Złóż życzenia z okazji Dnia Matki – str. 19
www.wiadomoscirudzkie.pl

15 maja
(środa)
2013 r.

Nr 20/1071
ISSN 1232-0560

Dziś
w numerze:

NAKŁAD 20 TYS.

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Najpierw referendyści nie mogli pozbierać podpisów, bo pogoda nie sprzyjała. Potem długo milczeli na temat tego, ile osób opowiedziało się za akcją referendalną. Teraz okazuje się, że część podpisów może okazać się nieważna, bo z rudzkiego magistratu
bezprawnie wyciekło ponad tysiąc numerów PESEL mieszkańców Rudy Śląskiej. Urzędnik, który dane wyprowadzał, przyznał się,
że zrobił to na prośbę jednej z osób organizujących referendum. Teraz sprawę zbada Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
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Podpisy do sprawdzenia

Poniedziałkowa konferencja w sprawie nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów.

Na ślad popełnienia przestępstwa
władze miasta wpadły po otrzymaniu od jednego z mieszkańców miasta informacji o nakłanianiu go
przez osobę popierającą referendum do naruszenia prawa. Stwierdził on, że był nakłaniany do udostępniania numerów PESEL mieszkańców Rudy Śląskiej. Władze
miasta postanowiły sprawdzić, czy
przy zbieraniu podpisów ktoś nie
skorzystał z bazy danych rudzkiego
magistratu. W wyniku przeprowadzonej kontroli odkryto, że jeden
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z urzędników w ciągu zaledwie kilku dni bezprawnie sprawdzał dane
ponad 1300 mieszkańców naszego
miasta. Przyznał, że pomagał w weryfikacji oraz poprawianiu list osób
popierających referendum na prośbę jednej z osób organizujących to
referendum.
– Zarządzono przeprowadzenie
kontroli, której efektem jest stwierdzenie nadużycia uprawnień przez
co najmniej jednego urzędnika, noszące cechy przestępstwa. Taka sytuacja zobowiązuje każdy organ,

który otrzymał taką wiadomość do
zawiadomienia prokuratury nawet
jeśli istnieją tylko domniemania takiego działania – mówiła podczas
poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Grażyna Dziedzic.
Obecny na konferencji Bartosz
Szabatowski – pełnomocnik Komitetu Referendalnego nie chciał komentować całej sprawy. Zapytany
– przyznał jednak, że jest zaskoczony całą sytuacją.
– Zaczynając zbierać podpisy
kładło się ogromny nacisk, żeby
podpisy były poprawnie zebrane.
Mieliśmy problemy z powodu pogody – wszyscy wiemy jak wyglądał
kwiecień i długi weekend. Ludzie
się jednak chętnie podpisywali –
mówi Szabatowski.
Pytanie jednak, pod jaką listą
mieszkańcy podpisy składali?
– Dostajemy sygnały od mieszkańców Rudy Śląskiej, że zostali
wprowadzeni w błąd. Mieszkańcy
chcąc podpisać się pod listą „Nie
dla ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich” – podpisali tak naprawdę listę referendalną, bo wprowadzano ich w błąd. Informacje
i wniosek w tej sprawie skierujemy
do Komisarza Wyborczego – mówi
Rafał Orestes-Janowski, inicjator

akcji „Nie dla ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich”.
Sprawa jest rozwojowa. Zarówno w prokuraturze jak i w Biurze
Komisarza Wyborczego zostały
złożone stosowne zawiadomienia.
– Ponieważ referendum jest popierane przez PO, PiS i RAŚ – to ja
mam pytanie do naszych posłów.
Czy oni stoją na straży przestrzegania prawa? Bo dla mnie nawet jeden sfałszowany podpis podważa
zasady demokracji, poddaje też pod
wątpliwość, czy ta cała akcja ma
jakikolwiek sens? Pierwsze referendum tak, ale dlaczego kolejne ma
być ponownie organizowane za pieniądze mieszkańców całego miasta?
Niech płacą za nie organizatorzy ze
środków własnych – komentuje całe
zamieszanie radny Józef Osmenda.
Do czasu podjęcia działań sprawdzających, władze miasta nie chcą
komentować całej sytuacji. Każdy
kto ma podejrzenia, że jego dane
mogły zostać nielegalnie wykorzystane w związku z tworzeniem listy
referendalnej, może w tej sprawie
wysłać odpowiedni wniosek do Komisarza Wyborczego. Wzór wniosku dostępny jest m.in. na stronie
www.razemdlarudyslaskiej.pl.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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KRONIKA
TYGODNIA
Pechowy garaż
Przedmioty o łącznej
wartości prawie 4 tysięcy
złotych zostały skradzione
z jednego z wireckich garaży. Kierowani chęcią zysku
złodzieje, w kilka dni zostali zatrzymani przez policjantów. Jak się okazało,
zatrzymani to troje rudzian:
dwóch mężczyzn i jedna
kobieta. Praktycznie wszystkie skradzione rzeczy udało
się odzyskać i zwrócić właścicielowi. Na tym jednak
nie koniec. W następnym
dniu po rozwiązaniu sprawy, jeden z policjantów
wracając z pracy, zauważył
mężczyzn próbujących dostać się do tego samego garażu. Dodatkowo podejrzenie wzbudzał samochód
dostawczy, przygotowany
do wywozu przedmiotów.
Jak się okazało, byli to pracownicy właściciela terenu,
którzy pomylili garaże.

Magazyn szczątek
Pada podejrzenie, iż chorzowianin Marek M. – właściciel firmy zajmującej się
utylizacją odpadów medycznych,
magazynował
ludzkie szczątki w Rudzie
Śląskiej. Mężczyzna odbierał zużyty sprzęt medyczny
oraz
organy
wycinane
w trakcie operacji z ponad
300 szpitali w całym regionie. Miał on spalać te odpady w specjalistycznej spalarni, lecz rozdrabniał je
i ukrywał na działce za swoim domem. Gdy zabrakło
mu miejsca, przeniósł się do
magazynów
wynajętych
w okolicznych miastach,
również w Rudzie Śląskiej.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody

– 51
– 42
– 16
–5

TEMAT TYGODNIA
O książkach wiedzą chyba wszystko. Chętnie je polecają i namawiają do czytania innych. W filii nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej na Halembie przyznano „Bibliosy” – nagrody honorowe MBP w Rudzie Śląskiej. Trafiły do bibliotekarzy, czytelników
oraz osób wspierających działania placówki.

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

– Pierwszy „Biblios” przyznaliśmy pod koniec lat 90. Głosowanie
jest tajne. Każdy z pracowników biblioteki oddaje głos na kartce,
następnie komisja zlicza głosy i do
końca nie wiadomo, kto otrzyma
wyróżnienie. Regulamin nie pozwala na przyznanie „Bibliosa” dwa
razy tej samej osobie – mówi Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie
Śląskiej.
Bibliotekarzem Roku została Danuta Korzec.
– Pracuję w centralnej filii MBP
na Wirku, w dziale dziecięcym. Jestem niezwykle zadowolona i zaskoczona dzisiejszym wyróżnieniem. Na co dzień współpracuję
z dziećmi i młodzieżą i niestety zauważam, że dzieci czytają mniej niż
kiedyś. Ale nie przestaję zachęcać
ich do czytania książek. A do tego
potrzebny jest zapał i pasja, która
po 20 latach pracy w tym zawodzie

wciąż jest możliwa – podkreśla Danuta Korzec.
Nagrodę w kategorii osoba lub
instytucja wspierająca działania biblioteki przyznano pani Edycie
Horwat – prezes Fundacji Historii
Kobiet im. Marii Renardowej, kandydatce typowanej z filii nr 14 za
spotkania w ramach cyklu „Pisarki
śląskie XVIII i XIX wieku”.
– Zostałam zaproszona do biblioteki, żeby opowiedzieć o śląskich
pisarkach – chciałam zaszczepić
odrobinę historii, ale i odkryć fascynujące biografie kobiet pisarek,
zaprezentować, czym zajmowały się
na Śląsku, jakie inspiracje tutaj
znajdowały, jaka była historia ich
życia. Bardzo się cieszę z tej nagrody – ale cieszę się również, że miałam możliwość opowiedzenia tych
historii, które spotkały się z zaskakującym zainteresowaniem – opowiada Edyta Horwat, nagrodzona
„Bibliosem”.

Wyróżnieni nagrodami MBP – „Bibliosami”.

Do tytułu Pro Library wybrano
Przyjaciół Biblioteki: Marka Wacława Judyckiego, Sonię Mazgaj
i Pawła Borka.
– Na Halembie mieszkam od 1975
roku i od tego czasu jestem zaprzyjaźniony z biblioteką. Często tutaj gosz-
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czę, prowadzę wykłady, przygotowuję
wystawy, prelekcje. W tym roku obchodzona będzie m.in. 330. rocznica
odsieczy wiedeńskiej i już się do tego
przygotowujemy, a wszystko będzie się
działo właśnie tutaj, w filii nr 18 MBP
– wyjaśnia Marek Wacław Judycki.

Zdaniem mieszkańców

Czy często korzystasz z biblioteki?
Małgorzata Dudkiewicz: – Bardzo lubię czytać
książki, ale nie odwiedzam biblioteki. Mieszkam
w takim miejscu, że ciężko jest mi do niej dojść, dlatego rzadko tam bywam. Jak byłam młodsza, to
bardzo lubiłam czytać książki, niestety teraz z wiekiem to zanika. Jeśli już mam książkę, to ktoś mi ją
przynosi. Teraz częściej czytam gazety.
Małgorzata Dulej: – Z biblioteką to jest tak, że
zanim urodził się mój syn, to korzystałam z niej często. Później korzystałam rzadko, bo nie miałam
możliwości wjechać tam wózkiem. Teraz wróciłam
do biblioteki, bo syn jest już na tyle duży, że możemy
chodzić tam razem. Bardzo lubię bibliotekę, chciałam pokazać dziecku jak się z niej korzysta.

Joanna Polok: – Nie odwiedzam biblioteki często,
bo przeważnie mam problem z czasem, żeby oddać wypożyczone pozycje. Chcę uniknąć kary, dlatego czytam
książki w wersji elektronicznej. Bardzo lubię literaturę
faktu, jest moim zdaniem dobrze napisana i ma sens.
Myślę, że gdyby nie czas, to korzystałabym częściej
z biblioteki.
Natalia Piwowarek: – Bibliotekę odwiedzam
rzadko, ponieważ nie wszystkie pozycje w niej mnie
interesują. Jeśli znajdę jakąś ciekawą pozycję czy recenzję książki, wtedy albo idę do biblioteki, albo kupuję. Czytam różne książki, ale przeważnie fantastykę. Czasami też pani bibliotekarka zaproponuje mi
ciekawą pozycję.

REKLAMA

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.3 –

Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007-2013 na realizację projektu „Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej”.
Wartość projektu: 221 400 zł

Park tworzy nowoczesne
Laboratorium Geodezji

Wartość dofinansowania: 153 000 zł

Realizacja projektu polega na zakupie specjalistycznych urządzeń pomiarowych – skanera laserowego

oraz urządzenia pomiarowego bazującego na technice satelitarnej. Planowane jest stworzenie na terenie

Parku nowoczesnego terenowego Laboratorium Geodezyjnego, którego celem będzie świadczenie nowych
innowacyjnych usług takich jak:
•
•

wykonywanie pomiarów geodezyjno-kartograficznych,
skanowanie przestrzenne.

Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców, którzy

będą mogli wykorzystywać zaawansowane technologicznie urządzenia, na których zakup nie mogliby sobie
pozwolić.

Zakres tematyczny projektu jest konsekwencją zrealizowanego projektu „Inkubatora Innowacji Techno-

logicznych i Usługowych – Architektura i Budownictwo” oraz Klastra „Architektura i Budownictwo”.
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ZBLIŻENIA
Z pewnością można ich nazwać bohaterami. Strażacy każdego dnia wykonując swoją pracę,
ryzykują życiem, by pomóc innym. W czwartek 9 maja na placu Jana Pawła II, przy okazji
uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka, wręczono pracującym w tym zawodzie odznaczenia
i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Dzień Strażaka
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Z okazji Dnia Strażaka na placu Jana Pawła II odbył się uroczysty apel.

– Strażak to synonim męstwa, odwagi i ciągłej gotowości do ratowania życia i niesienia pomocy – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. –
Dzień Strażaka to okazja, by podziękować wszystkim strażakom za ich
oddanie i zaangażowanie w wykonywanie jakże trudnych obowiązków. To
moment, kiedy możemy podkreślić
nasze zaufanie i wiarę, że kiedy jedzie

Praca strażaka to ogromna odpowiedzialność.
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czerwony, strażacki wóz, to z pewnością dotrze z pomocą do potrzebujących – podkreśliła Prezydent Miasta.
W tym wyjątkowym dniu zwracano uwagę na to, że w dzisiejszych
czasach praca w zawodzie strażaka
nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów.
– Bardzo dużo osób nie zdaje
sobie sprawy z tego, jak duży jest

Foto: SH

zakres pracy strażaka. Wiele z nich
myśli, że strażacy tylko gaszą pożary. My robimy wszystko – od pomocy w wypadkach drogowych po
ratownictwo medyczne i ekologiczne. Zakres obowiązków wraz
z rozwojem cywilizacji bez przerwy się powiększa. Niebezpieczeństwo przy tym jest bardzo duże.
Przychylność Urzędu Miasta
i wszystkich instytucji państwowych, które wspomagają nas w zakupie sprzętu powoduje, że możemy nasze działania wykonywać
bezpieczniej i znacznie łatwiej
nam dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – tłumaczył Andrzej Małysiak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej.
Jak podkreślają strażacy, ryzyko
jest wpisane w ich zawód, ale chęć
pomocy innym jest silniejsza.
– Od dzieciństwa chciałem zostać strażakiem. Zawsze lubiłem
pomagać innym. Wykonywaniu tego zawodu towarzyszy lekka obawa, ale da się ją pokonać – przekonywał Michał Kiełkowski
z Ochotniczej Jednostki Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Podczas uroczystości rudzcy
strażacy otrzymali skokochron
wraz z osprzętem. Pomoże on
w ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych
kondygnacji.
A czego życzyć strażakom
w dniu ich święta?
– Wyrozumiałości ze strony bliskich, wytrwałości w służbie i tego, co najważniejsze, czyli szczęścia strażackiego – abyśmy tyle
razy bezpiecznie i zdrowo wracali,
ile razy wyjechaliśmy na akcję –
mówił komendant Andrzej Małysiak.

Już za kilka dni zostanie wyłączony sygnał analogowy naziemnej telewizji na terenach Górnego Śląska.

Wkracza era cyfryzacji
Pomimo wzmożonej kampanii, nadal
pojawia się wiele wątpliwości związanych
z tym, co nastąpi po 20. maja. Często pojawia się pytanie: czy potrzebny jest nam
nowy telewizor? Niekoniecznie.
– Po pierwsze, można zakupić tylko dekoder. Po drugie, osoby korzystające
z usług kablówki czy platform satelitarnych
nadal będą mogły odbierać sygnał analogowy. To operatorzy telewizyjni zapewniają ciągłość sygnału i jego jakość. Oszczędzamy sobie w ten sposób kilku istotnych
problemów – mówi Magdalena Lisowicz,
specjalista ds. marketingu i PR Elsat Sp. z
o. o.
– W przypadku operatorów kablowych
dekodery są dystrybuowane, serwisowane
i obsługiwane w ramach podpisanej umowy abonenckiej. A to oznacza, że klient nie
tylko otrzymuje gwarancję podłączenia
sprzętu przez ekipę techniczną, ale również
może liczyć na pomoc w przypadku usterki
bądź też naprawy urządzenia. Taka sytuacja nie dotyczy odbiorców telewizji cyfrowej naziemnej, którzy we własnym zakresie
muszą zadbać nie tylko o zakup sprzętu,
ale również i jego serwis – mówi Małgorzata Wojtaszko z Vectry.
Po co w takim razie przeprowadza się
cyfryzację?

– Nadawanie sygnału telewizyjnego pozwala na zwiększenie oferty programowej,
poprawę jakości obrazu i dźwięku, wybór
języka lub napisów, dźwięku przestrzennego i formatu obrazu. Cyfryzacja telewizji
naziemnej oznacza także dostęp do usług
dodatkowych, gdy odbiornik lub dekoder
jest podłączony do Internetu – dodaje
Magdalena Lisowicz.
Operatorzy kablowi podjęli działania w
ramach kampanii informacyjnej „Cyfryzacja bez obaw”.
– Telewizja kablowa Elsat jako jedyna z
lokalnych kablówek w kraju aktywnie
wzięła udział w przygotowaniu kampanii
– począwszy od strony graficznej po wznawianie tematu cyfryzacji w każdym możliwym kanale komunikacji. Liczne programy
na antenie lokalnej telewizji Sfera i ciągłe
informowanie klientów o wszystkich detalach cyfryzacji mają na celu jedno – dotarcie do jak największej liczby ludzi z informacją, że Elsat nie wyłączy sygnału analogowego i ci, którzy mają pewne obawy
związane z przygotowaniem się do cyfryzacji mogą zgłosić się właśnie do Elsatu. W
maju na terenie Rudy Śląskiej i Bytomia
zawisły billboardy z jasnym przekazem
„Cyfryzacja? Oni zajmują się tym za mnie”
– mówi Magdalena Lisowicz. 
MHS
OGŁOSZENE

Drogie Panie!
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
i Dzień Położnej
przypomina nam o ważnej roli,
jaką wypełniacie każdego dnia.
Dziękując za wszystko co robicie, życzę Wam zdrowia
i sił do dalszego pełnienia odpowiedzialnego
zadania troski o zdrowie
i życie naszych bliskich.
Życzę Wam, by każdy dzień niósł powody do radości,
by obowiązki służbowe przynosiły satysfakcję,
a życie prywatne wypełniała wszelka pomyślność.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Infokioski w Rudzie

Radny skłamał?

Trzy Infokioski, czyli interaktywne punkty informacji turystycznej już znajdują się w Rudzie Śląskiej. Można z nich korzystać w Bibliotece Centralnej na Wirku, Muzeum Miejskim im. Maksymiliana
Chroboka oraz w Miejskim Centrum Kultury na Nowym Bytomiu.
Dostarczają one informacji m.in. na
temat oferty turystycznej regionu
oraz Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego. W Infokioskach dostępne będą informacje
dotyczące turystyki, kultury i aktualności miasta.
– Infokioski mają na celu promowanie turystyki. Można w nich zapoznać się ze szlakami turystycznymi, opracować własną trasę turystyczną lub wybrać gotową. W Infokioskach będą umieszczone atrak-

Infokioski to jedna z inwestycji realizowanych przez Metropolię Silesia w ramach projektu Śląski System Informacji
Turystycznej.
Agnieszka Pach

9 maja Sąd Okręgowy w Gliwicach
wydał nieprawomocne orzeczenie
uznające, że jeden z radnych Rady Miasta w Rudzie Śląskiej – Tadeusz Grozmani – złożył niezgodne z prawdą
oświadczenie lustracyjne.
– Sąd orzekł wobec wymienionego
utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu
jednostki samorządu terytorialnego
oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której
obowiązek utworzenia wynika z ustawy,
a także orzekł zakaz pełnienia funkcji
publicznych, o których mowa w art. 4
pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres
pięciu lat – wyjaśnia Tomasz Pawlik,
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego
w Gliwicach.

szości są tu osoby starsze, które
nie mają codziennie kontaktu z
władzami, a dzięki temu mogą im
zadać pytanie – mówi Franciszek
Bukal, jeden z uczestników.
W piątkowy poranek, podczas
spotkania na Nowym Bytomiu,
rozmawiano również o obecnej
sytuacji hutników oraz o poszanowaniu wartości.
Agnieszka Pach

Emeryci i renciści licznie uczestniczą w organizowanych spotkaniach.

Jeden z Infokiosków stoi w MCK-u.

cje z całego województwa – tłumaczy Marta Kordas z GZM-u.
Za pomocą urządzeń można również
skorzystać z Internetu lub wysłać maila.

Foto: AP

W praktyce oznacza to, że rudzki
radny po uprawomocnieniu się wyroku
będzie musiał pożegnać się z mandatem radnego.
– Jest to wyrok nieprawomocny i czekamy na uzasadnienie, ale od wyroku
będziemy się odwoływać w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, a nawet będziemy składać skargę do Strasburga.
Źle się dzieje, jeśli kogoś skazuje się bez
dowodów – mówi Tadeusz Grozmani.
W ocenie prokuratora Oddziałowego
Biura Lustracyjnego w Katowicach,
zgromadzony materiał dowodowy
wskazuje, że jako tajny współpracownik o pseudonimie „Łukasz” przekazywał on informacje funkcjonariuszowi
Wydziału II Miejskiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Zabrzu w latach
1985–1989.
Monika Herman-Sopniewska

Spotkanie emerytów
Emeryci i renciści skupieni przy
Międzyzakładowej Komisji NSZZ
„Solidarność” Huty Pokój spotkali
się po raz kolejny. Tym razem gościem specjalnym był wiceprezydent miasta Michał Pierończyk,
wraz z naczelnikami poszczególnych wydziałów.
– Organizujemy spotkania tak,
żeby uczestnicy mogli podyskutować z zaproszonymi gośćmi. W

tym przypadku zagadnienia problemowe prawdopodobnie będą
dotyczyły naszego miasta. Mam
nadzieję, że spotkanie spełni oczekiwania uczestników – tłumaczy
Józef Skudlik, przewodniczący
Międzyzakładowej
Komisji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
Huty Pokój.
– Dobrze, że takie osoby przychodzą na te spotkania. W więk-

Foto: AP

Dni Otwarte w Tołstoju

Kącik adopcyjny
Edi to ok. 2-letni mały terierkowaty psiak, który został wrzucony przez
płot na teren schroniska. Mimo krzywdy jakiej doznał, to niezwykle sympatyczny, spokojny i zrównoważony piesek. Spacery i zabawa to jego ulubione zajęcia. Uwielbia towarzystwo innych psów. Jest mądry i oddany,
nie zasłużył na taki los.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Dzień Otwarty w „Tołstoju”.

Na dwa dni Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski na Czarnym Lesie otworzył swoje drzwi dla rudzkich gimnazjalistów i ich rodziców. Można było
zwiedzić szkołę i zapoznać się
z ofertą edukacyjną oraz pracowniami do przedmiotów specjalistycznych – elektronicznych i elektrycznych. Program przewidywał też
wiele ciekawych wydarzeń – pokazy robotów mobilnych i konkursy.
– Kształcimy na kierunku technik-elektryk, co warto dodać – jako
jedyni w mieście – na poziomie
szkoły średniej. Kształcimy również
techników-mechatroników, mamy
takie specjalizacje jak technik reali-

Foto: MHS

zacji dźwięku i nagłośnień, techniklogistyk, technik eksploatacji portów i terminali. Kilka z tych kierunków jest nowych, ale niezwykle potrzebnych – mówi Marek Wieczorek, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Ci, którzy już uczą się w ZSP nr 4
przy ul Tołstoja 13, nie żałują.
– Nauka tu bardzo mi odpowiada.
Od początku wiedziałem co chcę robić – i w tym się specjalizuję. Pasjonuje mnie wyznaczanie jak najkrótszych i najbardziej ekonomicznych
tras pod względem czasu i kosztu
przewozu – mówi Adam Zagórda,
uczeń III klasy o profilu techniklogistyk.
MHS

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Rudzianki walczą o koronę!
Dopiero zakończyły się wybory
Miss Rudy Śląskiej, a oczy rudzian
znów zwróciły się w kierunku najpiękniejszych mieszkanek miasta.
24 maja dwadzieścia piękności stanie do walki o tytuł Miss Śląska i Zagłębia 2013. Rudę Śląską reprezentować będą aż dwie kandydatki: Sabina Richter i Anna Piątek.– O castingu zostałam poinformowana
przez organizatora naszych miejskich wyborów – „Wiadomości
Rudzkie”. Otrzymałam gorącą zachętę do wzięcia udziału i reprezentowania Rudy Śląskiej – mówi nasza
zeszłoroczna Miss, Sabina Richter,
która start w wyborach traktuje wyłącznie jako dobrą zabawę. – Co
prawda na początku nie byłam do
końca przekonana czy to dobry pomysł, ale postanowiłam pójść za ciosem – dodaje.

Ania Piątek to studentka AWF, która ma za sobą starty w wielu konkursach, takich jak Miss Club Poland czy
Foto Models Poland: – Kiedy pojawiła
się wiadomość odnośnie wyborów
Miss Śląska i Zagłębia, postanowiłam,
że mogę pójść się pokazać, a nuż się
uda – mówi rudzianka. Dziewczyny
zdrowo podchodzą do rywalizacji: –
Nie myślę jakoś szczególnie o wygranej, ponieważ konkurencja jest spora.
Nigdy nie wiadomo na co akurat jury
zwróci uwagę. Wiadomo, że każda
dziewczyna jest inna i każda ma zarówno zalety, jak i wady. Staram się
realnie typować swoje szanse, a jaki
będzie finał, okaże się 24 maja – tłumaczy Ania Piątek. – Będę szczęśliwa
jeśli reprezentantka naszego miasta
zdobędzie jakikolwiek tytuł. Jesteśmy
we dwie, także szanse minimalnie
wzrosły – śmieje się Sabina.
MS

Urodziny Dance Class
18 maja 3. urodziny Studium
Form Tanecznych Dance Class.
Dla fanów fitnessu to szczególny
dzień – wszystkie zajęcia będą
darmowe! Halembskie studium
chętnych zaprasza od godziny
11.00 do 14.30 na zumbę, sexy
dance, BPU czy zajęcia dla dzieci. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na wyżej wymienione
zajęcia – kontakt: 512-375-009
lub 513-922-077. Weź udział we
wspólnym świętowaniu!

Pieniądze dla „Misiakowa”
Ponad 370 tys. złotych dotacji
w ramach programu „Maluch”
otrzyma w tym roku Ruda Śląska. Ministerialne środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie miejskiego żłobka
„Misiakowo”.
Sabina Richter, zeszłoroczna Miss Rudy Śląskiej.

Gra Miejska

Gorąca noc

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Grze Miejskiej pod hasłem
,,Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”.
Startujemy 1 czerwca o godz. 13.00 na placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu.
Czekamy na uczestników w wieku od 8
do 16 lat, którzy utworzą 4-osobowe drużyny (w każdej drużynie musi być jeden
pełnoletni opiekun). Na zgłoszenia czekamy od 15 do 20 maja do godz.15.00 – decyduje kolejność zgłoszeń. Należy je nad-

Tak gorącej nocy w Rudzie jeszcze nie
było. Aquadrom przygotował wyjątkową
Śląską Noc Saunową, która trwała od
godz. 22.00 do 3.00. Już kilka dni wstecz
bilety zostały wyprzedane, co cieszy organizatorów i potwierdza ogromne zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu: – Jesteśmy w Rudzie Śląskiej,
a Aquadrom znajduje się w centrum aglomeracji, więc postanowiliśmy zorganizować naszą pierwszą Noc Saunową w śląskim klimacie. Ten pomysł planowaliśmy
zrealizować jeszcze przed otwarciem
obiektu – tłumaczył Marceli Zawadzki,
zarządca Saunarium. – Specjalnie na dzisiejszą noc przygotowaliśmy rytuały saunowe, którym nadaliśmy typowo śląskie
nazwy. Mamy na przykład rytuał „Zemsta
Gorola” , który jest rzeczywiście wykonywany przez saunamajstra spoza Śląska,
więc myślę, że tam będzie najgoręcej –
dodał. Na uczestników czekało wiele innych, śląskich atrakcji, które najlepiej
poczuć na własnej skórze.
– Regularnie odwiedzamy sauny.
Wcześniej musieliśmy jeździć do Dą-

syłać na adres mailowy izabela.nowrotek@
slaskiemedia.com.pl. Kartę zgłoszeniową
można pobrać na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl. Gra będzie łączyła w sobie cechy harcerskich
podchodów oraz ulicznych happeningów.
Zapraszamy do zabawy, w trakcie której
dowiemy się jak segregować śmieci. Na
laureatów czekają nagrody – zdobywcy
pierwszego miejsca wygrywają rowery!
Monika Herman-Sopniewska

W skrócie

Foto: Arch.

Bezpieczna „Szesnastka”
Prawo, przyjaźń, tolerancja –
tymi zasadami kierują się
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 16 im. Janusza Korczaka.
Szkoła zdobyła certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.
W roku szkolnym 2012/2013
uczniowie realizowali poszczególne zadania konkursu, m.in.
wzięli udział w debacie uczniowskiej „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, konkursie
dotyczącym relacji międzyludzkich, pogadankach i prelekcjach.

W Saunarium zawitały śląskie klimaty.

Foto: Aquadrom/Ryszard Rak)

browy Górniczej, teraz możemy tutaj
– mówiła pani Ania, która odwiedziła
Saunarium z mężem. – Nie byłam
jeszcze na Nocy Saunowej o takiej tematyce, dlatego jesteśmy bardzo ciekawi – dodała odwiedzająca. Przed
nami kolejne noce w Saunarium –
mamy nadzieję, że o równie ciekawej
tematyce.
MS

Dyżury WKU powracają
Po przerwie spowodowanej
prowadzoną na terenie kraju
kwalifikacją wojskową, od 8
maja powracają dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska. Zainteresowanych informujemy, że dyżury
odbywać się będą w każdą środę
w godz. od 12.00 do 15.00 przy
Biurze Obsługi Mieszkańców.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
– Nie puszczę sobie symfonii Czajkowskiego w momencie, gdy dookoła towarzyszy mi hałas. Dziwne
byłoby, gdybym stał w korku i koncentrował się na duchowości tej muzyki, podczas gdy ludzie dookoła
by trąbili – mówi Paweł Pietruszewski, dyrygent w Gliwickim Teatrze Muzycznym, który „WR” opowiada
o swojej pracy oraz podejściu do muzyki.

Ostry kompozytor
Imię i Nazwisko: 		
Wiek 		
Zainteresowania 		
Stan cywilny: 		
Praca: 		

Paweł Pietruszewski
25 l.
muzyka, sport, literatura
kawaler
dyrygent

– W jaki sposób ucząc się gry
na gitarze w szkole muzycznej,
stałeś się kompozytorem?
– Gitarzystą jestem w dalszym
ciągu, bo bardzo lubię grać na tym
instrumencie. Po zakończeniu
pierwszego stopnia szkoły muzycznej na gitarze, poszedłem do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w
Bytomiu. Tam podczas zgłębiania
literatury zapoznałem się z muzyką
organową. Zachęciło mnie to, by
grać i rozwijać się w tym kierunku.
Po pewnym czasie stwierdziłem:
„Ten Bach pisał takie fugi, czemu
ja tego nie mogę zrobić?”. I od tego
momentu zacząłem powoli kopiować trochę ten jego styl. Swoje pra-

ce pokazywałem nauczycielom,
między innym pani z historii muzyki, która zachęcała mnie do dalszej
pracy. Ciągle robiłem coś w tym
kierunku. Udało mi się z młodszym
kolegą zorganizować koncert, na
którym zresztą sami dyrygowaliśmy.
– Jesteś także dyrygentem. Czy
w tym fachu nie brakuje Ci trochę tego aspektu twórczego?
– Dyrygowanie również jest
twórcze. To można porównać do
czytania poezji. Wiersz też jest napisany, ale możemy go przedstawić
na różne sposoby. W zależności od
tego, jak go ktoś przeczyta, może
nam się on spodobać, lub też nie.

– Jak to się stało, że zacząłeś
pracę w Teatrze Muzycznym
w Gliwicach?
– O tym zadecydował po części
przypadek. Mój obecny wykładowca – dr Wojciech Rodek – jest w
Gliwicach dyrygentem. Pewnego
razu miał prowadzić bajki dla dzieci, jednak tak się złożyło, że nie
miał wtedy czasu. Zapytał się, czy
ktoś mógłby go zastąpić. Wiedział
o tym, że mieszkam najbliżej, więc
zaproponował tę funkcję mnie jako
pierwszemu. Zgodziłem się i tak to
się zaczęło.
– Można przeczytać na Twój
temat, że podczas komponowania
traktujesz orkiestrę często tak,
jakby była kapelą rockową.
– Każdy zespół można podzielić
na jakieś sekcje – głównie na sekcję
rytmiczną i sekcję solo. Taką zależność możemy zaobserwować w kapelach rockowych, gdzie podobny
podział jest nałożony na gitary.
Traktuję orkiestrę w podobny sposób.

– Czy takie
podejście różni
się od przyjętego kanonu prowadzenia orkiestry?
– Używam instrumentów w
sposób standardowy, nie rzucam nimi o ścianę, bo i tacy ludzie się zdarzają.
Po prostu uważam, że skoro
żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku, to
podział na muzykę popową, rockową i klasyczną
już powoli się nie sprawdza. Tak naprawdę nie wiem, czy piszę muzykę
rozrywkową, klasyczną czy kiczowatą. Po prostu piszę to, co mi się
podoba.
– Jakiej muzyki słuchasz na co
dzień?
– Muzyka klasyczna jest obecna
w moim życiu. Słucham jej, bo lubię,
ale sam też ją uprawiam, więc byłoby dziwne, że coś robię, a nie słucham niczego, co jest z tym związane. Lubię także cięższe brzmienia.
– Co sądzisz o dzisiejszej muzyce popularnej?

– To muzyka użytkowa, ma sprawiać przyjemność na co dzień. Nie
puszczę sobie symfonii Czajkowskiego w momencie, gdy dookoła
towarzyszy mi hałas. Dziwne byłoby, gdybym stał w korku i koncentrował się na duchowości tej muzyki, podczas gdy ludzie dookoła by
trąbili. Uważam, że każda muzyka
ma swoje przeznaczenie. Jeżeli jadę
autem i chcę trochę hałasu, to puszczam sobie metal. Kiedy mam ochotę się wyciszyć, idę do filharmonii.
– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń
REKLAMA
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INTERWENCJA
Kiedyś był tam plac zabaw z piaskownicą, dziś została po nim dziura wypełniona odrobiną piasku. Na
plantach na Bykowinie właśnie w takiej dziurze bawią się dzieci. Z prośbą o pomoc zwrócili się do nas
mieszkańcy dzielnicy.

Babki w dziurze

*

Z redakcyjnej skrzynki

– Przy cmentarzu znajdującym się na Bielszowicach
przy ulicy Kokota jest uliczka, na której postawiono zakaz
wjazdu nieobowiązujący wyłącznie taksówek i mieszkańców tej uliczki. Wiele osób, w tym dużo ludzi starszych,
mimo zakazu parkuje tam swoje samochody, co jest spowodowane tym, że w pobliżu cmentarza nie ma parkingu.
Czy można coś zrobić, aby parkowanie tam było zgodne
z prawem? – pytał dzwoniący do redakcji pan Andrzej.
– W sprawie ograniczonej dostępności do ulicy Cichej
(zakaz ruchu z adnotacją „Nie dotyczy mieszkańców i TAXI”) uprzejmie informuję, iż ulica nie posiada na całej długości statusu drogi publicznej (droga w rejonie cmentarza
stanowi teren prywatny) – tłumaczy Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Mając na uwadze powyższy fakt oraz parametry techniczne drogi (m.in. brak możliwości wyminięcia się
pojazdów), dopuszczenie jej do ogólnodostępnego ruchu
drogowego mogłoby przyczynić się do powstawania licznych nieporozumień komunikacyjnych – dodaje.
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– Chciałbym zgłosić problem przy ulicy Jankowskiego 18. Jest tam niedokończony, podziurawiony chodnik przy samym bloku. Część drogi należącej do miasta została odnowiona, natomiast drugi, nieznaczny fragment, należący do
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wciąż jest
w opłakanym stanie. Bez skutku próbowałem
interweniować w spółdzielni, zaproponowałem
także, by miasto dokończyło chodnik. Czy mógłbym prosić o interwencję w tej sprawie? – pyta
mieszkaniec dzielnicy Wirek.
Na pytanie odpowiedział Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miasta: – „Odcinek drogi w rejonie
ul. Jankowskiego 18 stanowi drogę wewnętrzną
w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Miasto może prowadzić prace
jedynie na terenach, których jest właścicielem.
W związku z tym decyzja o wykonaniu prac,
o których wspomina Czytelnik, należy do administratora terenu” – pisze Renata Krusz, zastępca
naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.

REKLAMA

Dzieci zamiast w piaskownicy, stawiają piaskowe zamki w dziurze. Foto: SH

– Proszę pomóżcie nam coś zrobić z piaskownicą dla naszych
dzieci na plantach przykościelnych na Bykowinie – z taką prośbą
zwróciła się do naszej redakcji pani Grażyna, rudzianka, zaniepokojona tym, w jakich warunkach bawią się dzieci.
Pani Grażyna nie jest jedyną mieszkanką dzielnicy, która
chciałaby w tym miejscu zobaczyć piaskownicę z prawdziwego
zdarzenia.
– Tego tak naprawdę nie można nazwać piaskownicą. Zdarza
się, że zwierzęta załatwiają tam swoje potrzeby. To jest niebezpieczne dla dzieci – mówił 62-letni pan Leszek, który chociaż
dzieci ma już dorosłe, to często spędza czas na dworze ze swoim
wnukiem. – To jest duże osiedle. Mieszka tu wiele rodzin z małymi dziećmi, które mogłyby korzystać z tego typu obiektów, gdyby
były one w odpowiednim stanie. Lata temu było tu bardzo dużo
placów zabaw. Wiele zjeżdżalni zostało zniszczonych przez wandali. Część została rozebrana. Na początku myśleliśmy, że to
zostało zabrane do remontu, ale te zjeżdżalnie nie wróciły już
tutaj. Nie ma już w zasadzie nic. Tylko pustki zostały. Dzieci nie
mają gdzie się bawić – dodał.
Trudno z mieszkańcami Bykowiny się nie zgodzić. Piaskownica to dziura w ziemi, do której ktoś wsypał piasek. Nie jest ona
w żaden sposób oddzielona od otaczającego ją zieleńca. Można
do niej nie tyle wejść, co wpaść.
Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy do Urzędu Miasta.
Mieszkańców interesuje, czy dzieci będą mogły bezpiecznie się
bawić w tym miejscu.
– Odpowiadając na interwencję dotyczącą piaskownicy przy
ul. Górnośląskiej, pragnę poinformować, że na terenie tamtejszego zieleńca zlokalizowany był plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia do zabaw i piaskownicę. Plac zabaw zlikwidowano, gdyż część urządzeń została zniszczona. W najbliższym
czasie miejsce po byłej piaskownicy zostanie zasypane ziemią
i obsiane trawą – poinformował nas Adam Nowak, rzecznik
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – Najbliższy plac zabaw znajduje się na pobliskim osiedlu. Dodam, że Miasto buduje nowoczesne, piękne place zabaw w ramach programu „Radosna
Szkoła”. Najbliższy taki nowy, bezpieczny plac zabaw znajduje
się w odległości kilku minut drogi, na terenie Gimnazjum nr 6
przy ul. Gwareckiej 2 – dodał.
Sandra Hajduk

ALARM
sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR
REDAKTORA
Sandra Hajduk
501-355-872
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Klucze do miasta przekazane. Ten gest, jak co roku, otworzył obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni rządzą miastem!

Uroczyste przekazanie kluczy.

Radni wraz z zaproszonymi gośćmi
zebrali się w poniedziałek w sali sesyjnej, na uroczystej sesji Rady Miasta,
podczas której prezydent Grażyna
Dziedzic przekazała niepełnosprawnym klucze do bram miasta. W trakcie
spotkania przybliżono działania niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz
misję Olimpiad Specjalnych. Dodatkowo radni przegłosowali uchwałę
w sprawie stanowiska Rady Miasta wobec sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców miasta.
– Przekazuję Wam ten klucz wiedząc,
że jesteście osobami godnymi, żeby rządzić miastem. Oddając w Wasze ręce
władzę, mogę być spokojna, że w tym

Foto: AP

mieście będą rządzić rzetelni i uczciwi
obywatele. Niech w ten czas, w którym
będziecie tym miastem rządzić, będzie
w mieście radośnie, szczęśliwie, pogodnie i żeby ten tydzień był dla was wspaniałym doświadczeniem – mówiła Grażyna Dziedzic przed przekazaniem
klucza.
– Bardzo dobrze jest odbierać klucze do bram miasta. Jest to dla nas
zaszczyt i duże wyróżnienie. Planujemy spokojnie i dobrze rządzić miastem – tak o przejęciu władzy w mieście zgodnie mówili Katarzyna Pyrchała i Andrzej Borczyk, którzy
w imieniu niepełnosprawnych odebrali klucze z rąk prezydent miasta.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest imprezą organizowaną
w Rudzie Śląskiej już po raz jedenasty.
Jest to czas pełen imprez skupiających się
wokół problemu niepełnosprawności.
– Przede wszystkim ma to być kampania promocyjno-informacyjna na
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz inicjatywa propagująca aktywne postawy osób niepełnosprawnych. Wszystkie imprezy są okazją do podjęcia refleksji nad problematyką niepełnosprawności. Mają być
także zachętą do podejmowania działań
integracyjnych w różnych dziedzinach
życia – tłumaczy Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
W ciągu całego tygodnia odbywa się
wiele imprez i konkursów. Do tej pory
można było wziąć udział m.in. w Dniu
Otwartym Rudzkiego Stowarzyszenia
Amazonek „Relaks”, Dniu Edukacji
Integracyjnej oraz Turnieju Szachowym i Warcabowym Mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej. To nie
koniec atrakcji. Na uczestników czekają jeszcze takie imprezy jak Dzień
Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną oraz Plener Artystyczny
pod nazwą „Barwy Śląska”. Nie obędzie się też bez rywalizacji sportowej.
Odbędzie się XVI Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Olimpiada Radości” oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Tych, którzy cenią sobie czas
spędzony z rodziną, organizatorzy zapraszają na pikniki rodzinne.
Agnieszka Pach

W sobotę do kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

Relikwie w Bielszowicach

Uroczysta msza odbyła się o godz. 10.00 w Bielszowicach. 

Uroczystości
towarzyszyło
ogromne zainteresowanie mediów
i parafian, którzy na tę okazję przybyli tłumnie do kościoła. Podczas
uroczystej mszy świętej wierni dziękowali za ten dar, jak również modlili się za „swojego” ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, z okazji jego
65. rocznicy urodzin oraz 40 lat posługi kapłańskiej. Arcybiskup nie
krył wzruszenia – podkreślając, że
w bielszowickiej parafii czuje się
niezwykle rodzinnie. To tutaj został
ochrzczony, tutaj przyjmował I Komunię Świętą i był ministrantem.
– Widzę tu tyle znajomych twarzy
– górników, rodzinę z Ruchu Światło-Życie – mówił wzruszony arcybiskup Skworc.

Foto: MHS

Arcybiskup podkreślił jednocześnie, jak ważne są relikwie, które
przybliżają nas do błogosławionego
Jana Pawła II i dają wiarę w łączność
ze świętymi i błogosławionymi.
– Dla naszej parafii to wyróżnienie i radość, że relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II zostały wprowadzone właśnie tutaj. Bł. Jan Paweł II
był duchowym przewodnikiem dla
wielu z naszych parafian. Wszyscy
czujemy się z Nim mocno związani,
a obecność relikwii Błogosławionego z pewnością doda otuchy i siły
każdemu, kto będzie zwracał swoją
modlitwę w stronę Ojca Świętego –
mówił ks. prałat Piotr Kurzela, proboszcz parafii.
Monika Herman-Sopniewska

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Ksavier Warmuła
syn Moniki i Denisa
ur. 26.04. (3180 g, 55 cm)

Justyna Ludwiczak
córka Agnieszki i Mariusza
ur. 7.05. (3800 g, 57 cm)

Roksana Plaza
córka Eweliny i Marcina
ur. 7.05. (3950 g, 59 cm)

Bartosz Zając
syn Bożeny i Sławomira
ur. 7.05. (3150 g, 55 cm)

Marek
syn Anny
ur. 7.05. (3110 g, 54 cm)

Wanessa Wolska
córka Sandry i Michała
ur. 6.05. (2500 g, 51 cm)

Stanisław Piątek
syn Marty i Krzysztofa
ur. 25.04. (3750 g, 58 cm)

Hanna Dziaćko
córka Elżbiety i Mariusza
ur. 6.05. (3480 g, 55 cm)

Łukasz Zięba
syn Karoliny i Rafała
ur. 6.05. (2800 g, 54 cm)

Krzysztof Pniewski
syn Katarzyny i Michała
ur. 4.05. (3700 g, 59 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.vitgold20+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 20.05.2013 r. do godz. 14.00.
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Z KULTURĄ NA TY
W sobotnie popołudnie na deskach MCK-u na Nowym Bytomiu Scena Muzyczna I LO świętowała 5-lecie istnienia. Jubileusz był
okazją do zaprezentowania musicalu „Dream” oraz przyznania wyróżnień Przyjaciel Sceny Muzycznej I LO. Otrzymała je m.in.
redakcja „Wiadomości Rudzkich”.

„Cristiada”

5-lecie Sceny Muzycznej I LO
– Przychodzą do nas osoby, które
są utalentowane, ale również i takie,
które nie identyfikują się z żadną
grupą i nie mają żadnych talentów,
ale chciałyby odnieść sukces. Dla
tych dziewcząt taniec przed publicznością i śpiew w chórze to ogromny

sukces. Bardzo wiele kosztuje je występ na scenie, ale te ich małe sukcesy dodają im skrzydeł, dziewczyny
zyskują grupę przyjaciół, która je
akceptuje – mówi Bożena Bismor,
twórczyni Sceny Muzycznej I LO.
Monika Herman-Sopniewska

Wyróżnienie dla redakcji „Wiadomości Rudzkich” odebrała sekretarz redakcji „WR”. Foto: MHS

– Pięć lat temu, kiedy nasz teatr
powstawał, nie przypuszczaliśmy że
urośnie do tak dużej grupy i machiny,
która napędza się cały czas. Pracujemy z inną grupą młodzieży, bo pracujemy przy liceum – uczniowie odchodzą, przychodzą nowi, a niektórzy
absolwenci z nami wciąż grają. Są i

tacy, którzy grają już na przykład w
Teatrze Buffo – i to też jest nasz
ogromny sukces. Na pewno w każdym ze spektakli mamy takie utwory,
które nam się szczególnie podobają i
każdy z nich był dla nas wyjątkowy –
mówi Karolina Kaliska-Skrabania,
twórczyni Sceny Muzycznej I LO.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do przypomnienia fragmentów musicali.

Foto: MHS

Normalni inaczej
„Mariolka” jest najlepsza – opowiadały Natalia Kryger i Oliwia Sowińska, dziewczyny z Teatru „Moklandia”. – Na co dzień gramy w teatrze, dlatego będziemy zwracać
uwagę na grę aktorską panów, na
technikę – dodały młode aktorki.
– Popłakałam się ze śmiechu. Są
świetni! – mówiła pani Hanna po
zakończeniu widowiska. Kabareciarze po występie spotkali się
z grupą fanów oraz rozdali autografy. Rudzianie czekają na kolejną
wizytę. „Mariolka”, zapraszamy!
MS

Fani kabaretu ustawiali się w kolejce po autografy.

Foto: MS

Wiosenne sukcesy szkoły muzycznej
sy Aleksandry Rymarz, zaś wyróżnienie II stopnia uzyskała Zuzanna Rudnik z klasy Ilony Kozubek. W XV Dolnośląskim
Konkursie Gitarowym Gitariada
2013 trzecie miejsce w kategorii I
zdobył Jakub Chrzan z klasy
Małgorzaty Smol. W Regionalnym Konkursie o Życiu i Twórczości Witolda Lutosławskiego
wyróżnienie pierwszego stopnia
otrzymali Wiktoria Steindor oraz

Zapraszamy na koncert promujący debiutancką płytę Basi Beuth
oraz jej zespołu. Artystka pochodzi z Rudy Śląskiej. Jest wokalistką, autorką tekstów, laureatką
wielu ogólnopolskich festiwali
piosenki. Koncert będzie promował album „Świat dobrze wyjaśniony”, na którym znajdują się
utwory z pogranicza ballady i piosenki poetyckiej w ciekawych
aranżacjach. Koncert odbędzie się
18 maja w MCK-u o godzinie
18.00. Bilety w cenie 20 i 15 zł.
Dla Czytelników mamy jedno
podwójne zaproszenie. Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.
basia + imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT). Na SMS-y czekamy
do 17 maja do godziny 12.00.

Ryczące Dwudziestki

Wiosna jest czasem szczególnym dla szkół artystycznych w całym kraju. Adepci placówek kształcących pod kątem muzycznym mają okazję sprawdzić swoje umiejętności na wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach. Uczniowie Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej z takich konkursów przywieźli szereg nagród i wyróżnień.

Na II Konfrontacjach Młodych
Flecistów wyróżnienie otrzymała
Magdalena Waluga, uczennica
klasy fletu Anny Kolarz. Na II
Festiwalu School&Jazz wyróżnienie odebrała Joanna Reczyńska, kształcąca się pod okiem
Marty Florek. Natomiast na VII
Festiwalu
Polskiej
Muzyki
Współczesnej dla Pianistów imienia Janiny Garści drugie miejsce
zajęła Zuzanna Drapiewska z kla-

Rudzkie kino „Patria” ma
przyjemność zaprosić na film
w reżyserii Deana Wrighta, który opowiada o prawdziwych
zdarzeniach, jakie miały miejsce w Meksyku lat 20. XX wieku, kiedy to chrystusowcy walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa. Projekcje odbędą się w dniach 24, 25,
26 maja, o godzinie 14.30
i 17.00. Cena biletu – 12 zł, dla
grup powyżej dziesięciu osób –
10 zł. Dla Czytelników mamy
dwa podwójne zaproszenia na
wybrany seans. Wystarczy
wysłać SMS-a o treści wiad.
patria + imię i nazwisko pod
numer 71100 (koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT). Na SMS-y
czekamy do 22 maja do godziny 12.00.

Basia Beuth

„Mam na imię Mariolka, jestem krejzolka na maksiorka. Tipsy w górę!” Chyba cała Polska zna tę panią, a dokładniej Igora
Kwiatkowskiego, który wykreował kultową postać wśród kabaretowych skeczy. „Mariola” wraz z kolegami przyjechała do Rudy
Śląskiej i rozkręciła imprezę.

W bielszowickim Domu Kultury
wystąpił jedyny i niepowtarzalny
kabaret „Paranienormalni”, założony w 2004 roku w Jeleniej Górze.
Przystojni panowie w składzie:
Igor Kwiatkowski, Michał Paszczyk, Robert Motyka i Rafał Kadłucki przedstawili nowy program
pod hasłem „Żarty się skończyły”.
Grupa ma sporą rzeszę fanów, czego potwierdzeniem była pełna widownia Domu Kultury.
– To oczywiste, że jesteśmy fankami „Paranienormalnych”. Kabaret ma dużo fajnych skeczy, ale

CO, GDZIE,
KIEDY

Kamil Gajowy, przygotowani
przez Alinę Wołejko.
– Te sukcesy cieszą i mobilizują
do dalszej pracy – podsumował Mirosław Krause, dyrektor placówki.
Uczniowie rudzkiej szkoły muzycznej osiągnęli także wiele sukcesów na konkursach orkiestr, bigbandów i chórów. O nich w kolejnym numerze „Wiadomości Rudzkich”.
SH

Zespół z Bytomia, wykonujący utwory z gatunku muzyki folk
i szant, obchodzi swoje trzydzieste urodziny. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbędzie
się jubileuszowy koncert „Ryczących Dwudziestek”. Fanów
(i nie tylko) zapraszamy 17 maja
na godzinę 19.00. Zakup biletów
oraz odbiór zarezerwowanych
będzie możliwy na godzinę przed
koncertem w Miejskim Centrum
Kultury przy ul. Niedurnego 69.
Cena biletu wynosi 25 zł.

„Skarb na kurzej nóżce”

Joanna Reczyńska w trakcie jednego
z występów.
Foto: arch.

Bielszowicki Dom Kultury zaprasza na dzieło twórców Teatru
Trip. Spektakl opowiada historię
Matyldy i Beniamina, którzy wybierają się w podróż do świata
wyobraźni. Widowisko odbędzie
się 19 maja o godzinie 16.00, natomiast przed bajką (o godzinie
14.30) zapraszamy na piknik
przy Domu Kultury pełen gier
i zabaw, przygotowany przez
Szkołę Językową Helen Doron.
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PORADY
PORADY BiurA POrad obywatelskich

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

Ewa Kwiatkowska
doradca w Biurze Porad
Obywatelskich (BPO)

Zepsuła mi się pralka i byłam zmuszona kupić nową. Korzystam z karty kredytowej i mam
problem ze spłatą zadłużenia, mimo, że żyję oszczędnie. Obawiam się, że sytuacja może się
powtórzyć, gdy zepsuje się kolejny sprzęt. Na co zwrócić uwagę korzystając z kart bankowych?
Różne firmy ogłaszają oferty pożyczek. Czy warto z nich skorzystać?
Zofia W.

Korzystanie z kart bankowych
Klientom BPO proponuję edukację
finansową. Pani Zofia również powinna rozpocząć od rozpisania źródeł dochodów oraz wyliczenia wydatków
stałych. Uwzględnić należy spłatę
długów, wydatki sezonowe, rodzinne
oraz wyznaczyć kwotę, którą będzie
w stanie odkładać na nagłe wydatki.
Zastanowić się trzeba jak można zaoszczędzić, gdzie pieniądze nam uciekają i jak sobie z tym poradzić. Klientka posiadając kartę kredytową powinna pamiętać, że dług należy spłacić w
tzw. okresie bezodsetkowym (gdy

wpłata jest zaksięgowana w tym okresie). Dopiero po tym terminie bank
nalicza odsetki, ale gdy wypłacamy
gotówkę z karty kredytowej, odsetki
liczone są od pierwszego dnia. Natomiast do konta osobistego otrzymujemy kartę debetową, której możemy
używać do wypłaty gotówki. Korzystajmy z tych bankomatów, z którymi
nasz bank ma podpisaną umowę, aby
nie ponosić kosztów transakcji. Uniknąć opłaty za kartę można dokonując
płatności na określoną kwotę, albo
używając karty odpowiednią ilość ra-

zy – nasz bank udzieli nam tych informacji. Zachęcam, aby zaciągając pożyczkę skorzystać z czterech zasad:
„1. Sprawdź wiarygodność firmy, 2.
Policz całkowity koszt pożyczki, 3.
Dokładnie przeczytaj umowę, 4. Nie
podpisuj, jeśli nie rozumiesz”. Szybką
i wiarygodną weryfikację danej firmy
możemy przeprowadzić za pomocą
strony internetowej Komisji Nadzoru
Finansowego: www.knf.gov.pl lub
pod bezpłatnym nr tel. 800-290-479
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

PORADY LEKARZA
Odpowiada
Adam Rozewicz
dr n. med.

Jak najłatwiej zakazić się żółtaczką zakaźną i jak rozwija się
ta choroba?
Aleksandra M. z Halemby

Żółtaczka zakaźna
Szacuje się, że kilkaset tysięcy osób
w Polsce jest nosicielem wirusa zapalenia wątroby typu C. Doniesienia
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) mówią o około 3-4 milionach nowych infekcji rocznie. Najłatwiej się
zakazić poprzez kontakt z krwią, w
codziennym życiu wykonując tatuaże,
u stomatologa, robiąc manicure, pedicure – jeżeli personel nie przestrzega
odpowiedniej higieny, nie używa jednorazowego sprzętu.
W większości przypadków choroba
rozwija się podstępnie. Objawy
początkowe są bardzo niecharakterystyczne, tj. uczucie zmęczenia, dyskomfort, pobolewania w jamie br-

zusznej, czasami niewielkie stany
podgorączkowe. Dolegliwości te
ustępują. Przez wiele lat, możemy nie
zdawać sobie sprawy, że jesteśmy
zakażeni. W tym czasie wirus stopniowo niszczy wątrobę. Po około dwudziestu latach dochodzi do marskości
wątroby. Pojawia się żółtaczka,
występują
obrzęki,
zaburzenia
świadomości czy krwotoki z przewodu pokarmowego, zagrażające
życiu. Gdy wątroba jest już marska, to
jedynym sposobem terapii jest
przeszczep wątroby. Znacznie częściej
u pacjentów zakażonych występują
nowotwory wątroby. Dostępne są
terapie przeciwwirusowe z interfer-

onem, wysoce skuteczne, jednak nie
we wszystkich przypadkach. Dlatego
istotne jest wczesne rozpoczęcie leczenia.
Warto,
gdy
mamy
wątpliwości, wykonać odpowiednie badania laboratoryjne. Nie posiadamy
niestety
szczepionki
przeciwko żółtaczce zakaźnej typu
C. Najważniejsza w zapobieganiu
zakażeniom wirusem żółtaczki typu
C jest odpowiednia profilaktyka.
Ośrodki służby zdrowia muszą
przestrzegać odpowiednich standardów higieny. Zabiegi kosmetyczne, tatuaże, wykonujmy tylko w
sprawdzonych ośrodkach, żądając
jednorazowego sprzętu.

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

Kilkakrotnie rzucałam palenie, za każdym razem przybywało
mi sporo kilogramów. Dlaczego tak się dzieje? Jak przestać
palić i nie utyć?
Romana 32 l., Bykowina

nie kalorii, dodatkowo hormony wydzielane podczas palenia informują
mózg o nasyceniu, przez co apetyt również jest mniejszy. Tak więc po rzuceniu
palenia metabolizm zmniejsza się,
a głód nikotynowy u byłego palacza powoduje, że sięga on po coś, co zastąpi
mu papieros. Najczęściej są to słodycze
lub inne kaloryczne przekąski. Można
zahamować te objawy poprzez przeciwdziałanie tym kilku procesom. Metabo-

Składki za dni wolne
Obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych i odprowadzania składek
na ubezpieczenia wynika z ustawy
z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Zgodnie
z art. 6 ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają między innymi osoby fizyczne,
które na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej są pracownikami.
Wysokości składek na ubezpieczenia
społeczne są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od
rodzaju wykonywanej pracy.
Przy ustalaniu prawa do emerytury
i renty i obliczaniu ich wysokości,
uwzględnia się tzw. okresy składkowe
i nieskładkowe.
Przy ustalaniu wysokości emerytur,
w stosunku do przebytych przez ubezpieczonego okresów, stosuje się wskaźniki:
• po 1,3 % podstawy jej wymiaru za
każdy rok okresów składkowych,
• po 0,7 % podstawy jej wymiaru za
każdy rok okresów nieskładkowych.
Natomiast przy ustalaniu wysokości

górniczych emerytur, stosuje się dodatkowo korzystniejsze przeliczniki, w zależności od stanowiska i charakteru
wykonywanej pracy.
I tak np. przelicznik:
• 1,5 przysługuje za każdy rok pracy
górniczej wykonywanej pod ziemią
stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• 1,8 za każdy rok pracy w przodkach
węglowych lub w drużynie ratowniczej,
• 1,4 za każdy rok pracy górniczej,
wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, częściowo na
powierzchni i częściowo pod ziemią;
W przypadku stanowisk, na których
praca wykonywana jest stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią
(robotniczych), cały okres (od…do…)
podlega zaliczaniu z zastosowaniem
przelicznika 1,5 za każdy rok takiej
pracy, bez wyłączania sobót, niedziel
i świąt kalendarzowych. Wyłączeniu
podlegają natomiast okresy przerw
w wykonywaniu zatrudnienia, okresy
urlopów bezpłatnych lub okresy nieskładkowe.

REKLAMA

WESOŁY ZĄBEK s.c.
Dentystyka Szkolna
Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne
gwarantowane przez NFZ:
•
•
•
•
•

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia
badanie jamy ustnej
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.

Kontakt w siedzibie:
ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70
e-mail: info@wesolyzabek.pl

Dlaczego tyjemy?
Rzucenie palenia oznacza poprawę
ogólnego stanu zdrowia, więc nic dziwnego, że chcesz zdecydować się na ten
krok. Niestety, po odstawieniu papierosów byli palacze często gwałtownie
przybierają na wadze. Wynika to z kilku
powodów. Po pierwsze palenie papierosów otępia zmysły, czyli percepcję smaku i zapachu, co zmniejsza apetyt na
niektóre pokarmy. Poza tym nikotyna
przyspiesza metabolizm, w tym spala-

Dlaczego są potrącane składki za przepracowane dni wolne
tj. święta, wolne soboty, niedziele, a nie zalicza się tych dni do
pełnego wymiaru emerytalnego? Przecież górnik, który przepracował 25 lat ciągłej pracy pod ziemią, w tym średnio miesięcznie dodatkowo ok. 4-6 dniówek tzw. świątecznych i odprowadził za nie składki, powinien mieć policzone te dniówki
do wysługi lat emerytalnych.

Agnieszka P. z Orzegowa

lizm można zwiększyć poprzez regularną, codzienną aktywność fizyczną. Natomiast podjadanie między posiłkami
można ograniczyć poprzez regularne
jedzenie niewielkich posiłków (5-6 posiłków w ciągu dnia co trzy godziny).
Systematyczne jedzenie pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi,
przez co zapobiega napadom głodu oraz
ochocie na słodycze. Polecam więc ruch
i regularne, zdrowe odżywianie.

Znajdź nas na Facebooku!

Wiadomości Rudzkie

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS

„NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA…”

Mirosława Gamba – naczelnik
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
– Cały tydzień w Rudzie Śląskiej
od 20 do 25 maja Prezydent Miasta
Ruda Śląska oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dedykują rodzinom, zapraszając dzieci i starszych do wspólnej
zabawy. Wspólne świętowanie stwarza okazję do rozmowy i słuchania,
do zauważenia, jakie bogactwo posiadamy na co dzień. Tydzień ten, to
także okazja do zaprezentowania organizacji pozarządowych, szkół oraz
innych instytucji miejskich, które
włączyły się w przygotowanie imprezy. Mam nadzieję, że nie będzie rudzianina, który chociaż jednego dnia
nie spędzi na nowobytomskim rynku
bądź bielszowickiej „Strzelnicy”.

Małgorzata Hoszek – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– „Tydzień Profilaktyki” to okazja, by zwrócić uwagę dzieci i osób
dorosłych na problemy związane
z uzależnieniami oraz kształtowanie postaw i zachowań wolnych od
nałogów.
To także odpowiedni moment na
to, aby przez kilka dni promować
w naszym Mieście działania mające na celu poprawę naszego życia.
Wierzę, że w ten sposób możemy
zainteresować i zachęcić mieszkańców naszego Miasta do tego,
by na co dzień próbowali choć trochę zmienić swoje postawy i zachowania. By dbali o swoje relacje
z innymi, swoje zdrowie oraz formę
zarówno fizyczną jak i psychiczną.
Zapraszam serdecznie do spędzenia tego tygodnia razem z nami!
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Rudzki Informator Samorządowy
Szanowni mieszkańcy, rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030, która jest najważniejszym miejskim dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata.
Przy opracowywaniu strategii niezwykle ważne są opinie mieszkańców Rudy Śląskiej, dlatego też przygotowaliśmy ankietę dotyczącą jakości życia w mieście – zachęcamy Państwa do udziału w tym badaniu. Ankiety
wypełnione przez mieszkańców pozwolą na zebranie cennych informacji, które wykorzystane zostaną w dalszych
pracach nad strategią.
Udział w ankiecie jest anonimowy. Wypełnione i wycięte arkusze do dnia 7 czerwca można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (pl. Jana Pawła II 6), w siedzibie „Wiadomości Rudzkich” (ul. Niedurnego 36),
we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w rejonach eksploatacji budynków MPGM.
Zamieszczona poniżej ankieta przygotowana została również w wersji elektronicznej. Wypełnić ją można za
pośrednictwem strony internetowej: http://www.rudaslaska.pl/strategia.
Dziękujemy za udział w badaniu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz firma PUK Van Gansewinkel będą odbierały śmieci z terenu Rudy Śląskiej przez najbliższe 1,5 roku. Rudzki magistrat właśnie rozstrzygnął przetarg w tej sprawie, a jutro podpisze umowę z wykonawcą. Ruda Śląska jest pierwszym miastem Metropolii Silesia, które sfinalizowało „przetarg śmieciowy”. W sumie za wywóz odpadów rudzianie zapłacą wykonawcom 28,5 mln zł, a firmy wywozowe odbiorą od nich 102 tys. ton śmieci.

„Przetarg śmieciowy” rozstrzygnięty!
Na ogłoszenie o zamówieniu
jako jedyne odpowiedziało konsorcjum dwóch firm wywozowych
działających na terenie Rudy Śląskiej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i firma PUK Van Gansewinkel
(partner konsorcjum). – Podział zakresu realizacji umowy pomiędzy
naszymi firmami został dokonany
w oparciu o przebieg autostrady A4
– informuje Grzegorz Domagała,
prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. – Co za tym idzie, nasze konsorcjum zorganizuje dwa
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden, w Rudzie, przeznaczony będzie dla
mieszkańców zamieszkujących tereny powyżej autostrady A4, a drugi,
w Halembie, dla mieszkańców zamieszkujących tereny poniżej autostrady – zapowiada.
Zadowolenia z wyników przetargu nie ukrywają władze Rudy Ślą-

skiej. Uważają one, że znajomość
specyfiki miasta i potrzeb jego
mieszkańców przez wykonawcę pozwoli na uniknięcie chaosu, który
mógłby mieć miejsce w przypadku,
gdyby w przetargu wygrała firma
spoza miasta. – To rozstrzygnięcie
jest dla nas bardzo korzystne – uważa prezydent Grażyna Dziedzic. –
Obie firmy działają w Rudzie Śląskiej już wiele lat i znają tu
praktycznie każdy śmietnik. Ich doświadczenie pozwoliło też na sporządzenie rzetelnej oferty, dzięki
której za wywóz i zagospodarowanie
odpadów zapłacimy o 1/3 mniej, niż
wstępnie szacowaliśmy – podkreśla.
Zgodnie z początkowymi kalkulacjami, wywóz i zagospodarowanie
odpadów miały kosztować 43,3 mln
zł. „Oszczędność”, którą udało się
wygenerować, nie oznacza jednak,
że w najbliższym czasie wywóz
śmieci w Rudzie Śląskiej stanieje.
Jak bowiem zauważają rudzcy urzęd-

nicy, korekta „opłaty śmieciowej”
będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy nowy system śmieciowy w Rudzie Śląskiej ruszy „pełną parą”.
– Przede wszystkim musimy zobaczyć, ile śmieci będzie „produkowanych” w Rudzie Śląskiej – komentuje Ewa Wyciślik, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska. – Jeżeli się
okaże, że wytwarzamy ich mniej niż
założyliśmy w przetargu, to dopiero na tej podstawie będziemy mogli
korygować wysokość „opłaty śmieciowej” – dodaje. Jak zastrzega
magistrat, ewentualna zmiana wysokości stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów będzie zależna też od tego, czy mieszkańcy
będą regulować należności w terminie.
Władze Rudy Śląskiej nie chcą
przedwcześnie zmieniać wysokości
„opłaty śmieciowej”, gdyż w rezultacie mogłoby się to okazać nieko-

W ramach wykonywanej usługi firma wywozowa wyposaży nieruchomości w pojemniki
na śmieci.

rzystne dla samych mieszkańców.
Gdyby się okazało, że stawka została zaniżona, to wtedy powstałe
straty musiałyby zostać pokryte
przez mieszkańców w kolejnych
latach. Zgodnie z „ustawą śmieciową”, nowy system gospodarki odpadami ma się bowiem samofinansować, a miasto nie może na nim
ani stracić, ani zarobić.

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej
wytworzono 50,5 tys. ton odpadów
komunalnych, w tym ponad 78 ton
makulatury, 234 tony tworzyw
sztucznych, 408 ton szkła oraz ponad 2 tony przeterminowanych leków. W tym też czasie w gminie
wysegregowano 6,1 tys. ton biomasy.
KP

50 tys. poradników dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami, piosenka o segregacji śmieci w wykonaniu Grzegorza Poloczka z kabaretu RAK,
audycja radiowa, Gra Miejska oraz spektakl ekologiczny dla dzieci – to elementy kolejnej odsłony kampanii „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Akcja ma
zapoznać mieszkańców Rudy Śląskiej ze zmianami, jakie od połowy roku przyniesie „śmieciowa rewolucja” oraz zachęcić ich do segregacji śmieci.

Śmieci w nowej odsłonie

Na ostatnich kartach poradnika przygotowano komiks dla dzieci.

– Chcemy w dostępny sposób
przybliżyć rudzianom zmiany, jakie
wprowadza nowa „ustawa śmieciowa” – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jednym z elementów
kampanii informacyjnej jest kolorowy poradnik, który wyjaśnia, jakie
zmiany czekają nas od połowy roku,
a także w jaki sposób prawidłowo
segregować śmieci – dodaje. Informator skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, w tym też do
dzieci, dla których na ostatnich kar-

Rudzki Informator Samorządowy

tach poradnika przygotowano specjalny komiks.
Z publikacji rudzianie dowiedzą
się m.in. jakie rodzaje odpadów należy segregować i do jakich pojemników je wrzucać, ile zapłacą za
odbiór śmieci, z jaką częstotliwością będą odbierane, gdzie i w jakich terminach uiszczać „opłatę
śmieciową”, kto dostarczy im kubły
oraz w jakich przypadkach należy
składać deklarację śmieciową. – Informatory można pobrać w Urzę-

dzie Miasta w Biurze Obsługi
Mieszkańców – informuje Ewa
Wyciślik z rudzkiego magistratu. –
W tym tygodniu poradniki trafią też
do spółdzielni mieszkaniowych
oraz do rudzkich kościołów. Są też
dołączone do dzisiejszego wydania
„Wiadomości Rudzkich” – dodaje.
Publikacja jest również dostępna
w wersji elektronicznej na stronie
www.rudaslaska.pl.
Oprócz wydania specjalnej gazetki, rudzcy urzędnicy zaplano-

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

wali też przeprowadzenie akcji
edukacyjnej wśród młodszych
mieszkańców miasta. Na 1 czerwca zaplanowano Grę Miejską poświęconą tematyce segregacji
śmieci. Akcja gry będzie łączyła
w sobie cechy harcerskich podchodów oraz ulicznych happeningów.
Będzie miała też walor edukacyjny. – Gra Miejska będzie odbywała się praktycznie na terenie całego
miasta – informuje Aleksandra
Grabowska z rudzkiego magistratu. – Udział w niej będą mogli
wziąć wszyscy chętni, zarówno
grupy przyjaciół, jak i całe rodziny
– zapowiada.
Kolejna akcja edukacyjna dla
dzieci i młodzieży zostanie zorganizowana przy okazji tegorocznej
Industriady, w ramach której na
„Ficinusie” i na terenie dworca
w Chebziu odbędą się spektakle
ekologiczne dla dzieci. – Serdecznie zapraszam na spektakl „Historia zaginionego papierka” –
zachęca Renata Młynarczuk
z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. –
Przedstawienie opowiada o trójce
przyjaciół, którzy próbują ocalić
ich miasto od ekologicznej zagłady – zdradza.

„Kampanię śmieciową” Ruda Śląska prowadzi już od kilku miesięcy.
W połowie lutego na stronie miasta
uruchomiono specjalną zakładkę,
w której zebrane zostały praktyczne
informacje i porady dotyczące problematyki odpadów komunalnych.
Magistrat postawił też na bezpośrednie dotarcie z informacjami do
mieszkańców – urzędnicy rozesłali
60 tys. listów do mieszkańców informujących o nadchodzącej „śmieciowej rewolucji”, a wiosną tego roku
zorganizowano 15 spotkań z mieszkańcami miasta. Udział w nich wzięło około tysiąca rudzian.
– By dotrzeć do mieszkańców staramy się wykorzystywać wszystkie
dostępne kanały informacyjne –
mówi Renata Młynarczuk. – Zamieszczamy krótkie informacje na
automatycznej sekretarce Urzędu
Miasta, w lokalnych mediach emitujemy filmy edukacyjne, a w radiu
specjalną audycję poświęconą problematyce odpadów – wylicza. Dodajmy, że dzięki sprawnej akcji informacyjnej
do
rudzkiego
magistratu spłynęło już prawie 7
tys. deklaracji śmieciowych, co stanowi niemal 90 proc. spodziewanej
liczby formularzy.
KP
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA MAJ
„Serce jest dobra rzecz –
dopóki dobre.”

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Cyprian Kamil Norwid

Strony redaguje: Gabriela LUTOMSKA

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

ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/5, 2 p. + k., parter
o pow. 36,30 m2 	
90.730,- zł
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,00 m2 
90.940,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
90.650,- zł
ul. Modrzejewskiej 14/3, 2 p. + k., parter
o pow. 45,00 m2 
91.970,- zł
ul. K. Goduli 25b/5, 3 p. + k., III piętro
o pow. 47,00 m2 
103.480,- zł
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2 
119.685,- zł
ul. Lipińska 4c/1, 2 p. + k., parter
o pow. 50,45 m2 
115.960,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1, 3 p. + k., parter
o pow. 60,80 m2 
175.040,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro
o pow. 39,00 m2 
89.910,- zł
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 47,00 m2 
125.970,- zł
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., III piętro
o pow. 39,00 m2 
79.900,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego
i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny
wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu
(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia), w tym na warunki dotyczące zwrotu
i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do
14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek, zostanie o tym
poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3 m-cy od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na
adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku, osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt, łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32
248-24-11 wew. 209.

Zawiadomienie
o dniach
wolnych
od pracy
przed
Bożym Ciałem
W związku ze świętem Bożego
Ciała w dniu 30 maja br. uprzejmie
zawiadamiamy, że w dniu 31 maja br.
Spółdzielnia będzie czynna na zasadzie dyżuru pracowników w poszczególnych działach, natomiast kasy
będą nieczynne.
W czasie dni świątecznych dyżur
techniczny będą pełniły właściwe
służby. Przypominamy telefony: 32
344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności
i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przypominamy
o Walnym
Zgromadzeniu
Członków RSM
Uprzejmie przypominamy, że od
20 maja br. rozpoczyna się w RSM
Walne Zgromadzenie Członków podzielone na 7 części. Wszystkie materiały znajdują się do wglądu członków w Dyrekcji RSM w pokoju nr
214, w Administracjach oraz w Internecie, na naszej stronie w części
przeznaczonej dla członków RSM.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Przypominamy również, że od 11
maja br. rozpoczynamy festyny
spółdzielcze, na które również gorąco zapraszamy wraz z całymi rodzinami. Życzymy miłej zabawy.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej
wymienionych lokali użytkowych

Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł.
zł/m2 netto

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Ruda Śl.
ul. Latki 2

31,00

15,84

1.425,00
+ 123,00

4.06.2013
r.

Ruda Śl. 5
ul. Szramka 3a

205,00

15,84

7.988,00
+ 123,00

4.06.2013r.

Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12

38,37

17,46

1.648,00
+ 123,00

4.06.2013r.

Ruda Śl. 9
ul. Dworaka 9a

70,00

10,36

2.302,00
+ 123,00

4.06.2013r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.
ul. Norwida 26

16,00

11,82

613,00
+ 123,00

4.06.2013r.

I piętro w pawilonie
wolnost. z c.o.

Uwagi
parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
parter w bud.
mieszkalnym bez
c.o.
w pawilonie
wolnost. bez c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej
wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 3.06.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w Administracji oraz zapoznać
się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA
I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do
oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty
zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
5. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie
podlega zwrotowi.
6. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Latki 2		
o pow. 31,0 m2
ul. Szramka 3a 		
o pow. 205,00 m2
ul. Skowronków 12
o pow. 38,37 m2
ul. Dworaka 9a
o pow. 70,00 m2
ul. Norwida 26 		
o pow. 16,00 m2
			
w terminie do dnia 4.06.2013 r. do godz.9.00.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2013 r. o godz. 11.00.
8. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
9. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
10. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7
dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
11. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet
należności czynszowych za ww. lokal.
12. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
13. Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
14. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
.Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118), tel. 32
248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada: 1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Stawka
Adres lokalu
eksploat.
Pow.
zł/m2 netto
16,79
27,23
Ruda Śl. 5ul. Poloczka 12b

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Usytuowanie i instalacje
w lokalu
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Adres

Pow. m2

Cena
zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 10
ul. Jankowskiego

960,00

129.900,00
+ VAT

7.000,00

3328/207 ,
3329/207

1223R

Ruda Śl. 10
ul. Ogińskiego 2

781,00

108.639,00
+ VAT

6.000,00

3374/163,
3239/166

1223R

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12

8,00

140,00

poniżej parter w budynku Dyrekcji z oddzielnym
wejściem z c.o.

Ruda Śl. ul. Norwida 26

11,82

17,70

I piętro w paw. wolonstoj bez c.o.

Ruda Śl. 5ul. Szramka 1a
Ruda Śl. 5ul. Szybowa 6
Ruda Śl. 5ul. Brygadzistów 3a
Ruda Śl. 5ul. Wilka 10

15,84
15,84
15,84
17,46

61,00
10,40
37,20
12,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a

15,84
7,61

30,74
4,15

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
poniżej parter w bud. mieszkalnym bez c.o. magazyn

Ruda Śl. 10
ul. Fitelberga

3.793,00

330.400,00
+ VAT

17.000,00

4358/177

GL1S/00007190/5

Ruda Śl. 5
ul. Szpaków 35

718,00

36.700,00 +
VAT

3.000,00

978/505

22565

Ruda Śl. 5ul. Brygadzistów 1

15,84

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Skowronków 12

17,46

26,76

parter w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Skowronków 12

17,46

47,50

parter w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5ul. Zgrzebnioka 16

15,84

8,74

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30

11,82

50,65

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.10 ul. Paderewskiego 5

15,05

90,00

parter w paw. wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Paderewskiego 4

15,05

77,40

parter w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14

12,29
7,61

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie.
wolnostojącym bez c.o. „ „ „ „

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14

7,61

23,20

„ „ „ „ i wod.-kan.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

8,00

214,35

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka obniżona
na 2 lata w związku z przeprowadzeniem remontu, po
tym okresie stawka zgodna z obowiązującym cennikiem)

3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl.
41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 3 II etap
o pow. 7,70 m2 stawka eksploat. 
Boks handlowy nr 4 II etap
o pow. 10,10 m2
„
„
41,29zł/m2 + VAT i media
						
przy ul. Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 13
o pow. 12,00 m2 stawka eksploat. 
49,50zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych
należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew.
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
2.05.2013 r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których
prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia
5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie
sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka nr 3162/26 o powierzchni 1071 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole
planu MN2, KDW) i udział wynoszący 1/7 część działki
nr 3169/26 o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
2.05.2013 r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których
prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia
5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie
sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka nr 3163/26 o powierzchni 876 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr
3169/26 o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową (symbol planu KDW).

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.

Ogłoszenie
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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 24875-41 po 18.00.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY Sprawdź nas! Wystarczy dowód
osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 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, 32 244-0960.
R
Instalacje centralnego ogrzewania
i gazu. Tel. 512-121-532.

stracie, dochód na oświadczenie, szybka
decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406-305.
R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 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.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.
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.
Tel. 512-996-794, 728-874-276.
 KREDYTY – częściowe konsolidacje –
szybka decyzja. Tel. 508-964-968.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

R Pranie dywanów, tapicerek (i odbiór).
Tel. 517-260-780.

NIERUCHOMOŚCI

R POŻYCZKI dla firm będących na
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele
obrotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wykazujących wszystkich przychodów, na

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

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

MARKON

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na

KURS PRAWA JAZDY KAT. B
22.05.2013 r., godz. 18.00
Gwarantujemy:
• samochód
TOYOTA YARIS 1,33
6-biegowa (jak WORD)
• videorejestracja jazdy
• 1h jazdy GRATIS
• raty 0%
• atrakcyjne ceny kursów

pro
Cen mocja
a 11
00 z
ł

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

ODK ,,Pulsar”
Ruda Śląska
ul. Różyckiego 30

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 Czteropokojowe, tanio, 70 m2, 143 tys.
LOKATOR 793-396-040.
R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 128 tys,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Halemba, dwupokojowe, 35 m , 77
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

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

R Poszukujemy mieszkań, domów, parcel dla
zdecydowanych klientów Nieruchomości GABRIEL, tel. 32 242-06-09, 691-523-055.
R Kochłowice – PILNIE sprzedam czteropokojowe, 76 m2, 145 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.
R Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.
R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel. 600445-053.
R Sprzedam M-2, 40 m2, Ruda 1, cena 54 tys.
Tel. 600-445-053.
R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

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

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

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

R Do wynajęcia kawalerka – Ruda Śląska 1.
Tel. 798-122-215.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60
m2, 135 tys. LOKATOR 793-396-040.

R Do wynajęcia mieszkanie po remoncie,
dzielnica Godula, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
c.o., na czas nieokreślony. Kontakt, tel. 691377-573.

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 Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 m2,
155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 35 m2,
65 tys. LOKATOR 793-396-040.
R CODZIENNIE NOWE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOŚCI.PL

R Sprzedam dom Bielszowice 299 tys.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Kłodnica działka, 890 m2, sprzedam.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R RUDA 1, sprzedam dwupokojowe.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bykowina, Kochłowice, sprzedam
trzypokojowe. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Trzypokojowe sprzedam, Bykowina,
Kochłowice. DOMLUX, tel. 660-251346.
R Sprzedam M-3 i M-4 Nowy Bytom.
DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice 50 m2 sprzedam. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Lokal do wynajęcia Kochłowice. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Wynajmę dwupokojowe Ruda 1. DOMLUX, tel. 664-656-994.
R Bujaków, Paniowy, Chudów sprzedam
działkę. DOMLUX, tel. 660-251-346.
R Bielszowice, sprzedam słoneczne,
dwupokojowe mieszkanie po remoncie
44,7 m2, I piętro w bloku czteropiętrowym, ogrzewanie miejskie. Zielona i
spokojna okolica. Cena 125.000,00 zł.
Tel. 608-726-501 po 16.00.
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R Odstąpię bar piwny z ogródkiem w
Świętochłowicach. Tel. 502-670-830.

R Cukiernia Vertigo Ruda Śląska
przyjmie do pracy cukiernika/pomoc
cukiernika. Tel. 515-262-173, 515081-174.

NAUKA

RÓŻNE

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

R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-2701, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

MOTORYZACJA

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

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.

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

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

R Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851-852.

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

PRACA
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 Ostatnie miejsca wolne na wycieczkę
autokarową na KRYM: Lwów, Kamieniec
Podolski, Odessa, Jałta, Liwadia, Bachczysaraj od 15.07.2013-24.07.2013. Zapraszamy! Tel. 517-061-566.
R Nowo uruchomione centrum ubezpieczeń, Chorzów, ul. Parkowa 20
(Centrum Handlowe CARREFOUR),
zaprasza w poniedziałki – soboty od.
9.00 do 21.00; w niedziele od 10.00 do
20.00. Tel. 508-987-532.

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

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

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

10 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).

DOMY

R Zatrudnimy kierowców emerytów,
rencistów kat. C, D. Tel. 693-399-001.

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
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
2
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 749 m 	
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 801 m2 
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
Ruda Śl. – Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
29 m2 
35 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Orzegów
33 m2 
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
34 m2 
45 tys. zł
25 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina
35 m2 
2
M-3 Ruda Śl. – Wirek
39 m 
95 tys. zł
2
69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom
43 m 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek
47 m2 
M-3 Ruda Śl. – Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
2
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
49 m 
M-3 Ruda Śl. – Godula
51 m2 
115 tys. zł
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula
55 m2 
2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Bykowina
78 m 
M-5 Ruda Śl. – Ruda
95 m2 
198 tys. zł
88 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów
113 m2
M-4 Ruda Ś. – Halemba 		58 m2 
1500 zł/m-c
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula
54 m2 
199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m2 
Ruda Śl. – Nowy Bytom
106 m 2 
1200 zł/m-c

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

DZIAŁKI

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki w
zawodzie. Studio Fryzjerskie ,,Lucjan”, tel. 601-488-125.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R Ruda jednopokojowe 64 tys. Tel. 602450-869.
.
R Do wynajęcia niedrogo stoisko piekarnicze – Halemba II, kiosk wyposażony
pod sprzedaż pieczywa – targowisko
Nowy Bytom oraz ładny lokal ok. 100 m2
na działalność gospodarczą – Ruda I. Tel.
32 243-11-44, 609-439-935.

R FIRMA zatrudni pracowników obsługi
klienta w placówkach Poczty Polskiej na
terenie miasta Zabrze i Rudy Śląskiej 1.
CV: info@astonish-PL.pl.

LOKAL WYNAJEM

R Sprzedam mieszkanie 55 m2 po kapitalnym remoncie. III piętro, winda, przedpokój, kuchnia zabudowane. Cena do uzgodnienia. Tel. 607-182-313.

Wiadomości Rudzkie 15.05.2013 

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu
lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul.
Joanny 18, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres
3 lat.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o utrudnieniach w ruchu
drogowym w dniu 23 maja
2013 r . w godz. 10.5511.25. W tym dniu i podanych godzinach odbędzie
się przemarsz Szkół Gimnazjalnych z Rudy Śląskiej
(w ramach imprezy plenerowej „PIKNIK EUROPEJSKI 2013”) na drodze
publicznej miasta Ruda
Śląska: ul. Piotra Niedurnego na odcinku 300 m, tj. od
skrzyżowania z ulicą Czarnoleśną na rynek miejski
(plac Jana Pawła II).
Nad bezpieczeństwem
uczestników przemarszu
będzie czuwać Policja
i Straż Miejska.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.05.2013
r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu
Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy
Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz
Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
działka nr 3167/26 o powierzchni 909 m2 - z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26
o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.05.2013
r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu
Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy
Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz
Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
działka nr 3166/26 o powierzchni 901 m2 – z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26
o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.05.2013
r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu
Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy
Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz
Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
działka nr 3165/26 o powierzchni 892 m2 – z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26
o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.05.2013
r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu
Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy
Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz
Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
działka nr 3164/26 o powierzchni 884 m2 – z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26
o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).
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Ogłoszenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu
najmu lokali użytkowych i garażu na terenie
Miasta Ruda Śląska

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale
użytkowe przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30) w opisie podając: wpłata
wadium na przetarg w dniu 6.06.2013 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 29 maja 2013 r. do
siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez
podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym
licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz
oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.
mpgm.com.pl
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój
nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32/242-01-33 ; 242-01-75; 242-00-82, wew. 128, 129.

ZŁOMOWANIE

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny

0,70 g
r
za kg

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.05.2013 r. do dnia 22.05.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221 wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Skarbu Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Podlaskiej, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6, których prawo użytkowania wieczystego ustanowione do
dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska zostanie sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego,
oznaczonych numerami geodezyjnymi: działka nr 3168/26 o powierzchni 1092 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbol planu MN2) i udział wynoszący 1/7 część działki nr 3169/26 o powierzchni 2236 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW).
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Grunwald uległ Sarmacji

Mimo kilku dobrych sytuacji w końcówce spotkania, zieloni nie zdołali doprowadzić chociażby do remisu.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Slavia lepsza od Pilicy
Slavia Ruda Śląska wygrała w sobotę na własnym boisku z Pilicą Koniecpol 3:2.
Obie drużyny od początku starały
się wypracować sobie dogodną sytuację do strzelenia bramki, jednak zabrakło im precyzji bądź po prostu
celności. W końcu w dziesiątej minucie Slavia objęła prowadzenie.
Długie podanie wykorzystał Zalewski, który wybiegł zza pleców obrońców Pilicy i w sytuacji sam na sam

z bramkarzem gości przelobował go.
Następnie dużo było gry w środku
boiska i niedokładnych podań.
W końcu 14 minut po bramce Slavii,
goście zdołali doprowadzić do wyrównania. Wymienili kilka podań
w polu karnym, po czym jeden z nich
zdecydował się na strzał z bliska
i umieścił piłkę w bramce. W 31 minucie w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Zalewski, który zamiast przyjąć i uderzyć, zdecydował się na

Grunwald Ruda Śląska zmierzył
się w sobotę przed własną publicznością z Sarmacją Będzin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:2.
Już w pierwszych sekundach goście udowodnili, że potrafią być
groźni. W 35 sekundzie spotkania
jeden z będzinian wszedł w pole
karne zielonych, jednak piłka po
jego strzale przeleciała tuż obok
bramki. Później tempo meczu trochę spadło. Gra toczyła się głównie w środku boiska. Grunwaldowi
ciężko było wypracować sobie dogodną sytuację. Trochę łatwiej
przychodziło to natomiast gościom. W 16 minucie bliski zdobycia gola głową był zawodnik Sarmacji, ale znów zabrakło celności.
W 30 minucie natomiast w pole
karne Grunwaldu wszedł jeden
z będzinian, ale zamiast podać do
wbiegającego kolegi, zdecydował
się na strzał, który okazał się być
minimalnie niecelny. 12 minut
później na strzał zdecydował się
jeden z zawodników Sarmacji,

z trudem piłkę wybił Lamlih, ale
zdołał do niej dobiec inny zawodnik drużyny gości i wbił ją do siatki. W doliczonym czasie gry bliski
trafienia do bramki głową był Kot,
ale piłkę zdołał wybić zawodnik
przyjezdnych. Jednobramkowym
prowadzeniem przyjezdnych zakończyła się pierwsza połowa.
W 48 minucie do remisu doprowadzić mógł Kot, który obrócony
tyłem do pola karnego, lekko zmienił kierunek lotu futbolówki, ale ta
przeleciała tuż obok słupka. Cztery
minuty później po raz drugi do
bramki zielonych trafili za to goście – po rzucie rożnym zawodnik
Sarmacji umieścił piłkę głową
w siatce. Bramkę kontaktową zieloni zdobyli w 67 minucie. Wtedy
po wykonaniu rożnego przez
Szczypiora, uderzeniem głową
wbił piłkę do siatki Szpoton. W podobny sposób mogli doprowadzić
do remisu zieloni w 88 minucie –
jednak uderzenie głową Szpotona
było niecelne. W 91 minucie po

strzał z pierwszej piłki, ten jednak
był niecelny. Po chwili odpowiedzieli goście – po strzale jednego z nich
z dystansu, futbolówka przeleciała
nad poprzeczką. Później z dystansu
próbował pokonać bramkarza Pilicy
Marcin Rejmanowski, ale piłka przeleciała tuż nad bramką. W końcówce
pierwszej połowy bliscy zdobycia
gola głową byli Gancarczyk i Zalewski, jednak po uderzeniu pierwszego
piłkę wybił golkiper gości, zaś strzał
drugiego był minimalnie niecelny.
Ciekawie zaczęła się druga połowa meczu. W 47 minucie po raz drugi do bramki rudzian trafili goście.
Na tym jednak spotkanie się nie zakończyło. Do remisu zdołał doprowadzić w 50 minucie Pawlak, który

umieścił futbolówkę w bramce gości
głową po rzucie wolnym. Zwycięstwo rudzianom dał natomiast w 62
minucie Witor, który po bardzo ładnej akcji wykorzystał asystę Moritza.
W 80 minucie drugą żółtą kartkę zobaczył zawodnik gości i w konsekwencji musiał on opuścić boisko.
Slavia Ruda Śląska – Pilica Koniecpol 3:2 (1:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Goczoł, Rejmanowski M., Zalewski, Puschhaus, Witor, Moritz,
Chmurczyk, Pawlak, Gancarczyk,
Szaruga.
Rezerwa: Wójcik, Rejmanowski
T., Foryś, Kudełku, Urynowicz,
Bocian
Trener: Roman Cegiełka

Sport szkolny – piłka nożna

Mistrzowie rejonu

Drużyna z ZS nr 5 bardzo dobrze sobie radzi w drodze o mistrzostwo Śląska szkół ponadgimnazjalnych. 
Foto: Arch

Po bardzo dobrym meczu rudzka
szkolna drużyna ZS nr 5, (po zdobyciu tytułu mistrza miasta w rywalizacji rudzkich szkół ponadgimnazjalnych), rozgromiła reprezentującą Zabrze szkołę ZSS nr 19. Mecz
rozegrano na boisku „Orlik” na No-

wym Bytomiu w poniedziałek, 29
kwietnia.
Spotkanie rozpoczęło się bardzo
spokojną grą. Obie drużyny starały
się rozpoznać atuty rywala i jego
słabe punkty. Rudzka drużyna przeprowadziła kilka bardziej zdecydo-
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wanych akcji, z których dwie zakończyły się bramkami i na przerwę, prowadząc dwa do zera, schodziła w bardzo dobrych nastrojach.
Po przerwie rudzianie nadal grali
ofensywnie,
nie
zapominając
o obronie i kryciu przeciwnika. Zaowocowało to pełnym sukcesem –
rudzka drużyna zdobywała następne
bramki, a rywale byli coraz bardziej
przygaszeni. Mecz zakończył się
wygraną ZS nr 5 6:1 (2:0). Rudzianie czekają zatem na kolejnego rywala w drodze o mistrzostwo Śląska
szkół ponadgimnazjalnych.
Zdobywcy bramek: J. Szol – 3,
G. Paliński– 2, T. Jendruś – 1.
Skład : A. Matuszczyk (kapitan), D. Drobina (bramkarz), J.
Szol, T. Jendruś, K. Badura, G.
Paliński, K. Gunia, S. Szulc, K.
Kostka, D. Noculak.
Rezerwa: P. Czułek, A. Kuraś,
Ł. Breitkopf, D. Wojtyczka.

dośrodkowaniu Szczypiora, futbolówkę nad poprzeczką zdołał przenieść ręką golkiper Sarmacji. Mimo kilku dobrych okazji w przeciągu ostatnich minut meczu, zielonym nie udało się chociażby doprowadzić do remisu. Z murawy
schodzili pokonani.
Grunwald Ruda Śląska – Sarmacja Będzin 1:2 (0:1)
Grunwald Ruda Śląska: Lamlih - Oswald, Jarczyk (kpt), Łęcki, Szpoton, Maciongowski,
Szczypior, M.Brzozowski, Dreszer, Ciołek, Kot
Rezerwa: Bolik - Szczygieł,
Gruchalski, J.Brzozowski, Lein,
Stawowy, Poprawa
Trener: Teodor Wawoczny, II
trener: Jacek Bratek

Pozostałe wyniki: Wyzwolenie
Chorzów – Unia Ząbkowice 2:2,
Górnik 09 Mysłowice – Zieloni
Żarki 2:3, Szombierki Bytom –
Lot Konopiska 3:1, LKS Kamienica Polska – Gwarek Tarnowskie Góry 3:1, Górnik Piaski –
Przyszłość Ciochowice 1:0, Victoria Częstochowa – Zagłębiak
Dąbrowa Górnicza 1:1.
1. Szombierki Bytom
21 46 42-16
2. Zagłębiak Dąbrowa G. 21 39 35-24
3. Górnik Piaski
21 37 33-20
4. Grunwald Ruda Śląska 21 35 28-20
5. Slavia Ruda Śląska
21 34 39-28
6. Pilica Koniecpol
21 34 30-22
7. Sarmacja Będzin
21 31 32-32
8. Zieloni Żarki
21 30 27-41
9. LKS Kamienica Polska 21 30 31-38
10. Gwarek Tarn. G.
21 27 36-30
11. Lot Konopiska
21 24 33-30
12. Przyszłość Cioch.
21 23 21-26
13. Wyzwolenie Chorzów 21 22 25-29
14. Victoria Częstochowa 21 18 27-47
15. Unia Ząbkowice
21 14 24-38
16. Górnik 09 Mysłowice 21 14 22-44

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna – IV liga – grupa I:
18 maja, sobota, godz. 17.00 Zieloni Żarki – Grunwald Ruda
Śląska
18 maja, sobota, godz. 17.00 Lot Konopiska – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:
18 maja, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Przemsza
Siewierz
18 maja, sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek – Podlesianka Katowice
18 maja, sobota, godz. 17.00 Warta Zawiercie – Jastrząb Bielszowic

MOSiR – baseny kryte
Kochłowice
Czynny od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do 22.00, w niedziele
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 niedziele
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 niedziele
od 8.00 do 22.00, wyjście z wody o godzinie 21.45; tel. (32) 243-0530.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Cenne punkty z Katowic
W meczu rozgrywanym w ramach 26. kolejki T-Mobile Ekstraklasy, Górnik Zabrze pokonał
na wyjeździe Zagłębie Lubin
1:2. Wszystkie bramki padły w
pierwszej połowie spotkania.
Trójkolorowi objęli prowadzenie już w czwartej minucie
meczu. Wtedy zgranie głową
Zachary wykorzystał niepilnowany w polu karnym Kwiek,
który przyjął piłkę i precyzyjnym strzałem umieścił ją tuż
przy słupku. 13 minut później
po podaniu Gancarczyka, piłka
odbiła się od Szeweluchina i dobiegł do niej Bonin, który strzałem z pięciu metrów umieścił ją
w siatce rywali. Gospodarze
zdołali strzelić jedną bramkę w
tym mecz – w 31 minucie Pawłowski obsłużył podaniem Papadopulosa, a ten nie spudłował z
najbliższej odległości.
Adam Nawałka (trener Górnika Zabrze): Bardzo cieszą nas 3
punkty. Jest to pierwszy komplet
na wyjeździe tej wiosny. Drużyna gospodarzy prezentuje wysoki poziom piłkarski, grają tu dobrzy zawodnicy, a moi podopieczni musieli naprawdę dać
dużo, by mecz rozstrzygnąć na
własną korzyść. Brawa za determinacje i sposób gry. Dzisiaj
pokazaliśmy, że możemy szybko przejść z obrony do ataku,
stworzyliśmy kilka okazji po
ataku pozycyjnym. Mecze był
otwarty do ostatniego gwizdka
sędziego. Dla nas jest to ważne
zwycięstwo. Szczególnie po
ostatnim nieudanym spotkaniu.
Zagłębie Lubin
– Górnik Zabrze 1:2 (1:2)
0:1 - Kwiek 4’
0:2 - Bonin 17’
1:2 - Papadopulos 31’
Górnik: Skorupski - Olkowski, Kopacz, Szeweluchin,
Gancarczyk - Bonin (76’ Oziębała; 88’ Iwan), Mączyński,
Przybylski, Mosznikow (52’
Nakoulma) - Kwiek - Zachara.
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Jednobramkowym zwycięstwem
ekipy z Rudy Śląskiej zakończył się
pojedynek Wawelu Wirek z Kolejarzem 24 Katowice. Mecz odbył się
w niedzielę w Katowicach.
To spotkanie można określić jako
mecz walki. Jednak od początku Wawel Wirek, mimo tego, że na murawie zabrakło kilku podstawowych
zawodników, ambitnie walczył. Sytuację dodatkowo utrudniła kontuzja
Pyca, której ten nabawił się w 15 minucie spotkania. Już w pierwszej po-

łowie meczu wynik mógł otworzyć
Lux, który znalazł się w sytuacji sam
na sam z bramkarzem gospodarzy,
ale dobrze zachował się golkiper
Kolejarza. Później przed dobrą okazją stanął jeszcze Jaronim, który
uderzył z linii pola karnego. Piłkę
zdołał jednak wybić obrońca. Mimo
kilku dobrych okazji w tej części
gry, Wawel schodził na przerwę bezbramkowo remisując z rywalem.
Autorem jedynej bramki, która
padła w tym spotkaniu, jest Artur

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Słaby występ Jastrzębia
W sobotę Jastrząb podejmował
na własnym boisku Strażaka Mierzęcice. Gospodarze musieli uznać
wyższość przyjezdnych, którzy
zdołali strzelić dwie bramki.
Goście dość szybko objęli prowadzenie w tym spotkaniu. W 11
minucie meczu zawodnicy Strażaka wykorzystali błędy bielszowiczan i umieścili piłkę w siatce. Jastrząb w trakcie tego spotkania pre-

zentował się słabo. W pierwszej
połowie miał w zasadzie jedną dobrą okazję do strzelenia bramki –
Mateusz Dembiński wychodził na
pozycję sam na sam z bramkarzem,
ale za długo zwlekał ze strzałem,
który został zablokowany przez
obrońcę gości.
Dobrze weszli przyjezdni w drugą część spotkania. W ciągu pierwszych 15 minut stworzyli sobie trzy

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Za późne przebudzenie
Urania zmierzyła się na wyjeździe
z RKS-em Grodziec. Kochłowiczanie
nie utrzymali koncentracji przez całe
spotkanie, co odbiło się na wyniku –
musieli uznać wyższość rywala, który
wygrał 3:2.
Dobrze rozpoczęła to spotkanie
Urania. Już w ósmej minucie spotkania mogła objąć prowadzenie – podanie Musiała wykorzystał Tomasz
Oczko, który wszedł w pole karne gospodarzy i strzelił obok bramkarza,
jednak futbolówka odbiła się od słupka. Na prowadzenie kochłowiczanie
wyszli zaledwie pięć minut później –
Musiał strzelił z rzutu wolnego, a piłka

po rykoszecie wpadła do bramki. Później dużo było gry w środku boiska.
Ciekawiej zrobiło się w końcówce
pierwszej połowy, kiedy obie drużyny
ruszyły do ataku. W końcu w 45 minucie zawodnik gospodarzy uderzył
z woleja – wobec tak silnego strzału
Pardela był bezradny, a obie drużyny
schodziły na przerwę remisując 1:1.
Zawodnicy z Grodźca bardzo dobrze weszli w drugą połowę meczu.
W przeciągu pierwszych sześciu minut
wypracowali sobie trzy niemal stuprocentowe sytuacje. W 63 minucie potwierdzili swoją przewagę zdobytą
bramką. Zawodnik gospodarzy strzelił

Buchcik – w 65 minucie wykorzystał on rzut rożny wykonany przez
Jaronima i umieścił futbolówkę
w siatce rywali. Później na listę
strzelców mogli się jeszcze wpisać
Lokaj i Deptuch, ale po uderzeniu
tego pierwszego piłkę złapał bramkarz katowiczan, a ten drugi w decydującym momencie się poślizgnął.
Kolejarz 24 Katowice – Wawel
Wirek 0:1 (0:0)
Wawel Wirek: Gawlik - Kałużny K., Grzywa, Buchcik, Rogowski - Pyc (15’ Majnusz P.), Kowalczyk, Majnusz D. (80’ Deputch),
Jaromin (85’ Zajdel), Lokaj - Lux
(70’ Niemira)
Trener: Jarosław Zajdel

niemal stuprocentowe sytuacje. Na
szczęście dla bielszowiczan zabrakło im celności. Swoją przewagę
goście potwierdzili w 86 minucie –
po stracie w środku pola zawodnik
Strażaka znalazł się w sytuacji sam
na sam z Bechtą i ją wykorzystał,
strzelając gola.
Jastrząb Bielszowice – Strażak
Mierzęcice 0:2
Jastrząb Bielszowice: Bechta –
Gierczak, Koniorczyk, Morawiec
(20’ Gomoluch), Kaczmarek (77’
Kowalski), Skudlik, Łukasik,
Dembiński M., Sikora, Mikuła
(85’ Płaszczyk), Janiak
Trener: Piotr Gierczak

z lewej strony boiska w długi róg i było 2:1. Po chwili w podobny sposób
gospodarze strzelili trzecią bramkę.
W tym momencie przebudziła się Urania. W końcu w 89 minucie dobrą
wrzutkę z lewej strony Kamieńskiego
wykończył uderzeniem przy słupku
Tomek Oczko, strzelając bramkę kontaktową. Końcówka należała do nerwowych – najpierw czerwony kartonik
ujrzał Baran, po chwili drugą żółtą
kartkę otrzymał zawodnik gości. Nie
wpłynęło to jednak na wynik i trzy
punkty zostały w Grodźcu.
RKS Grodziec – Urania Ruda
Śląska 3:2 (1:1)
Urania Ruda Śląska: Pardela, Baran, Jańczak, Gabryś, R.Grzesik,
Mikusz, Baron, Kornas (73’ Kamieński), Oczko, Musiał, Miszka
(73’ Zalewski)
Trener: Stanisław Mikusz

Zapasy

Dwa medale
zapaśniczek

Izabela Strzałka na trzecim stopniu podium.

Foto: Arch.

Bardzo udany start zanotowały
zawodniczki Zapaśniczego Klubu
Sportowego SLAVIA Ruda Śląska
podczas Mistrzostw Polski Seniorek w Zapasach Kobiet, które rozegrane zostały w dniach 11-12 maja
w Środzie Wielkopolskiej. Nasze
zawodniczki wróciły z dwoma medalami – srebro w kategorii do 59
kg wywalczyła Izabela Strzałka,
natomiast medal brązowy zawisł na
piersi Natalii Kubaty, która rywalizowała w kategorii do 55 kg. Piąte
miejsca w swoich kategoriach wywalczyły Justyna Respondek i Alicja Kubaty.
Start należy uznać za bardzo udany, biorąc pod uwagę bardzo młody
wiek naszych reprezentantek (trzy
z nich to 18-letnie juniorki). Podopieczne Elżbiety Garmulewicz
uplasowały się na piątym miejscu
w klasyfikacji klubowej.

Udana sobota
Pogoni
11 maja w Raciborzu odbył się
Puchar Śląska Dzieci i Młodzików.
W imprezie udział wzięli zawodnicy Klubu Sportowego Pogoń Ruda
Śląska. Złoty medal wywalczył Michał Kareciński, srebrne: Marcin
Cylok, Kamil Zakrzewski, Szymon
Brzeziński, a brązowy medal Mateusz Nadulski. W tym samym czasie
odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
„Łódzkie 2013”. Awans wywalczył
Sylwester Lewandowski w kategorii 100 kg, który zdobył złoty medal.
REKLAMA

Sport
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Siatkówka

Festiwal siatkówki
?

Festiwal siatkówki był dla zawodniczek okazją do rywalizacji.

W hali MOSiR-u na Halembie
odbył się „Międzynarodowy Młodzieżowy Festiwal Siatkówki – Ruda Śląska 2013”. Zawody rozgrywane były w siedmiu kategoriach.
Rozpoczęły się w czwartek a zakończyły w niedzielę. Zorganizował je KPKS Halemba.
W czwartek rozegrany został turniej szkolny. Pierwsze miejsce zajął
w nim ZSO nr 1, drugie Gimnazjum
nr 8, a trzecie Gimnazjum nr 5. Tuż
za podium uplasował się ZSO nr 2.
W piątek odbył się turniej minisiatkówki. W sobotę natomiast zmierzyły się ze sobą kadetki – w tej
kategorii najlepszy był MOSM Tychy, a na kolejnych stopniach podium znalazły się ZORZA Wodzisław Śląski i Sokół „43” Katowice.
KPKS Halemba uplasował się na
piątym miejscu. W niedzielę zaś, na
zakończenie festiwalu, rozegrany
został turniej młodziczek. W tych
zmaganiach najlepszy okazał się
być UKS Spartakus Zabrze. Drugie
miejsce zajął MOSM Tychy, natomiast trzecie MOSiR Polonia Łaziska Górne. Zaraz za podium znalazły się KPKS Halemba, KS Burza
Mikołów i Orlik Ruda Śląska.
– Drużyny jak co roku dopisały,
co jest spowodowane tym, że na-

sza impreza ma już swoją markę
w środowisku siatkarskim. W tym
roku trochę nieszczęśliwie się złożyło, ponieważ w tym czasie odbywają się inne imprezy wynikające
z kalendarza Polskiego Związku
Siatkówki, ale mimo tego zainteresowanie naszym festiwalem jest
duże – mówił Adam Wodarski
z KPKS-u Halemba. – Na naszym
festiwalu rywalizują różne kategorie wiekowe, co wynika w dużej
mierze z tego, że sami szkolimy na
kilku szczeblach. Ta impreza nie
tylko służy rywalizacji z innymi,
ale przede wszystkim jest nagrodą
dla naszych podopiecznych, które
mogą się przed własną publicznością zaprezentować – dodał.
Rywalizacji przyglądał się także
związany z KPKS-em Halemba
Marcin Widera – drugi trener reprezentacji Polski kadetek.
– Takie imprezy jak ta dzisiejsza
są bardzo ważne z perspektywy
młodych zawodniczek. Skończył
się sezon, a te dziewczyny wchodzą do nowych kategorii wiekowych. Tutaj mają okazję rywalizować ze sobą i spotkać się na parkiecie, by dalej doskonalić swoje
umiejętności – podkreślał Marcin
Widera.
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Szkolno-piłkarska liga
Uczniowie klas IV-VI Szkoły
Podstawowej nr 23 na Bykowinie,
w ramach popołudniowych zajęć
organizowanych w świetlicy, biorą
udział w rozgrywkach szkolnej ligi. Najlepsza klasa otrzyma tytuł
mistrza szkoły.
– Od lat w szkole organizowane
były turnieje piłkarskie, ale nie było czegoś takiego jak liga. W tym
roku powstała taka inicjatywa.
Mocno się w to zaangażowałem.
Zostałem sędzią mistrzostw. Co
prawda stało się tak dlatego, że
chłopcy nie chcieli wziąć mnie do
składu, ale ja bardzo lubię piłkę
nożną i dobrze się w tej roli czuję
– mówił Daniel Lukosz, uczeń klasy szóstej, mocno zaangażowany
w organizację zmagań. – Duża
część moich kolegów grających tu
dzisiaj, uczęszcza do różnych klubów piłkarskich działających na
terenie miasta, ale nie tylko, bo
niektórzy grają na przykład w Ruchu Chorzów. Dlatego właśnie te
rozgrywki stoją na dosyć wysokim
poziomie – dodał.
Mistrzostwa szkoły po raz pierwszy odbywają w tym roku szkolnym. Aktualnie rozgrywana jest

Gra w piłkę popołudniami sprawia uczniom SP nr 23 wiele radości.

druga runda. Powstała tabela rozgrywek. W meczach biorą udział
nie tylko chłopcy, ale także dziewczyny. W każdy wtorek rozgrywane są następne kolejki. Wszystkie
klasy, które przystąpiły do rozgrywek, grają między sobą. Spotkania
liczą dwie połowy po dziesięć minut. Po podsumowaniu mistrzostw
zwycięzcy otrzymają drobne nagrody.
Nie są to jedyne działania mające na celu zachęcenie dzieci do
sportu. Szkoła zaangażowała się

także w projekt realizowany na terenie województwa śląskiego zainicjowany przez Stadion Śląski
o nazwie „Szkoła fair play”. Między 20 a 25 maja na terenie SP nr
23 odbędzie się wystawa zorganizowana właśnie przez Stadion Śląski. Towarzyszyć jej będzie prelekcja związana z przedstawieniem
historii tego obiektu. Na terenie
szkoły rozegrany zostanie również
mecz, nad którym patronat objął
Stadion Śląski. Nagrodą będzie
specjalny puchar.

Futsal – ekstraklasa

Zwycięstwo na koniec
Gwiazda Ruda Śląska wygrała
z AZS-em UG Gdańsk 5:4. W sytuacji rudzian nic to jednak nie zmienia
– spadają oni z ekstraklasy.
Wynik spotkania otworzyli mający
jeszcze wtedy szanse na utrzymanie
się w ekstraklasie gdańszczanie.
W ósmej minucie Knioch silnym
uderzeniem z dystansu wpakował piłkę do bramki. Rudzianie odpowiedzieli niecałą minutę później – po
REKLAMA
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stałym fragmencie gry, piłkę z bliska
w bramce gości umieścił Jonczyk.
Gwiazda mogła później wyjść na
prowadzenie – w 14 minucie Siadul
obił słupek, zaś w 18 minucie strzał
z dystansu Łuszczka zdołał wybronić
golkiper przyjezdnych.
Trzy minuty po gwizdku rozpoczynającym drugą część spotkania,
do bramki rudzian znów trafili goście, obejmując tym samym prowadzenie. Ekipa z Rudy Śląskiej dalej
jednak ambitnie walczyła. W 26 minucie z dystansu uderzył Omylak
i doprowadził do remisu. W 30 minucie z bliska strzelił Martyn i Gwiazda
objęła prowadzenie. 32 sekundy później Bugański przerzucił piłkę nad
interweniującym golkiperem gości
i było 4:2. Gdańszczanie grali już
wówczas z lotnym bramkarzem. To
zemściło się na nich w 36 minucie,
wtedy do pustej bramki z własnej połowy trafił Martyn i podwyższył prowadzenie Gwiazdy na 5:2. W końcówce znów jednak zrobiło się emocjonująco. W 37 minucie goście zdo-

łali strzelić bramkę. 36 sekund przed
końcem spotkania strzelili kolejną –
kontaktową, jednak rudzianom udało
się utrzymać zwycięstwo do końca
spotkania.
– Gwiazda to najlepszy zespół, który grał w play outach i jej spadek jest
w pełni niezasłużony – mówił po spotkaniu kapitan AZS-u UG Gdańsk.
A co dalej stanie się z drużyną?
– Do końca maja chcemy usłyszeć
deklaracje zawodników dotyczące tego, kto zostaje w klubie. Wszyscy mają wolną rękę – mówił trener Rafał
Krzyśka. – Ja złożyłem deklarację, że
jeżeli będziemy grać w pierwszej lidze
i zostanie czterech czy pięciu chłopaków, to nadal będę trenerem i będę
chciał walczyć o awans – dodał.
Gwiazda Ruda Śląska – AZS UG
Gdańsk 5:4
Gwiazda Ruda Śląska: Krzyśka,
Mężyk – Bugański, Działach, Jonczyk, Martyn, Łuszczek, Omylak,
Piasecki, Krzymiński, Siadul, Piaskorz
Trener: Rafał Krzyśka

?

Gwiazda ambitnie walczyła w ostatnim spotkaniu.
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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
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PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
• Stacja LPG SIGMA • Usługi transportowe
• Serwis klimatyzacji • Diagnostyka komputerowa
• Geometria kół
• Montaż i serwis instalacji LPG
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