nr GL1S/00020896/1,

•

3269/147 o powierzchni 570 m2, KW nr GL1S/00020896/1

•

pod drogę dojazdową: działka nr 3266/147 o powierzchni 722
m2, KW nr GL1S/00044229/9 (nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową zostaną zbyte wraz z udziałem wynoszącym 1/6
cz. działki nr 3266/147).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje, że przystąpił do opracowywania następujących dokumentów:
– Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda
Śląska”,
– Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta
Ruda Śląska”.
Głównym celem niniejszego programu
jest zaplanowanie działań naprawczych
zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na środowisko. Prace nad programem
są kontynuacją zrealizowanej w 2012 r.
Mapy akustycznej miasta Ruda Śląska.
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z treścią programu i prognozy oraz
wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww.
dokumentów od dnia 7 maja do dnia 27
maja 2013 r.
Dokumenty udostępnione są na stronie
internetowej miasta: www.rudaslaska.
pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6, pokój 403 i 313, w godzinach pracy
Urzędu.
Wszystkie wnioski i uwagi złożone
w powyższym terminie zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu
zostanie umieszczona w rozdziale dotyczącym udziału społeczeństwa w niniejszym programie.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
w rejonie ulicy Na Łąkach
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Do sprzedaży w drodze rokowań pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach, oznaczona numerem geodezyjnym 2501/395 o powierzchni
1922 m2, zapisana na karcie mapy 9 obręb Ruda, w księdze wieczystej Nr GL1S/00007197/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. W dziale III księgi
wieczystej wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
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 5.11.2012 r.
Przetargi przeprowadzone w dniach 4.01.2013 r. i 8.03.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana powyżej figuruje jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1).
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanej działki odbywa się z drogi publicznej ulicy Na Łąkach istniejącą drogą dojazdową stanowiącą własność Gminy Miasta
Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 68.000,00 zł. Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Rokowania odbędą się w dniu 11.06.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby
fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka
nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w terminie do dnia 5.06.2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 3.400,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu, złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przedłożą przed otwarciem rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający rokowania ponosić będzie wszelkie
opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

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

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

Baran – Twoje życie będzie teraz przepełnione różnymi niezwykłymi wydarzeniami. Pamiętaj,
by nie być łatwowiernym i nie dać
się omamić, szczególnie w życiu
uczuciowym.
Byk – Zadbasz teraz o siebie i swój
wygląd. Pamiętaj, że również Tobie należy się parę dni wolnego. Nie
gódź się zatem na dodatkową pracę, nie będzie warta wysiłku.
Bliźnięta – Zostawisz obowiązki i wszystko, co sprawiało Ci ciężar, za sobą. Postanowisz coś
zmienić w swym życiu, teraz właśnie jest moment, by wypłynąć na
szersze wody.
Rak – Będziesz robił to, co lubisz, a praca będzie sprawiała Ci
przyjemność. Masz teraz szansę
wykazać się swymi umiejętnościami, zostaną docenione.
Lew – Poświęcisz ten czas na
zastanowienia, rozwój duchowy,
medytację czy modlitwę. Najbliższe dni będziesz chciał przeżyć
w ciszy i spokoju, co może utrudnić wizyta kogoś z rodziny.
Panna – Targać będą Tobą dylematy związane zarówno z życiem uczuciowym jak i zawodowym. Dobry czas na zawieranie
współpracy oraz wchodzenie
w związki.
Waga – Uważaj, by nie robić
na przekór losowi i pozwól sobie
odpocząć. Chwilowy zastój szybko minie i znów będziesz mogła
dążyć do realizacji marzeń.
Skorpion – Nadchodzą zmiany
w Twym życiu i dobra passa może
się dla Ciebie skończyć. Nie załamuj się niepowodzeniami, za kilka dni znów odzyskasz formę.
Strzelec – W ciągu najbliższych dni możesz stracić więcej
pieniędzy niż przypuszczałeś, zacznij ostrożnie robić zakupy oraz
uważaj na oszustów czy złodziei.
Koziorożec – Bardzo szybko
minie ten tydzień, aż będzie Ci
szkoda, że już się kończy, ponieważ zapowiada się bardzo przyjemnie. Spędzisz go z bliskimi osobami.
Wodnik – Czekają Cię nowe
wyzwania i możliwości dające nadzieję na lepsze jutro i obiecującą
współpracę. Nie zapomnij poświęcić swego czasu również rodzinie.
Ryby – Czeka Cię dużo pracy,
ale i również możliwość awansu
czy znalezienia pracy. Będzie to
dla Ciebie pracowity, aczkolwiek
bardzo sympatyczny i dający nowe możliwości czas.

Poziomo: 1 – czar, urok, 5 – państwo w Ameryce Pd., 8 – w mitologii greckiej muza poezji miłosnej, 9
– dziecięce uzdrowisko, 11 – materiał palny, 12 – tytuł dygnitarza Turcji , 15 – demon, 17 – w mitologii
greckiej bogini mądrości, 20 – dwanaście sztuk, 21 – traf, powodzenie,
24 – lęk, obawa, 25 – państwo ze

stolicą w Rzymie, 28 – pogłębiarka,
29 – rybka akwariowa, 32 – może
być nieufności, 33 – Jorge, pisarz
brazylijski, 36 – przęśl, krzew, 39 –
ptak z rodz. petreli, 42 – urządzenie
optyczno-elektromechaniczne, 43 –
część nogi, 45 –zabawa wielkanocna, 46 – otawa, 47 – ptak z rodz.
ibisów.

KĄCIK MALUCHA
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Pionowo: 1 – w mitologii greckiej
syn Priama, 2 – przynęta, 3 – imię
żeńskie, 4 – rowek, nacięcie, 5 – instrument perkusyjny, 6 – w mitologii greckiej ojciec Atlasa, 7 – tworzywo syntetyczne, 10 – wiarus, 13
– beczka na wino, 14 – surogat, 16
– wada wzroku, 17 – przedmiot zabytkowy, 18 – harcownik, 19 – konopie manilskie, 21 – czarna w kominie, 22 – gatunek papugi, 23 – harce, swawole, 26 – odmiana pszenicy,
27 – dawny piec hutniczy, 30 – świadectwo kontroli, 31 – całun, 34 – gra
w karty, 35 – perska miara ciężaru,
37 – drapieżnik z rodz. łasz, 38 –
kwitnie tylko raz, 40 – czerwony pasek nad okiem u kuraków, 41 – sieć
rybacka, 44 – tłuszcz roślinny.
Hasło krzyżówki nr 16 brzmiało:
Gdzie ochota – tam robota. Nagrodę
otrzymuje Krystyna Duczek z Rudy
Śl. Po odbiór nagrody – kuponu
o wartości 50 złotych, który jest do
zrealizowania w Firmie Handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 3840) 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
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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. 501-727-479, 32
248-75-41 po 18.00.

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

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

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

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

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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. 507-055024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32 252-97-79.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
R
Instalacje centralnego ogrzewania
i gazu. Tel. 512-121-532.
R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór).
Tel. 517-260-780.

R Kredyty konsolidacyjne na oświadczenie, kredyty z komornikiem do 25 tys. Tel.
508-964-968.
 Instalacje c.o., wod.-kan. remonty,
długoletnie doświadczenie. Tel. 722-131143.
R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. Tel. 32-243-30-24, 501-281-222.
 Pożyczki bez zaświadczeń, również
z komornikiem! Tel. 605-848-324.

R Aż do 7.000 zł pożyczka bez BIK-u,
dzwoń 605-848-324, 728-874-276 –
dojazd gratis.
 Gotówka dla odrzuconych przez Banki!
507-385-478, 728-874-276.
 Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000
zł 512-996-794, 728-874-276.
NIERUCHOMOŚCI

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Ruda, dwupokojowe, 38 m2, 72 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 107 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09,
605-731-250.

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

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

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692

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

R Jednopokojowe c.o. miejskie, tanio 35
m2, 65 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
R Kochłowice – PILNIE sprzedam czteropokojowe, 76 m2, 145 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
R Wynajmę lokal na biuro/magazyn,
ok.55 m2, ul. Górnośląska, tel. 501-410468.
R
Sprzedam dochodowy kiosk typu
Ruch, tel. 501-410-468.

R Wynajmę mieszkanie w Orzegowie –
tel. 501-418-348 lub 663-774-718.
R Trzypokojowe c.o. miejskie, tanio 60
m2, 135 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.
R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochłowicach po kompletnym remoncie.
Cena 79 000 zł, tel. 600-363-375.
R Do wynajęcia kawalerka – Ruda Śląska 1. Tel. 798-122-215.
R Czteropokojowe tanio, 70 m2, 143 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

R CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL.

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

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 m ,
155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Do wynajęcia mieszkanie po remoncie,
dzielnica Godula, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., na czas nieokreślony. Kontakt, tel. 691-377-573.

R Wirek, jednopokojowe, 38 m2, 79 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-0628.

R Sprzedam dom Bielszowice.
MLUX, tel. 660-251-346.

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

R Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio 45
m2, 85 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Kłodnica działka, 890 m2, sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
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 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 784-699569.
 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

Złóż życzenia z okazji Dnia Matki
na łamach Wiadomości Rudzkich!
22 maja, na łamach naszej gazety
będzie można złożyć życzenia z okazji Dnia Matki.

Znajdź nas na Facebooku!

Wiadomości Rudzkie

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

10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm (bez zdjęcia) oraz
15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.
Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku
(20 maja) do godz. 12.00.
Życzenia można przesyłać mailowo
(ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl)
lub przynieść osobiście do redakcji
(Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-15.00).

DO-

Ogłoszenia

R NOWY BYTOM M-3 i M-4 sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R WIREK sprzedam dwupokojowe wyremontowane. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Lokal do wynajęcia Kochłowice. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice kawalerkę sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.

NAUKA
R
Chemia, matematyka, fizyka. Tel.
503-996-523.
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-2701, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503-345968.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 785-437-230.

PRACA
R Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę
paznokci z doświadczeniem. Tel. 504170-918.
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 FIRMA zatrudni pracowników obsługi
klienta w placówkach Poczty Polskiej na
terenie miasta Zabrze i Rudy Śląskiej 1.
CV: info@astonish-PL.pl.

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Zatrudnimy kierowców emerytów, rencistów kat. C, D. Tel. 693-399-001.
R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki w
zawodzie. Studio Fryzjerskie „Lucjan”, tel. 601-488-125.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607-912559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

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

AKTUALNE OFERTY PRACY
POWIATOWEGO URZĘDU
PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ODWIEDŹ I TY!!

Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32/771-59-00 wew.18
•

Dane z 1-30 kwiecień 2013 r. – źródło: google analytics

•

•

•

•

•

•

•

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na
koncert Lord of the Dance. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.lord + imię i nazwisko pod nr 71100. Koszt SMS-a to 1,23
brutto. Na SMS-y czekamy do 9.05.2013 r. do godz. 9.00.

•

SPRZEDAWCA – wykształcenie
zawodowe handlowe lub budowlane, 3 lata doświadczenia zawodowego w branży budowlanej,
tartaku lub w handlu, obsługa
programów: Subiekt, Rachmistrz i
MS Office.
KONSULTANT TELEFONICZNY
– wykształcenie średnie, bardzo
dobra obsługa komputera i programów MS Office, umiejętności
interpersonalne, dobra dykcja, łatwość nawiązywania kontaktów.
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
– wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
SEKRETARKA – wykształcenie
średnie, obsługa komputera i programów MS Office, bardzo dobra
znajomość języka niemieckiego w
mowie i piśmie.
SPRZEDAWCA-KASJER – wykształcenie zasadnicze zawodowe,
aktualna książeczka zdrowia dla
celów sanitarno-epidemiologicznych, obsługa kasy fiskalnej oraz 2
lata doświadczenia w sklepie spożywczym samoobsługowym.
SPRZEDAWCA W SALONIE
OPTYCZNYM – wykształcenie
min. zasadnicze zawodowe, pół
roku doświadczenia zawodowego
na stanowisku sprzedawca w salonie optycznym.
PRACOWNIK LOMBARDU – wykształcenie bez znaczenia, obsługa komputera i programów MS
Office, mile widziane doświadczenie.
BLACHARZ SAMOCHODOWY –
wykształcenie bez znaczenia, wymagany rok doświadczenia.
FIZJOTERAPEUTA – wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w sklepie medycznym.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :
Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!
Cena 3 520,00 zł/m2
Ruda Śląska, Bielszowice
!!!Mieszkania i lokale od 50 m2 do 75 m2!!!
Cena 3500,00 zł/m2
DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba
258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba
252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba
250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 801 m2 
98 zł/m2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m2 
40 tys. zł
2
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m 
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. – Godula
55 m2 
125 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
88 tys. zł

DOMY

R Sprzedam działkę Mikołów. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Skup samochodów za gotówkę.
Tel. 505-049-833.
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R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.

DZIAŁKI

R Sprzedam trzypokojowe Bykowina.
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503-345968.

Wiadomości Rudzkie 8.05.2013 

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R RUDA 1, sprzedam dwupokojowe.
DOMLUX, tel. 660-251-346.

www.wiadomoscirudzkie.pl

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
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na cel zgodny
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem na cel
zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nieruchomość gruntowa oznaczona
numerem geodezyjnym 3606/207 o powierzchni 82 m2, zapisana na
karcie mapy 1 obręb Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej
GL1S/00015566/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana parterowym budynkiem niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 40 m2.
Budynek (była kostnica) wykonany w technologii tradycyjnej, ściany
murowane z cegły. Zły stan techniczny budynku: brak drzwi wejściowych (otwór zamurowany), stolarka okienna i instalacje wewnętrzne –
do wymiany, widoczne pęknięcia ścian i stropu, zawilgocenia.
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa wolna jest od
długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby
wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.06.2012 r. Przetargi
przeprowadzone w dniach 26.09.2012 r. i 18.02.2013 r. zakończyły się
wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej. Dojazd odbywa się poprzez istniejący zjazd z ulicy 1
Maja poprzez drogę dojazdową zlokalizowaną na działce nr 3607/207,
która znajduje się w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.
A. Nabywca będzie zobowiązany do prawnego uregulowania dojazdu
do zbywanej nieruchomości we własnym zakresie. Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana powyżej figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowousługowej (symbol planu MNU1) z podstawowym przeznaczeniem
gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą
funkcję usługową, w tym rzemiosła. Zbywana nieruchomość znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków, które są objęte opieką konserwatorską, w związku z czym istnieje obowiązek uzgadniania przez nabywcę z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszelkich
zamierzeń inwestycyjnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 12.400,00
zł.
Rokowania odbędą się w dniu 5.06.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej www.rudaslaska. bip.info.pl (zakładka nieruchomości - budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 29.05.
2013 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 700,00 zł przelewem na
konto tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
oraz przedłożą przed otwarciem rokowań wymagane dokumenty
i oświadczenia. Wygrywający rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),
tel. nr 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.04.2013 r. do
dnia 19.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 10917 m2, zapisanych
na karcie mapy 6, obręb Ruda, położonych w Rudzie Śląskiej-Chebziu
przy ulicy Zabrzańskiej, obejmujących stanowiące całość gospodarczą:
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami
geodezyjnymi 244/4 o powierzchni 549 m2, 382/4 o powierzchni 69 m2,
402/4 o powierzchni 2492 m2, zapisane w KW nr GL1S/00003801/4
oraz prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami
geodezyjnymi 370/4 o powierzchni 26 m2 (KW nr GL1S/00019809/5),
403/4 o powierzchni 7761 m2 (KW nr GL1S/00008529/8), 377/4 o powierzchni 20 m2 (KW nr GL1S/00008529/8) ustanowione do dnia
5.12.2089 r. na rzecz Miasta na Prawach Powiatu Ruda Śląska na
nieruchomości własności Skarbu Państwa, które zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska; działy III
i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2,
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2,
– 1298/1193 o powierzchni 616 m2,
– 1299/1193 o powierzchni 642 m2,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr
KW GL1S/00039359/1.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki
nr 1303/1193, 1302/1193, 1298/1193, 1299/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2
i KDW.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu
kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.
Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiadają dojazd z drogi
publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut.
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki nr 1303/1193 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 – 67.000,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 – 67.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 29.05.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach:
– dla działki nr 1303/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 4.600,00 zł
– dla działki nr 1302/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193
– 4.700,00 zł
– dla działki nr 1298/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193
– 3.400,00 zł
– dla działki nr 1299/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193  – 3.350,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu 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.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pokój 222), tel. 32 24490-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30.04.2013 r. do dnia 20.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej w udziale wynoszącym ½ część, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/000428063/4 (działy III i IV wolne są
od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Dwa zwycięstwa zielonych

Grunwald w minionym tygodniu zdobył komplet punktów.

Z pewnością do udanych może
zaliczyć ostatnie dwie kolejki
Grunwald Ruda Śląska. Najpierw
w środę zieloni pokonali przed
własną publicznością Przyszłość
Ciochowice 2:1. Następnie w sobotę udali się do Dąbrowy Górniczej, gdzie pokonali tamtejszego
Zagłębiaka, wygrywając takim samym bilansem jak w środowym
meczu.
W spotkaniu z Przyszłością od
początku to Grunwald był stroną
dominującą. Jednak jako pierwsi
bramkę strzelili goście. W 27 minucie zawodnik Przyszłości wychodził na pozycję. Został on
sfaulowany przez bramkarza zielonych. Sędzia podyktował rzut
karny, który wykorzystał Czaja.
Jeszcze przed zakończeniem
pierwszej połowy zieloni zdołali
doprowadzić do remisu. W 43 minucie po zamieszaniu w polu karnym podanie Dreszera wykorzystał Szpoton i z bliska umieścił
futbolówkę w siatce gości.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Cztery punkty Slavii
W środę KS Slavia Ruda Śląska
podejmowała przed własną publicznością drużynę Zielonych
Żarki. Ekipa z Rudy Śląskiej pewnie pokonała przyjezdnych, wygrywając 4:0. W sobotę natomiast
Slavia zmierzyła się z Górnikiem
09 Mysłowice. W tym spotkaniu
padł remis 2:2.
Od początku środowego spotkania do groźniejszych sytuacji
dochodzili gospodarze. Swoją
przewagę udało im się potwier-

dzić w 18 minucie spotkania.
Wtedy dobre podanie dostał Witor. Znalazł się on w sytuacji sam
na sam i uderzeniem na dalszy
słupek pokonał bramkarza przyjezdnych, dając tym samym swojej drużynie prowadzenie. Na kolejną bramkę kibice nie musieli
długo czekać. Zaledwie trzy minuty później podanie w pole karne
otrzymał Zalewski, który uderzeniem pod poprzeczkę umieścił
piłkę w siatce i było 2:0.W drugiej

części gry gospodarze dalej kontrolowali spotkanie. Zdołali przy
tym zwiększyć swoją przewagę.
Na listę strzelców wpisali się kolejno Witor i Kudełko, a spotkanie
zakończyło się wynikiem 4:0 dla
Slavii.
W Mysłowicach gospodarze
szybko wyszli na prowadzenie.
Zaledwie pięć minut po gwizdku
rozpoczynającym spotkanie, sędzia podyktował na ich korzyść
rzut karny, który ci pewnie wyko-

Futsal – ekstraklasa

AZS UŚ Katowice wygrał z Gwiazdą Ruda Śląska 2:0. Tym samym rudzianie spadają z futsalowej ekstraklasy.
Katowiczanie objęli prowadzenie w 16 minucie spotkania.

Foto: Arch.

Po stałym fragmencie gry Rafała Krzyśkę pokonał Dariusz
Wolański. Rudzianie także mieli swoje okazje do strzelenia
bramki w tym meczu. Na listę
strzelców wpisać się mogli Sia-

W drugiej połowie gra się bardziej wyrównała. W 61 minucie
sędzia podyktował wolny dla
Grunwaldu. Do piłki podszedł
Szczypior i uderzył piłkę tak, że ta
przeleciała tuż przy słupku i wpadła do bramki. Gospodarzom jeszcze raz udało się później umieścić
piłkę w siatce gości – w 73 minucie po strzale Stawowego dobijał
Kot, ale sędzia gola nie uznał.
Ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem Grunwaldu 2:1.
W sobotę natomiast na wyjeździe zieloni zmierzyli się z wiceliderem tabeli – Zagłębiakiem Dąbrową Górniczą. Grunwald mógł
objąć prowadzenie już w pierwszej minucie spotkania. Wówczas
to bramkarz sfaulował Ciołka, a sędzia podyktował rzut karny, jednak strzał Kota został wybroniony
przez bramkarza gospodarzy. Kot
zdołał zrehabilitować się w 36 minucie – wykorzystał on długie podanie i celnie uderzył na dalszy
słupek. Jego gol pozwolił na obję-

rzystali. W dziesiątej minucie meczu Zalewski wykorzystał złe wybicie bramkarza i z bliska wbił
piłkę do bramki, doprowadzając
do remisu. Mimo kilku dobrych
okazji Slavii, pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W drugiej części spotkania gra rudzian
była słabsza. Mimo tego udało im
się zdobyć bramkę. W 85 minucie
prawą stroną wszedł Witor, okiwał
dwóch zawodników gospodarzy
i ładnym uderzeniem umieścił piłkę w ich bramce. Na tym jednak
mecz się nie skończył. W 93 minucie po faulu w środku pola, jeden
z mysłowiczan wrzucił piłkę w pole karne, inny strzelił i mecz zakończył się remisem 2:2.
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cie prowadzenia zielonym. W końcówce pierwszej połowy szansę
na podwyższenie miał Maciongowski, ale znajdując się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
gospodarzy strzelił prosto w golkipera.
Pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania, po zamieszaniu w polu karnym, do bramki
zielonych trafił zawodnik gospodarzy, doprowadzając tym samym
do remisu. W 68 minucie podanie
Kota wzdłuż bramki zdołał wykorzystać Ciołek, który przymierzył
i strzelił obok wychodzącego
bramkarza, dając prowadzenie
Grunwaldowi. Wynik 1:2 utrzymał się do końca spotkania i zieloni mogli cieszyć się z cennego
zwycięstwa.

Pozostałe wyniki: Zieloni Żarki –
Sarmacja Będzin 3:0, Przyszłość
Ciochowice – Victoria Częstochowa
2:2, Gwarek Tarnowskie Góry – Górnik Piaski 2:2, Wyzwolenie Chorzów
– LKS Kamienica Polska 4:5, Lot
Konopiska – Unia Ząbkowice3:4, Pilica Koniecpol – Szombierki Bytom
1:1
1. Szombierki Bytom 20 43 39-15
2. Zagłębiak Dąbr. G. 20 38 34-23
3. Grunwald Ruda Śl. 20 35 27-18
4. Pilica Koniecpol
20 34 28-19
5. Górnik Piaski
20 34 32-20
6. Slavia Ruda Śląska 20 31 36-26
7. Sarmacja Będzin
20 28 30-31
8. LKS Kamienica
20 27 28-37
9. Zieloni Żarki
20 27 24-39
10. Gwarek Tarn. G. 20 27 35-27
11. Lot Konopiska
20 24 32-27
12. Przyszłość Cioch. 20 23 21-25
13. Wyzwolenie
20 21 23-27
14. Victoria Częst.
20 17 26-46
15. Górnik 09 Mysł. 20 14 20-41
16. Unia Ząbkowice 20 13 22-36

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Spadek Gwiazdy

Gwiazda spadła do I ligi.

Wiadomości Rudzkie 8.05.2013 

dul, Piasecki czy Jonczyk, ale
zabrakło im precyzji bądź dobrze między słupkami spisywał
się
bramkarz
gospodarzy.
W końcówce drugiej połowy
spotkania rudzianie postawili
wszystko na jedną kartę i zagrali z lotnym bramkarzem. Skorzystali z tego katowiczanie,
którzy po kontrze, na nieco ponad dwie minuty przed gwizdkiem oznajmiającym zakończenie meczu, po raz drugi umieścili piłkę w siatce Gwiazdy.
AZS UŚ Katowice – Gwiazda
Ruda Śląska 2:0 (1:0)
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

Piłka nożna – IV liga – grupa I:
11 maja, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Sarmacja Będzin
11 maja, sobota, godz. 17.00 Slavia Ruda Śląska – Pilica Koniecpol
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:
11 maja, sobota, godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – Strażak Mierzęcice
11 maja, sobota, godz. 17.00 RKS Grodziec – Urania Ruda Śląska
11 maja, sobota, godz. 17.00 Kolejarz 24 Katowice – Wawel Wirek
Futsal – ekstraklasa:
11 maja, sobota, godz. 18.00 Gwiazda Ruda Śląska – AZS Uniwersytet Gdański Gdańsk

MOSiR – baseny kryte
Kochłowice
Czynny od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do 22.00, w niedzielę
od 8.00 do 22.00, wyjście z wody o godzinie 21.45; tel. (32) 243-88-87.
Nowy Bytom
Czynny od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do 22.00, w niedzielę
od 8.00 do 22.00; tel. (32) 242-07-77, (32) 242-15-78.
Ruda
Czynny od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do 22.00, w niedzielę od 8.00 do 22.00, wyjście z wody o godzinie 21.45; tel. (32)
243-05-30.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Komplet punktów zdobyty
Po bardzo słabym spotkaniu Górnik Zabrze musiał uznać wyższość
GKS-u Bełchatów, który wygrał
u siebie 2:0 (1:0). Pierwsza bramka
padła w 30 minucie. Z kontrą ruszyli gospodarze i po strzale z ostrego
kąta Bartosiaka, objęli prowadzenie. Drugi gol padł w doliczonym
czasie gry. W 93 minucie meczu fatalną postawę obrońców wykorzystał Poźniak, który z zimna krwią
pokonał Witkowskiego płaskim
strzałem.
Adam Nawałka (trener Górnika Zabrze): – Gratuluję gospodarzom zasłużonego zwycięstwa. Ten
mecz pokazał, że w naszej lidze każdy może wygrać z każdym. Po wygranej z Ruchem nastroje były bardzo dobre. Wierzyliśmy, że uda nam
się przełamać. Dzisiaj nasze nadzieje zostały jednak zweryﬁkowane. Jeszcze wiele ciężkiej pracy
przed nami, aby wygrywać takie
mecze, jak dzisiejszy. Owszem, staraliśmy się, ale to za mało, aby wygrywać. Myślę, że ostatnie mecze
pokażą, komu zależy, kto chce pracować, kto nie ma żadnych zahamowań i gra o wszystko. Trzeba rzucić
wszystko na jedną szalę i dodać do
tego poświęcenie. Bełchatów dał
nam dzisiaj srogą lekcję. Mam nadzieję, że niektórzy zastanowią się
nad sobą i wrócą w przyszłym tygodniu odpowiednio przygotowani
mentalnie.
Norbert Witkowski (bramkarz
Górnika Zabrze): – Cieszyłem się,
że dostałem szansę. Cóż z tego, skoro przegraliśmy po słabym meczu.
Nie będę na gorąco komentował sytuacji, po których padły bramki.
Trudno powiedzieć, co się dzieje
z zespołem. Sytuacji z kibicami nie
chciałbym komentować.
GKS Bełchatów – Górnik
Zabrze 2:0 (1:0)
1:0 – Bartosiak 30’
2:0 – Poźniak 90+3’
Górnik: Witkowski - Olkowski
(84’ K. Nowak), Danch, Kopacz,
Szeweluchin - Zachara, Iwan,
Mączyński, Nakoulma (68’ Bonin)
- Kwiek - Jeleń (80’ Przybylski).

W środę Urania Ruda Śląska zmierzyła się na wyjeździe z Orłem Białym
Brzeziny Śląskie. Kochłowiczanie stracili na samym początku dwie bramki,
ale zdołali odrobić straty, a mecz zakończył się wynikiem 3:4 dla Uranii.
W sobotę Urania bez większych problemów pokonała na własnej murawie
znajdujący się w streﬁe spadkowej ŁKS
Łagiewniki 3:0.
Niezbyt dobrze dla Uranii rozpoczął się środowy mecz z Orłem. Minutę po gwizdku rozpoczynającym spotkanie, zawodnik gospodarzy znalazł
się w sytuacji sam na sam z Pardelą

i ją wykorzystał. Sześć minut później
sytuacja się powtórzyła i kochłowiczanie przegrywali już dwiema bramkami. Kolejna bramka padła w 24 minucie – z dystansu strzelał Kornas,
a piłka odbiła się od słupka i wpadła
do bramki. Trzynaście minut później,
po dośrodkowaniu z lewej strony, na
szczupaka zdecydował się Miszka i było 2:2. W końcówce Oczko wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem gospodarzy, ustalając wynik
pierwszej połowy na 2:3.
W 49 minucie po błędzie Uranii, do
piłki doszedł zawodnik Orła i strzelił

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Dwa remisy Wawelu
W środę Wawel Wirek zmierzył się
na wyjeździe z ŁKS-em Łagiewniki
i zremisował z nim 2:2. W niedzielę
natomiast rudzianie zagrali na własnym boisku ze znajdującą się w czubie tabeli Przemszą Siewierz. Ten
mecz także zakończył się remisem
1:1.
W środę pierwszą bramkę strzelili
gospodarze w 23 minucie – po rożnym, uderzeniem głową. Wawel doprowadził do remisu trzy minuty później. Po indywidualnej akcji silnym
strzałem pokonał golkipera gospoda-

rzy Lokaj. W 58 minucie ŁKS znów
wyszedł na prowadzenie – zawodnik
gospodarzy wyskoczył zza obrońców
i strzelając z bliskiej odległości, dał
prowadzenie Łagiewnikom. Bramkę
doprowadzającą do remisu ponownie
strzelił w 84 minucie Lokaj, który po
tym jak został sfaulowany przez bramkarza, wykorzystał rzut karny.
W niedzielę na stadion znajdujący
się przy ulicy Katowickiej przyjechała
Przemsza Siewierz. Bramka dla Wawelu padła już w czwartej minucie
spotkania. Po wrzutce Lokaja naj-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Jastrząb Bielszowice zmierzył
się w sobotę na własnym boisku ze
znajdującą się w środku tabeli
Ciężkowianką Jaworzno. Bielszowiczanie zremisowali i zdobyli
cenny punkt. W sobotę natomiast
ekipa z Rudy Śląskiej pojechała do
Dąbrowy Górniczej, gdzie przegrała z tamtejszą Unią.
W środę pierwsza bramka padła
w 60 minucie – w pozycji sam na
sam z bramkarzem znalazł się za-

Rudzianie w kadrze
efektem jego niedawnego sukcesu.
Reprezentant Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej
65 kg na Mistrzostwach Polski Seniorów rozegranych 19-21 kwietnia w Świnoujściu. Walki eliminacyjne, które odbyły się w sobotę 20
kwietnia, nasz zawodnik przeszedł
dość łatwo, wygrywając przed czasem. Dało mu to awans do najlepszej czwórki turnieju. W niedzielnym półﬁnale spotkał się z Micha-

obok interweniującego Pardeli, doprowadzając do remisu. W 71 minucie,
po wystawieniu piłki przez Musiała na
16 metrze, do futbolówki doszedł Baron i skierował ją do bramki Orła.
Od początku sobotniego spotkania
Urania szukała szansy na to, by umieścić piłkę w siatce rywali. W 31 minucie Oczko zdołał w końcu pokonać
golkipera gości i było 1:0. Mimo kilku okazji, gospodarze schodzili na
przerwę tylko z jednobramkową zaliczką.
W 57 minucie Urania podwyższyła
swoje prowadzenie – kochłowiczanie
przelobowali obronę gości, po czym
piłkę w siatce umieścił wybiegający
zza pleców obrony Oczko. W 82 minucie po główce Damiana Barona piłka po raz trzeci znalazła się w siatce
gości.

pierw uderzał Majnusz, a później piłkę do siatki skierował Grzegorz Kałużny. Cztery minuty później bardzo
dobrą okazję miał Dawid Majnusz,
który znalazł się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem gości. Jego strzał
był jednak lekki i nie sprawił najmniejszego problemu golkiperowi gości. W 26 minucie po dwójkowej akcji
goście doprowadzili do remisu. Po
tych bramkach tempo meczu spadło,
a gra toczyła się głównie w środku pola. Znów emocjonująco zrobiło się
dopiero na kilka minut przed gwizdkiem ogłaszającym koniec meczu –
obie strony miały swoje szanse na
strzelenie bramki, ale zabrakło celności i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

wodnik gości. Zauważył on wbiegającego w pole karne klubowego
kolegę, podał mu piłkę, a ten umieścił ją w pustej bramce gospodarzy. Pięć minut później znów w sytuacji sam na sam znalazł się zawodnik przyjezdnych i było 0:2.
W 71 minucie Jastrząb strzelił
bramkę kontaktową. Podanie w pole karne otrzymał Janiak, który
uderzeniem umieścił piłkę w siatce
gości. Na trzy minuty przed ostat-

nim gwizdkiem piłkę z około 35
metrów kopnął Mateusz Dembiński. Futbolówka przetoczyła się
obok dwóch obrońców i bramkarza, po czym wpadła do bramki
i spotkanie zakończyło się remisem 2:2.
Mecz w Dąbrowie Górniczej był
słaby w wykonaniu bielszowiczan.
W efekcie Jastrząb musiał uznać
wyższość rywala. Gospodarze
strzelili bramkę po błędzie obrony
– zawodnik Unii otrzymał piłkę
wzdłuż pola karnego. Bechta do
niej wyszedł, ale zawodnik z Dąbrowy go uprzedził i strzelił do
pustej bramki. Mecz zakończył się
wynikiem 1:0 dla gospodarzy.

łem Kalmusem z Otwocka. Walka
od samego początku przebiegała
bardzo wyrównanie. Regulaminowe trzy minuty nie dały rozstrzygnięcia – wszyscy sędziowie wskazali na remis. Konieczne było
przeprowadzenie dwuminutowej
dogrywki. W efekcie lepszym
okazał się zawodnik z Otwocka,
co dało Damianowi Jarczykowi
trzecie miejsce. Nie był to jednak
pierwszy półﬁnał tych zawodników, ponieważ w identycznej
konﬁguracji spotkali się w Pucharze Polski w Koszalinie 10 listopada ubiegłego roku. Wówczas
również wynik walki był identyczny, ale rozstrzygnięty w pierwszej walce.

Damian Jarczyk w środku.

Remis i porażka

Karate

Od 6 do 9 maja trwa zgrupowanie kadry narodowej w Starej Wsi,
w którym uczestniczy Damian
Jarczyk wraz ze swoim klubowym
kolegą Pawłem Jarczykiem. Jest
duża szansa na to, że na zakończenie zgrupowania obydwaj zawodnicy dostaną powołania do kadry
narodowej na mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane 18
maja w Kijowie.
Powołanie na zgrupowanie Damiana Jarczyka jest w dużej mierze
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Pływanie

Pływackie sukcesy
11-latków
W piątek 26 kwietnia UKS
MANTA Kochłowice Ruda
Śląska wystąpił w Mistrzostwach Śląska 11-latków
w pływaniu rozgrywanych
w Tychach.
Klub reprezentowali: Patrycja Szymczak, Dominika
Nocoń, Magdalena Dudek,
Tatiana Jaworska, Karolina
Wasik oraz Wiktor Kijek. Zawodnicy wywalczyli cztery
medale dla klubu. Indywidualnie pierwsze miejsce zajęła
Patrycja Szymczak na 50 m
stylem grzbietowym (czas
37,21) oraz drugie na 100 m
stylem grzbietowym (czas
1:19.55). Drużynowo w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym dziewczyny wywalczyły srebrny medal, a w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym
medal brązowy.
Wszyscy zawodnicy znacząco poprawili swoje rekordy życiowe, zajmując kilkukrotnie miejsca w pierwszej
dziesiątce zawodów.

Udany występ sztafety
W Mistrzostwach Śląska
11-latków w pływaniu wziął
udział także Uczniowski Klub
Pływacki Ruda Śląska. Pod
okiem trenera Jana Baruchy
wystartowały w nich: Natalia
Drażyk, Maja Kapcińska,
Martyna Niewińska, Natalia
Zięba. Zawodniczki UKP Ruda Śląska bardzo dobrze spisały się w sztafetach.
UKP Ruda Śląska w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym z czasem 2:27.82 251
zajął drugie miejsce, natomiast w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym – trzecie. Jeśli
chodzi o wyróżnienia indywidualne, to najlepiej wypadła
Natalia Drażyk, która na 100
m stylem motylkowym była
trzecia.

Foto: Arch.
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Rugby

Łucznictwo

1 maja boisko MOSiR-u przy ul. Bytomskiej 15 na Orzegowie stało się areną zmagań najlepszych drużyn rugby z południowej Polski. Rozegrany tam został bowiem turniej półfinałowy
Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7 (siedmioosobowego).

26-28 kwietnia tory łucznicze w Legnicy gościły ponad 120 zawodniczek i zawodników ubiegających się o zwycięskie laury w zawodach mających rangę Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadry Narodowej oraz jednocześnie Międzynarodowych Zawodów Łuczniczych z okazji 772. rocznicy bitwy pod Legnicą.

Niedosyt Igloo RC

Dobre miejsca grotowców
Po kwalifikacjach Agata Wylężek
do pojedynków (rundek) finałowych
została rozstawiona z 19 pozycji,
Adam Ścibski ukończył kwalifikacje
na pierwszym miejscu, a Maciej Kuśnierz zajął 12 pozycję.
Padający deszcz, zmienny, silny
wiatr i niska temperatura nie przeszkodziły naszym zawodnikom
w osiągnięciu końcowych sukcesów.
Agata Wylężek dzięki ustabilizowanej formie, w świetnym stylu wygrała
kolejno pięć pojedynków i zajęła
trzecią pozycję w ostatecznej klasyfikacji juniorek. Tym samym zawodniczka wypełniła założenia, dzięki
którym powinna zostać wzięta pod
uwagę przy kwalifikowaniu zawod-

Gospodarzom niewiele zabrakło do tego, by znaleźć się w finałach mistrzostw Polski.

W fazie grupowej Igloo Rugby Club
Ruda Śląska najpierw wygrało z KS
Rugby Wrocław 24:5. W drugim spotkaniu rozgrywanym w ramach fazy
grupowej, rudzianie zagrali z Pogonią
Siedlce. Spotkanie było bardzo wyrównane. Niestety, Ruda grając w przewadze, straciła przyłożenie. Pogoń Siedlce
wygrała 26:14 i awansowała do półfinału. W pierwszym półfinale o miejsca 5-8
gospodarze wygrali ze SKRĄ Warszawa 19:12. W meczu o piąte miejsce
w turnieju, ostatnie dające awans do finału mistrzostw Polski 2013, rudzianie
zmierzyli się z Juvenią Kraków. Do
przerwy krakowianie prowadzili 5:0. Po
bardzo zaciętej drugiej połowie, mimo
odrobienia strat po przyłożeniu Przybylskiego, w ostatniej akcji meczu Juvenia Kraków zdobyła przyłożenie, i to
ona zajęła piątą lokatę.
– Pozostaje wielki niedosyt. Nasz
występ oceniam dobrze. Nie mieliśmy
szans się dobrze przygotować, bo to
jest pierwszy nasz turniej. Zima bardzo

długo się utrzymywała, więc nie mogliśmy się rozegrać na boisku. Pozyskaliśmy kilku nowych zawodników,
w związku z czym nie byliśmy zgrani.
Ale ogólnie jestem zadowolony.
Wzmocnienia, które poczyniliśmy, pozwoliły na szybsze tempo i mocniejszą
grę. Coraz lepiej się czujemy na boisku, pomimo tego, że dzisiaj do finału
zabrakło niewiele – mówił po turnieju
trener rudzian, Paweł Łętowski.
W meczu o trzecie miejsce Budowlani Lublin przegrali z Pogonią Siedlce
14:19. W meczu finałowym natomiast
Budowlani SA Łódź wygrali z Orkanem Sochaczew 19:12.
Za najlepszego gracza ataku uznano
Tomasza Kozakiewicza, a młyna – Michała Mirosza. Obaj to zawodnicy najlepszej drużyny turnieju – Budowlanych SA Łódź.
– To bardzo ważne wydarzenie dla
naszego klubu. Do tej pory organizowaliśmy turnieje ligowe. Ten turniej
ma rangę mistrzostw Polski. Wystarto-

wało tu 12 drużyn, rozegrano ponad
dwadzieścia meczów, było mnóstwo ludzi na trybunach. Z pewnością była to
jedna z większych imprez w naszym
mieście – podsumował turniej Wojciech Kołodziej, sekretarz klubu Igloo
Rugby Club Ruda Śląska. – Już 25 maja zapraszamy na turniej dziewczyn.
On również będzie miał rangę mistrzowską. Mamy nadzieję, że pozytywna opinia drużyn, które tu dzisiaj zagrały, pozwoli nam w przyszłości pokusić się o organizację turnieju finałowego mistrzostw Polski, gdzie już z racji
bycia gospodarzem, może zagramy –
dodał.
Klasyfikacja końcowa: 1. Budowlani SA Łódź 2. Orkan Sochaczew 3.
Pogoń Siedlce 4. Budowlani Lublin 5.
Juvenia Kraków 6. IGLOO RC RUDA
ŚLĄSKA 7. SKRA Warszawa 8. AZS
AWF Warszawa 9. Biało-Czarni Nowy
Sącz 10. KS Rugby Wrocław 11. AZS
UZ RC Zielona Góra 12. Frog’s Warszawa
REKLAMA

niczek do kadry Polski na najbliższe
zawody Pucharu Europy w łucznictwie.
Adam Ścibski w pokonanym polu
zostawił wielu kontrkandydatów do
zwycięstwa, a pogromcę znalazł dopiero w ścisłym finale, dzięki czemu
uplasował się na drugim miejscu.
Maciek Kuśnierz po bardzo wyrównanej walce uległ w swoim drugim pojedynku, a osiągnięty rezultat
punktowy pozwolił mu na zajęcie
miejsca na początku drugiej dziesiątki ostatecznej klasyfikacji. Należy
jednak zwrócić uwagę na jego świetną postawę w sobotnich kwalifikacjach, w których w znaczący sposób
poprawił swoje rekordy życiowe.

Zapasy

Cztery medale Mistrzostw Polski Seniorów

Adrian Hajduk na najwyższym stopniu podium.

3 i 4 maja w Komornikach koło Poznania odbyły się 66 Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym. Zawody miały dość mocną obsadę, bo startowało w nich stu zawodników, co w tej grupie wiekowej nie jest
aż tak częste. ZKS „SLAVIA” Ruda
Śląska reprezentowany był przez dziesięciu zawodników, z czego sześciu to
juniorzy. Wielkim nieobecnym mistrzostw ze strony „SLAVII” był Andrzej Sokalski, którego z udziału w rywalizacji wykluczyła kontuzja. Zawodnicy z Rudy Śląskiej przywieźli z Komornik cztery medale – trzy brązowe
i jeden złoty.
Jak zwykle niezawodny okazał się
Adrian Hajduk, który wywalczył tytuł mistrza Polski w kategorii do 55
kg już po raz szósty z rzędu, co czyni
go w chwili obecnej jednym z najbardziej utytułowanych zawodników
w kraju. Pierwszy z medali brązowych wywalczył, wspomniany już
wcześniej Grzegorz Łabus, Kolejnym medalistą był rywalizujący w kategorii do 74 kg Robert Strzałka, którego występ można rozpatrywać
w kategorii dość sporej niespodzianki. Kategoria do 74 kg, jak zwykle
zresztą, była bowiem bardzo mocno

Foto: Arch.

obstawiona, a przypomnijmy, że Robert Strzałka to jeszcze junior.
Bardzo dobry występ uwieńczony
brązowym medalem zanotował rywalizujący w kategorii do 96 kg Kamil Wojciechowski, który zmierzył się między
innymi z Mateuszem Gucmanem
z Grunwaldu Poznań, olimpijczykiem
z Pekinu (2008). Nasz zawodnik z pewnością nie był faworytem tego pojedynku, ale od pierwszych sekund walki postawił poznaniakowi bardzo trudne warunki. Przeciwnik doznał kontuzji i wycofał się z dalszej walki.
W klasyfikacji klubowej ZKS „SLAVIA” Ruda Śląska uplasował się na
miejscu trzecim, ustępując AKS-sowi
Białogard (drugie miejsce) i Grunwaldowi Poznań (pierwsze miejsce).
W klasyfikacji województw Śląsk zajął
drugie miejsce za Wielkopolską.
Kolejny zawodnik ZKS-u „SLAVIA”
Ruda Śląska – Bartosz Szałowski – reprezentował barwy naszego kraju
w Międzynarodowym Turnieju Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Bartek
zajął drugie miejsce w kategorii do 46
kg. Zawody były sprawdzianem reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy Kadetów, które odbędą się w czerwcu w Czarnogórze.
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LIDER NA RYNKU
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zadowolenie naszych Klientów
jest dla nas najważniejsze!
– Robi się coraz ładniejsza
pogoda. Wielu z nas zapewne
wybierze się gdzieś na planowany urlop. O czym powinni
pamiętać kierowcy?
– Każda usterka pojazdu, nawet
ta najdrobniejsza, może nie tylko
skutecznie zniszczyć przyjemność jaką czerpiemy z urlopu, ale
także znacznie uszczuplić zawartość portfela. Warto zatem,
zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy
się w dłuższą trasę, sprawdzić
stan techniczny swojego samochodu. Poświęcimy na to dosłownie chwilę, a zaoszczędzić możemy wiele nerwów. Dodatkowo
zawsze należy pamiętać o tym, że
stan techniczny pojazdu wpływa
na bezpieczeństwo nas, naszych
bliskich oraz innych użytkowników dróg.
– Jakie elementy samochodu
powinno się sprawdzić przed
wyjazdem?
– Takie najważniejsze rzeczy,
które należy sprawdzić, to skuteczność działania hamulców,
stan techniczny zawieszenia,
ustawienie świateł, działanie
amortyzatorów oraz zapewnić
odpowiednią
ilość
płynów
w układach. To wszystko wpływa
nie tylko na komfort jazdy, ale
także na nasze bezpieczeństwo.

Od lewej: Szczepan Mańka – diagnosta badań technicznych – tel. 508-921-558, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Michał Kozłowski, tel. 506-113-356.

Oczywiście niektóre z tych rzeczy
możemy sprawdzić sami. Warto
jednak udać się do profesjonalnej
stacji kontroli pojazdów. W niej
znajdują się specjalistyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe, za
pomocą których jesteśmy w sta-

nie znacznie dokładniej sprawdzić stan samochodu. Nie bez
znaczenia są także doświadczeni
diagności, którzy dobrze zinterpretują wyniki badań pojazdu.
– Na co dokładnie może liczyć Klient?

– Klienci naszej stacji kontroli pojazdów mogą liczyć na rzetelną i profesjonalną obsługę.
Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie. Nie tylko
znajdą oni ewentualne usterki
w pojeździe. Wytłumaczą także
jak te usterki wpływają na bezpieczeństwo i jakie konsekwencje może spowodować to, jeśli
nie zostaną one usunięte. Ponadto Klient zawsze może liczyć na naszą radę, dotyczącą
tego, do jakiego warsztatu się
udać, by usterka została usunięta szybko, tanio i przede
wszystkim dobrze. Jesteśmy w
tej branży od kilku lat, dlatego
doskonale
wiemy,
które
z warsztatów warto polecić naszym Klientom.
– Jednym słowem staracie
się zrobić wszystko, by Klient
wyjechał stąd zadowolony?
– Opinie naszych Klientów są
dla nas najważniejszym miernikiem jakości usług. Zachęcamy
wszystkich do przyjechania do
naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i przekonania
się o tym, że nasze usługi stoją
na najwyższym poziomie. Nie
pozwólmy, by jakaś drobna
usterka zniszczyła zaplanowany, rodzinny wypoczynek.

Zdaniem
Klienta
– Staram się regularnie sprawdzać stan swojego samochodu.
Wybrałem w tym celu Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów OMEGA,
bo znajduje się ona blisko mojego
domu. Przekonałem się, że mogę
liczyć na profesjonalną i miłą obsługę. Nigdy się nie zawiodłem na
tutejszych diagnostach. Zawsze
doradzą gdzie się udać, by usterka
została usunięta dobrze i tanio.
Dodatkowym plusem jest to, że
obok znajduje się bezdotykowa
myjnia i stacja LPG. Dzięki temu
mogę załatwić wiele spraw w jednym miejscu, a przez to oszczędzam cenny czas. Zdecydowanie
mogę polecić wszystkim tę stację
kontroli pojazdów.
Dariusz Wagner

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA
-356

113
506-
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PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
• Stacja LPG SIGMA • Usługi transportowe
• Serwis klimatyzacji • Diagnostyka komputerowa
• Geometria kół
• Montaż i serwis instalacji LPG

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

