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Harcerska
noc

Jego historia poruszyła mieszkańców Rudy Śląskiej. Dziś znamy jej szczęśliwy finał. 27 sierpnia w klinice uniwersyteckiej
w Niemczech Kacper Chmiel przeszedł operację serca. Przebiegła pomyślnie, a to oznacza, że ośmiolatek za kilka dni wróci do
Rudy Śląskiej. Już nie może się doczekać kiedy zagra w piłkę i siądzie na rowerze. Z dnia na dzień wraca do zdrowia, a na jego
buzi uśmiech pojawia się coraz częściej…
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Kacper z nowym sercem

Kacper z dnia na dzień czuje się coraz lepiej.

Foto: arch. prywatne

Za Kacpra kciuki trzymała cała
Ruda Śląska. Wszyscy czekali na
informacje o tym, czy operacja
się udała. Największy stres towarzyszył jednak rodzicom chłopca:
– Kilka minut po godzinie 7.00
pożegnaliśmy Kacperka pod blokiem operacyjnym. I zaczęło się
oczekiwanie na dobre wieści
o pomyślnym przebiegu operacji.
A w nas mieszały się uczucia
strachu, nadziei i wiary. Po siedmiu godzinach na bloku, prof.
Edward Malec wraz z doktor Katarzyną Januszewską przekazali
nam wspaniałą wiadomość:
„Operacja państwa syna przebiegła bez powikłań”. Po 20 minutach mogliśmy pójść na Oddział Intensywnej Terapii i zobaczyć naszego dzielnego żołnierzyka. W ten sam dzień Kacper
przebudził się i podjął próbę samodzielnego oddychania. Dzielnie znosił ból związany z okresem
pooperacyjnym Na intensywnej
terapii lekarze i pielęgniarki otoczyli go wspaniałą opieką. Po 48
godzinach od operacji wyjęli jeden z dwóch drenów i przekazali
Kacpra na Oddział Kardiologii.
Tam z dnia na dzień było już tylko
lepiej – opowiada Janina Studołka, mama chłopca.

Również Kacper zdawał sobie
sprawę z tego, że ta operacja jest
dla niego niezmiernie ważna
i wniesie wiele zmian w jego życie: – W przeddzień operacji Kacper powiedział, że nie może się jej
doczekać. Wiedział jak jest dla
niego ważna – mówi pani Janina
i zauważa: – W jego życiu wiele
się zmieni. Myślę, że w drugim
półroczu dołączy do swojej klasy
i zacznie czerpać z życia pełnymi
garściami jak zdrowy ośmiolatek. My również zaczniemy spać
spokojnie. Wiemy, że jeszcze
wiele przed nami, lecz nie poddamy się.
Operacja Kacpra nie odbyłaby
się gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców Rudy Śląskiej. Bieg „Po serducho dla Kacpra”,
zbiórki
organizowane
w szkołach, przedszkolach, kościołach oraz innych miejscach
przyniosły błyskawiczny efekt
i sprawiły, że mały chłopiec będzie mógł żyć tak jak jego rówieśnicy. – Pragniemy podziękować
wszystkim tym, którym los naszego
Kacperka nie był obojętny. To
dzięki Wam Kacper mógł podjąć
walkę o swoje życie – podkreśla
mama chłopca.
Sandra Hajduk

Zjazd wózkiem
– do połowy
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Problem z odpadami?
Chętnie pomożemy – Zadzwoń!
32 248 10 81-83 wew. 251
32 342 30 29
Biuro Obsługi Klienta PUK
czynne:
pn, wt, śr, pt: 8:00-16:00
czw: 8:00-16:30
puk@toensmeier.pl

DYSTRYBUTOR

Zapraszamy
punkty handlowe
do współpracy
str. 7
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To ma być małe miasteczko – z rynkiem i fontanną pośrodku, w dobrej lokalizacji przy ulicach
Brańskiego i Porębskiej w dzielnicy Ruda. Oryginalny pomysł, funkcjonalność zaprojektowanej
przestrzeni i konkurencyjne ceny – wszystko z myślą o tych, którzy stawiają na jakość mieszkania. O tym, co jeszcze wyróżnia „Kolonię Minerwy” wśród innych ofert na rynku deweloperskim,
z prezesem spółki CPR Inwestor S.A. – Tomaszem Delowskim – rozmawiała Anna Piątek.

Kolonia Minerwy

Tomasz Delowski – prezes spółki CPR Inwestor S.A.

– Panie Prezesie, dlaczego ,,Kolonia Minerwy”?
– O nazwie osiedla zdecydowali
w kwietniu mieszkańcy Rudy Śląskiej. Upamiętni ona zapomniany
przed laty szyb górniczy oraz społeczność lokalną dawniej zamieszkującą te tereny. Nasza firma projektuje mieszkania dla ludzi, dlatego liczymy się z ich zdaniem i każdą sugestią. Dzięki tej nazwie odróżniamy się od osiedli Stokrotek,
Cyprysów czy Brzóz. Jesteśmy rozpoznawalni i identyfikowani z danym miejscem. Nikt nie musi się
zastanawiać, gdzie to osiedle jest –
bo jest jedyne. Nie ukrywam, że

nazwa jest trochę zaskakująca, ale
dzięki temu jest też wyjątkowa.
– A osiedle też będzie wyjątkowe i zaskakujące?
– To osiedle ma stanowić samodzielny byt, bliżej mu będzie do
małego miasteczka, które ma całą
infrastrukturę usługową. Będzie
tam można nie tylko mieszkać, ale
zaadaptować sobie pomieszczenia
na przykład na biuro. Komunikacyjnie jest świetnie zlokalizowane.
Chcemy również żeby ruch samochodowy na osiedlu był podporządkowany ruchowi pieszemu.
Zadbaliśmy o elementy związane
z ciągami widokowymi, żeby było

przyjemnie. Problemem wielu
miast i blokowisk jest to, że są bardzo stłoczone. Nie ma na co patrzeć
i człowiek dusi się w swoim mieszkaniu. Nam zależało na tym, żeby
symetria budynków stojących obok
siebie nie do końca była idealna,
tylko żeby ją lekko złamać. Efektem tego jest piękny widok z każdego mieszkania. Chcemy żeby
osoby, które tam zamieszkają,
z przyjemnością zapraszały do siebie swoich znajomych. Mają być
dumne z fajnego otoczenia, dlatego
sielankowość będzie nas z pewnością wyróżniać.
– Ale dla wielu ta sielankowość,
o której Pan opowiada, nie jest
najważniejsza...
– Zdajemy sobie sprawę, że liczy
się przede wszystkim lokalizacja.
I my ją mamy. Stawiamy również

na funkcjonalność, bo tam się ma
ludziom dobrze mieszkać. Zdecydowaliśmy się na budowę modułową. Budujemy 35-, 40-, 45-,
50-metrowe mieszkania, ale jeżeli
kogoś zainteresuje większy metraż,
moduły łączymy. Stawiamy na jakość mieszkalnictwa dostosowaną
do potrzeb mieszkańców. To oznacza, że poza mieszkaniami będą też
domki w zabudowie szeregowej.
Jeżeli przejrzymy ofertę szeregówek na rynku, to w zasadzie
wszystkie są takie same. Kawałek
domu, przed domem zaparkujemy
samochód, a z tyłu 5 metrów ogródka. Dlatego my proponujemy 6
systemów szeregówek. Różnią się
między sobą nie tylko tym czy jest
garaż czy nie, ale samą koncepcją
życia. Jest na przykład szeregówka
bliźniacza – tu zabudowa nawiązuje do starych typów zabudowy niemieckiej, gdzie dom jest mocno
dosunięty do działki ale dzięki temu na małej działce uzyskujemy
normalny,
pełnowymiarowy
ogród.
– Poza zabudową szeregową
i domami wolno stojącymi będzie
również zabudowa wielorodzinna.
– Co do architektury, mamy dwa
podejścia. Zabudowa śródmiejska,

która ma w bardzo wysokim standardzie dawać komfort życia
w mieście to tradycyjna zabudowa
parakamieniczkowa, ale mamy tu
swój parking podziemny. Nie chcemy niczego kopiować, chcemy jedynie korzystać z najlepszych doświadczeń zabudowy miejskiej. Ma
być ładnie, funkcjonalnie i sensownie, a nie silimy się na coś, co nikomu potem nie przyniesie korzyści.
Drugi fragment zabudowy wielorodzinnej to jest fragment zlokalizowany w pobliżu ogródków działkowych. To są tzw. wille miejskie.
Mieszkań w takim budynku jest 10.
Poprzez ułożenie tych budynków
chcemy bardziej oddać klimat miasta – ogrodu.
– Kiedy inwestycja ruszy?
– Zakończyliśmy wszystkie prace koncepcyjne, z uzgodnieniami
mediów. W tej chwili wchodzimy
w fazę projektów wykonawczych
i złożenia pozwolenia na budowę.
Wszystko robimy etapami, tak żeby
w przyszłym roku ruszyć z budową. Będziemy budować z niewielkim wyprzedzeniem do tego, co
będą chcieli kupić nasi Klienci.
Dzięki temu w cenie nie odzwierciedli się wysoki koszt odsetek bankowych.
– Dziękuję za rozmowę.

Mariusz Kozieł – manager projektu
– Nasz kompleks mieszkaniowy będzie zajmował powierzchnię ponad 46
tys. m2. Na osiedlu swój własny kąt znajdzie około 240 rodzin. Planujemy
budowę 10 domów wolno stojących, 44 domów w zabudowie szeregowej
oraz kompleks 10-12 domów wielorodzinnych w zabudowie kamienicowej
z małym rynkiem i fontanną pośrodku. Do tego miejsca spacerowe, parking podziemny, plac zabaw, a wszystko w doskonałej lokalizacji i niewygórowanych cenach. Mieszkańcy Rudy Śląskiej na pewno będą zadowoleni, ponieważ stawiamy na jakość, funkcjonalność i piękne otoczenie.

Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor S.A.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, tel./fax: (32) 781 86 00, www.cprinwestor.com.pl

Reklama

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 11.09.2013

Dni Otwarte Studia Fitness Maximus przy ul. Bukowej 9 obok Tesco ruszają już w najbliższy weekend. Zapraszamy 15 i 16 września – w niedzielę
(od godz. 10.00 do godz. 20.00) i w poniedziałek (od godz. 10.00 do 22.00). Na miejscu będzie można wypróbować nowoczesny sprzęt do treningu.
Studio Fitness Maximus oferuje siłownię, cztery strefy treningowe (strefę funkcjonalną, strefę maszyn, strefę cardio, strefę wolnych ciężarów), dwie sale
fitness, spinning, salę zabaw Maxymek, kosmetykę, masaż, porady dietetyczno-trenerskie, kawiarenkę fitness. Od kilku dni działa również squash, na
który podczas Dni Otwartych obowiązuje 50% rabat. Trzy nowoczesne korty do squasha to jedyna taka oferta w Rudzie Śląskiej. Już teraz zapraszamy!

Dni Otwarte w Studio Fitness Maximus!!!
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Noc po harcersku

Dla najmłodszych przygotowano między innymi przedstawienia.

W tę noc wielu podopiecznych
Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie poczuło smak
prawdziwego obozu harcerskiego.

Foto: arch.

W piątek odbyła się tam II Noc
Harcerska, na którą przybyło mnóstwo gości – zarówno tych związanych z ośrodkiem, jak i innych. –
To druga taka noc, którą organizu-

Rodzinny festyn
Wesoło i rodzinnie było w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury
w sobotnie popołudnie. Po raz kolejny odbył się tam festyn rodzinny zorganizowany przez NSZZ
Solidarność KWK „Pokój”.
– Festyn rodzinny to coroczna
impreza. Organizujemy ją już od
kilkunastu lat. Przychodzą całe
rodziny. Integrują się nie tylko rodzice z dziećmi, ale także cała za-

łoga – mówił Zbigniew Płucienniczak, zastępca przewodniczącego
NSZZ Solidarność KWK „Pokój”.
– Chętnych do udziału w konkursach jest aż nadto. Bawią się
zarówno dorośli jak i dzieci, a to
jest najważniejsze – dodał Andrzej
Czarnecki, szef agencji artystycznej 315, zajmującej się oprawą
muzyczną imprezy. Ale konkursy

Zabytkowy zlot

jemy wspólnie ze stowarzyszeniem
„Jaskółka”. Chcieliśmy zmienić
trochę konwencję i zaprosiliśmy
w tym roku wozy bojowe i służby
mundurowe miasta, by pokazać, jak
te służby w naszym mieście dbają
o bezpieczeństwo – podkreślał Arkadiusz Staisz, dyrektor ośrodka.
Impreza to nie tylko dobra zabawa: – Wydarzenie ma na celu integrację grupy dzieci i osób niepełnosprawnych, bo tak naprawdę rzadko się spotykamy. To fajna okazja,
by wymienić swoje doświadczenia,
zastanowić się nad terapią. Bardzo
nam zależy na bezpośrednim kontakcie z rodzicem – dodał dyrektor.
– Córka jest podopieczną ośrodka. Cieszę się, że dzieci mogą zaznać tu trochę zabawy. Moja Wiktoria lubi straż pożarną, więc nie
może doczekać się pokazów – mówiła Barbara Zielińska, jedna
z mam.
Magdalena Szewczyk

Przechadzając się w sobotę rudzkimi
ulicami można było się poczuć jak za
dawnych lat. Wyjechały na nie bowiem
motoryzacyjne perełki. Najpierw
z ośrodka „Przystań” w Kochłowicach
przejechały one do siedziby Muzeum
PRL-u. Stamtąd w samochodowej paradzie uczestnicy „I Śląskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych” udali się na nowobytomski rynek, gdzie odbyła się
prezentacja pojazdów.
– Do tej pory w zasadzie nie było na
Śląsku imprez dla osób, które są posiadaczami takich pojazdów lub po prostu
lubią stare samochody. Chęć spotkania
się i kultywowania pasji do starej motoryzacji sprawiła, że zorganizowaliśmy
zlot – mówił Tomasz Krzyżowski, który
imprezę zorganizował wraz ze swoją
żoną Kornelią.
Mercedes z 1932 roku, Opel Kadett
z 1938, MG z 1950 czy autobus Skoda

i występy muzyczne nie były jedyną atrakcją. Na festynie można
było między innymi przejechać
się na kucyku, poskakać na dmuchanym zamku, spróbować swoich sił w strzelaniu do tarczy,
a przede wszystkim, jak podkreślali wszyscy, miło spędzić czas.
– Na festyn przyszedłem z rodziną. Jest bardzo fajna atmosfera,
pogoda dopisała, czego chcieć
więcej – podsumował Wiesław
Zając, uczestnik festynu.
Sandra Hajduk

W konkursach zarówno dzieci jak i dorośli mogli wygrać atrakcyjne nagrody.

Przejeżdżające ulicami Rudy Śląskiej pojazdy zabytkowe zrobiły furorę.

Foto: SH

RTO – pojazdy te wzbudziły zainteresowanie i zachwyt. – Teraz mało jest na
drogach oryginalnych samochodów. Te
zabytkowe pojazdy mają w sobie to coś.
Różnią się pod względem wyglądu i jakości wykonania. Są piękne. Dlatego
bardzo fajnie, że jest impreza, na której
można je podziwiać – mówił oglądający zabytkowe pojazdy Roman Misztal.

Sandra Hajduk

Foto: SH

Jubileusz dawców krwi

Kącik adopcyjny
Torinka to 8-miesięczna suczka o niezwykłej urodzie.
Jest maleńka, waży zaledwie 5 kg. Suczka źle znosi pobyt
w schronisku, jest przerażona. Najlepiej czuje się przy
człowieku, dlatego pilnie szukamy dla niej nowego domu.
Torinka akceptuje zarówno psy jak i koty.
Kontakt w sprawie adopcji, tel. 510-268-586.
REKLAMA

W trakcie uroczystej akademii wręczono wyróżnienia.

Są bezimiennymi bohaterami, a innym dają to co najcenniejsze – dar
życia. I czynią to razem od wielu lat.
W sobotę członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK
„Bielszowice” świętowali 40. rocznicę powstania klubu.
– Naszym największym osiągnięciem jest to, że w ciągu czterdziestu
lat naszej działalności aż 23 000 osób
oddało krew. To przełożyło się na
10 350 litrów krwi. Mamy w swoim
gronie 250 aktywnych członków oraz
250 wspierających. Bardzo duża liczba osób została przebadana i są one
potencjalnymi dawcami szpiku kostnego – mówił o działalności klubu

Foto: SH

HDK przy KWK „Bielszowice” jego
prezes Paweł Dworakowski.
Obchody rozpoczęły się od mszy
świętej, która odbyła się w kościele
pw. św. Marii Magdaleny. Później
w Domu Kultury w Bielszowicach
w trakcie uroczystej Akademii Rocznicowej przyznano odznaczenia. Jak
podkreślali członkowie klubu, krwi
nigdy nie jest za wiele.
– Sam oddałem już ponad 35 litrów krwi. Zachęcam wszystkich do
oddawania krwi, szpiku kostnego
i osocza. Naprawdę warto pomagać
– przekonywał Andrzej Rogula, członek klubu.
Sandra Hajduk
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Wakacyjny bubel
Wakacyjny szał, przygotowania
i potem rozczarowanie – taki scenariusz może spotkać każdego z nas.
W gąszczu ofert wypoczynkowych
nietrudno o taką, która okaże się
kotem w worku.
– Te zgłoszenia nasilają się
w okresie powakacyjnym. Istotny
wzrost zgłoszeń zaczyna się z końcem sierpnia. Ważne jest to, czy
konsument zachował staranność
i reklamację złożył w ustawowym
terminie, czyli góra do 30 dni od
daty zakończenia imprezy turystycznej (powrotu do kraju). Rzecznik
podejmuje działania po wyczerpaniu przez konsumenta trybu reklamacyjnego – tłumaczy Wioletta
Stec-Grześkowiak, miejski rzecznik konsumentów. – Konsument
musi wczytać się w warunki uczest-

nictwa w imprezie turystycznej, bo
w nich będą przewidziane kwestie
dotyczące zasad składania reklamacji. Organizator może zastrzec
w umowie, że do złożenia reklamacji konieczne jest potwierdzenie zarzutów na miejscu w trakcie trwania imprezy turystycznej, co jednak
nie pozbawia konsumenta prawa
do złożenia reklamacji i nie zwalnia
organizatora z obowiązku jej rozpatrzenia – dodaje.
W momencie gdy opóźnieniu
uległ powrót samolotem, nieobligatoryjnie można posiłkować się Listą Frankfurcką, która szczegółowo
określa wysokość odszkodowania.
– Zwykle są to zgłoszenia związane z samym pobytem na miejscu,
gdy konsument zastał warunki, które nie odpowiadają ofercie handlo-

Spotkanie z historią

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest między innymi laureatem prestiżowej nagrody Kustosza Pamięci Narodowej.
Foto: RP

– Tematyką spotkania będzie siedemdziesięciolecie ludobójstwa narodu polskiego na Wołyniu. Mimo,
że dziś gościem będzie ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski, nie będziemy
poszerzać tego spotkania o inną tematykę – tłumaczy Józef Skudlik,
przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ
„Solidarność” Huty Pokój. – Ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest
człowiekiem Solidarności. Był kapelanem strajku w Nowej Hucie
w roku 1989, mocno związanym

z opozycją i podziemiem Solidarności – dodaje.
Piątkowe spotkanie (6.09.) sekcji
emerytów i rencistów Huty Pokój
odbyło się w auli Zespołu Szkół Muzycznych na Nowym Bytomiu.
– Ten temat jest ciągle przemilczany w Polsce. To jedna ze smutniejszych
kart historii w relacjach polsko-ukraińskich. Nacjonaliści ukraińscy w latach 1939-1947 wymordowali prawie
200 tysięcy polskich obywateli – mówił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Robert Połzoń

W
STARE!!!!

skrócie

Nie dla ciężarówek
Zakaz wjazdu samochodów
ciężarowych obowiązuje od
poniedziałku na części ulicy
gen. J. Hallera w Rudzie Śląskiej. Rozwiązanie powinno
przenieść ruch tranzytowy
z centrum miasta na Drogową
Trasę Średnicową i trasę N-S.
Ma to zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkół przy tej
ulicy. Chodzi dokładnie o odcinek ul. gen. J. Hallera od numeru 18a do skrzyżowania
z ul. Niedurnego.
Wymarzone wakacje często mogą sprawić wiele problemów.

Foto: MS

Smakowity konkurs
wej. Są to najczęściej zarzuty dotyczące niższego standardu hotelu,
świadczenia zastępczego o zaniżonym standardzie, brudu, braku pla-

ży, nieświeżego jedzenia bądź monotonnego jadłospisu – mówi
Wioletta Stec-Grześkowiak.
Robert Połzoń

Wyrok utrzymany
Katowicki Sąd Apelacyjny
utrzymał w mocy wyrok Sądu
Okręgowego w Gliwicach w sprawie Tadeusza Grozmaniego,
który miał przekazywać informacje służbom PRL-u.
W styczniu 2008 roku, radny
z Rudy Śląskiej – Tadeusz Grozmani – złożył oświadczenie
lustracyjne, w którym oznajmił,
iż nigdy nie współpracował ze
służbami PRL-u. Kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Gliwicach podważył złożone przez
radnego oświadczenie. Sąd
uznał wtedy, że rudzki radny
działał pod kryptonimem „Łukasz” i przekazywał w latach
80. informacje Wydziałowi II
Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Zabrzu. Grozmani nie zgodził się z orzeczeniem
Sądu Okręgowego i złożył skargę do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Rozpoczęła się kolejna procedura sądowa. W ubiegły
czwartek ukazało się orzeczenie
katowickiego Sądu, który utrzy-

mał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, podtrzymując, że rudzki radny faktycznie przekazywał informacje
służbom PRL-u. Teraz radny
straci mandat. – Taka jest procedura. Musimy jeszcze poczekać
na wyrok z sądu. Potem Rada
Miasta podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu – nie później
niż do trzech miesięcy. Radny
może również sam złożyć mandat. Na jego miejsce wejdzie
Bogusława Kansy, która była
już radną w ubiegłej kadencji –
mówi Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Tadeusz Grozmani z wyrokiem sądu w dalszym ciągu się
nie zgadza: – Mój prawnik składa wniosek o kasację wyroku.
Jeśli nie znajdę sprawiedliwości
w kraju to odwołam się do
Strasburga. Nie mam zamiaru
składać mandatu radnego – komentuje wyrok radny.
Monika Herman-Sopniewska

Michał Kaczmarczyk, rudzianin, ma szansę zdobycia
tytułu „Kucharza roku” w plebiscycie „Kucharz. Odkrycie
roku”, organizowanym przez
portal internetowy magazynkuchnia.pl. Do konkursu stanęło 12 kucharzy z całej Polski, na których można oddawać głosy przez cały wrzesień.
Dla internautów, którzy oddadzą swój głos, organizatorzy
przewidzieli nagrody. Wystarczy wejść na stronę www.magazyn-kuchnia.pl. Głosujmy
na Michała!

Wśród światowej elity
Klaster z Rudy Śląskiej jako
jedyny z Polski znalazł się na
światowej mapie międzynarodowej sieci klastrów. Dzięki
temu członkowie rudzkiego
klastra mają możliwość nawiązania współpracy z firmami skupionymi w klastrach
ICT w 43 miejscach w Europie, Ameryce, Azji oraz Australii i Oceanii. – Ciężko na
to pracowaliśmy, ale myślę, że
warto było – podkreśla Joanna
Sochacka przewodnicząca rady Klastra, a jednocześnie
prezes Rudzkiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
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INTERWENCJA
Te schody mogłyby pretendować do tytułu „pomnik fuszerek”. Przy ulicy Lecha 2 w Rudzie Śląskiej-Wirku są schody, na których tylko
w połowie położono specjalny podjazd dla wózków. Dodatkowo zamontowane przy nich „miniporęcze” byłyby w sam raz dla kogoś
o wzroście sześciolatka. Zniecierpliwiony całą sytuacją mieszkaniec Wirku postanowił wziąć sprawę w swoje ręce.

Pół żartem, pół serio
– Od czerwca dzwoniłem do straży miejskiej. Zgłaszałem, że poręcze
przy schodach są za niskie, że ktoś
może wypaść i coś sobie zrobić.
Oprócz tego, na niższej połowie
schodów nie wykonano podjazdu
dla wózków, natomiast na górnej
jest. Wie pani, jak dużo jest tu
mieszkańców z wózkami? Z jednej
połowy zjadą, a z drugiej muszą
znosić wózki na rękach. Przecież te
maluszki są narażone na kalectwo
lub śmierć – tłumaczy Józef Labus,
mieszkaniec Wirku. – Składałem
prośby, dostawałem tyle odpowiedzi, że wszystko będzie zrobione, ale
to jak grochem o ścianę – dodaje.
Jak się okazało, schody należą do
dwóch właścicieli – jednym z nich

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

jest MGSM „Perspektywa”, która
posiada część schodów bez podjazdu, drugim natomiast jest miasto.
Postanowiliśmy zapytać się o ewentualne rozwiązanie tej kwestii.
– Informujemy, że po przeanalizowaniu problemu poruszania się
osób z wózkami dziecięcymi po
schodach terenowych w rejonie budynku przy ul. Lecha 2, postanowiono wykonać podjazd dla wózków dziecięcych i podwyższyć poręcz do wysokości normatywnej.
Roboty te zostaną wykonane na odcinku zarządzanym przez MGSM
„Perspektywa” – odpowiedziała
Aleksandra Wilk, Zastępca Prezesa
Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju
i dodała: – Na wykonanie robót zostanie wystawione stosowne zlecenie. Roboty planujemy wykonać we
wrześniu 2013 roku.
Ze strony miasta otrzymaliśmy
zapewnienie o rychłym zajęciu się
poręczą: – W tej sprawie przeprowadzone zostały oględziny w terenie. Poręcze nie spełniają wymogów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpo-

Na tych schodach wózkiem można zjechać tylko do ich połowy. 

wiadać budynki i ich usytuowanie.
W chwili obecnej poręcze omawianych schodów są zbyt niskie – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy UM i kontynuuje: – Wobec
tego wymiana poręczy zostanie dokonana jeszcze w tym roku. Po
otrzymaniu odpowiedzi, skontakto-

Foto: MS

waliśmy się jeszcze raz z panem
Józefem, by przekazać mu dobrą
wiadomość: – Tak, już wiem, że prace zostaną wykonane. Dzisiaj widziałem, że pojawili się robotnicy –
w końcu będzie dobrze – cieszy się
rudzianin.
Magdalena Szewczyk

*
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Z redakcyjnej
skrzynki

– W Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Podlas z drzewa
na chodnik spadła gałąź. To
nie pierwszy taki przypadek.
Gdyby spadła wczoraj o tej
godzinie, zrobiłaby krzywdę
komuś idącemu na imprezę
na boisku. Gałąź ściągnięta
z chodnika leżała przez jakiś
czas na trawniku – napisał
do nas mieszkaniec Goduli.
Z zapytaniem jak rozwiązać ten problem, zwróciliśmy
się do rudzkiego magistratu.
Okazało się, że teren ten należy do Wspólnoty Mieszkaniowej i to ona powinna zadbać
o bezpieczeństwo w tym
miejscu.
– Drzewa – gatunek topola
– z których obłamały się gałęzie, zlokalizowane są na terenie, którego właścicielem jest
Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ulicy Podlas 9. W związku z powyższym oraz mając
na względzie dobro mieszkańców, zwróciliśmy się
z prośbą do Wspólnoty o rozważenie możliwości wycinki
lub przycinki drzew – odpowiedział Adam
Nowak,
rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej.
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Od 2010 roku obowiązkowym przedmiotem na maturze jest matematyka. O tym, jak dobrze
przygotować się do matury z matematyki mówi Agnieszka Wrana – dyrektor Szkoły Matematyki Horyzonty.

Jak dobrze przygotować się
do matury z matematyki?

– Pani Dyrektor, matematykę na
maturze muszą zdawać wszyscy, nawet ci uczniowie, którzy tego przedmiotu po prostu nie rozumieją…
– To prawda, ale moje doświadczenie mówi, że do matury na poziomie podstawowym są w stanie dobrze się przygotować wszyscy
uczniowie. Nawet ci, którzy uważają
się za matematyczne „beztalencia”.
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Wielokrotnie spotkałam się z sytuacją, że do naszej szkoły przychodzili zrozpaczeni rodzice, którzy dla
swoich dzieci nie widzieli już nadziei i uważali, że ich pociechy nie
są w stanie pojąć tego trudnego
przedmiotu. Po czym okazywało się,
że regularna praca szybko zaczęła
przynosić efekty. Dziś ci uczniowie
są szczęśliwymi studentami, bo zdali

maturę i dostali się na wymarzone
studia.
Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dotarciu do ucznia, z czym
bywa problem w przepełnionych

klasach szkół powszednich. Poza
tym, kłopotem wielu uczniów są zaległości u podstaw, które później
nie pozwalają im opanować nowych
partii materiału.
– W jaki sposób uczniów do
matury przygotowuje Szkoła Matematyki Horyzonty?
– Organizujemy kursy do matury
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które trwają od września do kwietnia. Tym, co nas wyróżnia, jest praca w małych,
4-osobowych grupach. To rozwiązanie pozwala na indywidualne podejście do ucznia, zapewnia miłą
i przyjazną atmosferę na zajęciach,
a jednocześnie pozwala nam zaproponować klientom atrakcyjną cenę
za jedną godzinę zegarową nauki.
Pracujemy według precyzyjnie zaplanowanego programu nauczania,
który gwarantuje, że uczniowie
„przerobią” pełny zakres materiału
potrzebny do matury. Zajęcia w naszej szkole prowadzą doświadczeni
nauczyciele z najlepszych szkół
w regionie. W roku szkolnym
2011/2012 poszerzyliśmy naszą
ofertę o kursy przygotowawcze do
matury z ﬁzyki.
– Jakie wyniki na maturze osiągnęli wasi uczniowie w minionym
roku szkolnym?
– Wszyscy nasi kursanci zdali maturę i są dziś szczęśliwymi studenta-

mi. Ich opinie zebraliśmy na naszej
stronie internetowej – zachęcam do
zapoznania się.
– Czy Pani szkoła prowadzi zajęcia tylko dla maturzystów?
– Nie. Prowadzimy również korepetycje dla gimnazjalistów, uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zauważam, że zainteresowanie
korepetycjami z matematyki rośnie,
bo rodzice i uczniowie zdają sobie
sprawę, że rola matematyki we
współczesnym świecie jest coraz
większa. Badania i analizy pokazują,
że najlepsze oferty pracy na rynku
czekają na absolwentów technicznych lub ekonomicznych kierunków
studiów.
– Gdzie odbywają się zajęcia?
– W Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ul. Chłopskiej 34.
– W jaki sposób można zapisać
się na kursy i korepetycje?
– Komplet informacji o naszej
ofercie znajduje się na naszej stronie
internetowej: www.szkola-matematyki.pl. Na wszystkie pytania odpowiemy też pod numerami telefonów:
694-634-240 lub 604-814-458.
– Dziękuję za rozmowę.
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Z KULTURĄ NA TY
„Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi, luby” – słowa zabawnego utworu romantycznego komediopisarza padły w sobotę w niezwykłym otoczeniu – wśród miejskich kamieniczek, fontanny i zabytkowego kościoła. W taki sposób bowiem Ruda
Śląska wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”. W rolę Cześnika, Papkina, Klary i innych
bohaterów „Zemsty” wcieliła się rudzka młodzież.

„Zemsta” na rynku
Czytanie utworu Fredry było wyjątkowe nie tylko ze względu na tło,
którym stała się zabudowa placu
Jana Pawła II.
– Ta próba czytana jest charakterystyczna. Do tekstu „Zemsty” dodaliśmy postacie reżyserek. Wpletliśmy w to element z „Pomsty”,
czyli ,,Zemsty” po śląsku, tak, by
trochę dopasować się do otoczenia.
Dodatkowo wszystko uzupełnią
stroje. Te zabiegi mają na celu
urozmaicenie czytania – tłumaczył
Gabriel Gała, nauczyciel w ZSO
nr 1, który wyreżyserował akcję
czytania na rynku.
Ale to nie jedyne elementy, które
miały umilić słuchanie. Uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej starali się dosłownie
wciągnąć słuchaczy w świat bohaterów „Zemsty” – jedna ze scen została bowiem odczytana z udziałem

ochotników. A wszystko to, by propagować rodzimą literaturę, pielęgnować język polski oraz popularyzować czytelnictwo wśród Polaków.
– Czytam kwestie wypowiadane
przez Klarę. Chciałam wcielić się
w tę postać, bo uważam, że ona do
mnie pasuje – mówiła Oliwia Kuczka, uczennica ZSO nr 1 w Rudzie
Śląskiej. – Czytając „Zemstę” z podziałem na role jest zdecydowanie
ciekawiej niż gdy czyta się ją w samotności. Mamy nadzieję, że w ten
sposób zachęcimy wszystkich do
czytania – dodała.
Starsi przystawali i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w odczytywane słowa. Młodsi licznie zasiedli na
widowni. Na rynek przybyło ponad
200 gimnazjalistów.
– Wiedziałem, że dzisiaj odbędzie
się czytanie „Zemsty” na rynku i postanowiłem zrobić sobie wycieczkę.

Brzydkie Kaczątko

Młodzież licznie zebrała się na rynku, by wysłuchać „Zemsty”.

Przyjechałem specjalnie z Karmańskiego. To zdecydowanie lepsze niż
czytanie książki – zapewniał obecny na placu Jana Pawła II 15-letni
Damian. – Niewiele osób lubi czy-

Foto: SH

tać, a przecież czytanie rozwija wyobraźnię, dlatego fajnie, że taka
akcja odbyła się także w Rudzie
Śląskiej – dodał.
Sandra Hajduk

„Mikroświat Orzegów”
historię ratusza z czasów II wojny
światowej. Wtedy w tym miejscu
torturowano polskich patriotów –
opowiadał.
Pogoda dopisała, co sprawiło, że
chętnych do zapoznania się z ciekawostkami związanymi z Orzegowem nie brakowało.
– Ten spacer jest okazją do tego
by zapoznać się z nieznaną i niedocenianą historią Rudy Śląskiej.
Staram się czytać na temat historii
miasta, ale gdy tylko jest taka okazja to chętnie biorę udział w historycznych spacerach. Warto znać
miejsce, w którym się mieszka –

Klimakterium powraca
Na specjalne życzenie widzów,
na deski MCK-u wraca rewelacyjny
spektakl „Klimakterium… i już”
w reżyserii Cezarego Domagały.
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”.
Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Spektakl pokazuje, że przeciwności losu można
łagodzić dawką humoru. Widowisko już 22 listopada o godzinie
18.00. Bilety w cenie 80 i 50 zł.

Budynek dawnego orzegowskiego ratusza, stary cmentarz z grobem powstańca styczniowego Konstantego Latki czy kościół pw. św. Michała Archanioła – te miejsca czekały na chcących poznać lepiej historię Orzegowa. Historyczny spacer po tej
dzielnicy Rudy Śląskiej zorganizowało w sobotę w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Miejskie im. Maksymiliana
Chroboka.

– W obchodach Europejskich
Dni Dziedzictwa bierzemy czynny
udział nie po raz pierwszy. Do tej
pory pod różnymi hasłami organizowaliśmy spacery historyczne po
Czarnym Lesie i Rudzie. Teraz
zdecydowaliśmy się na Orzegów,
gdyż chcemy pokazać po kolei
wszystkie dzielnice Rudy Śląskiej
– mówił Andrzej Godoj z Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka. – Jest wiele wydarzeń historycznych, które dotyczą tego terenu, a ludzie o nich
nie wiedzą. Niektóre historie są
wesołe, inne smutne. Mało kto zna

CO, GDZIE,
KIEDY

Małe Kaczątko bez przerwy słyszy od innych zwierząt, że jest
brzydkie i nieudane. Wędruje więc
przez świat w poszukiwaniu akceptacji – to kolejny spektakl dla dzieci, który po przerwie zobaczyć będzie można w bielszowickim Domu
Kultury. Na pouczającą bajkę dla
dzieci zapraszamy 15 września
o godzinie 16.00. Bilety można zakupić w kasach DK w cenie 10 zł.

Kręgle za darmo!
Słyszałeś już o nowo otwartym
centrum rozrywki „PINK Bowling
& Club” znajdującym się w CH
„Plaza” ? Jeśli nie, masz niepowtarzalną okazję, by odwiedzić to
miejsce i zagrać w kręgle. Mamy do
rozdania godzinne karnety na grę
w kręgle. Dwie pierwsze i dwie
ostatnie osoby, które wyślą wiadomość SMS o treści wiad.kregle
+ imię i nazwisko na numer 71100
otrzymają specjalne vouchery.
Na SMS-y czekamy do 17 września, do godziny 12.00, (koszt
SMS-a 1 zł + VAT, tj. 1,23 zł).

Pastele z rodzynkiem

Uczestnicy spaceru mieli okazję poznać historię kościoła pw. św. Michała Archanioła.
Foto: SH

mówiła pani Aleksandra, mieszkanka Wirku, która wzięła udział

w spacerze historycznym po Orzegowie.
Sandra Hajduk

13 września o godzinie 17.00 w Małej Galerii Centrum Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowina” odbędzie się wernisaż wystawy Joanny
Studnik pt. „Pastele z rodzynkiem”.
Wystawę będzie można zwiedzać
do 19 października, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00
i w soboty, w godz. 11.00-15.00 .
Zapraszamy!
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PORADY LEKARZA
Odpowiada
Adam Rozewicz
dr n. med.

Medycyna cały czas się rozwija. Jestem ciekawa, jak będzie
ona wyglądać za 50 czy 100 lat?
Agnieszka R. z Wirku

DENTYSTYKA SZKOLNA
Proﬁlaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne
gwarantowane przez NFZ:

Przyszłość w medycynie
Współczesna medycyna zmienia
się. Wdrażane są nowe terapie
groźnych chorób, zmieniają się sposoby leczenia, standardy i procedury.
Zawdzięczamy to nieprawdopodobnemu rozwojowi nowych technik diagnostycznych, coraz to lepszej aparaturze medycznej. Niesamowicie
rozwinęły się nauki pokrewne, genetyka, mikrobiologia, farmacja. Niektóre obecne osiągnięcia występowały
tylko w literaturze fantastycznej. Coraz
bardziej zaawansowane sa neuroprotezy, bezpośrednio sprzężone z mózgiem. Kwestią czasu jest stworzenie np.
protezy dłoni kierowanej myślą. Pierwsze prymitywne wersje już istnieją.

Wyobraźmy sobie życie ludzi w pełni
sprawnych umysłowo, porażonych,
którzy nie potraﬁą nawet mrugnąć
powieką. Naukowcy z Uniwersytetu
w Tybindze stworzyli system, który
pozwala myślą kierować myszką
komputera na ekranie, ulatwiając
kontakt ze światem. Albo alternatywnie wyprodukujemy sobie narząd.
Komórki macierzyste budzą wiele
wątpliwości etycznych gdy są pochodzenia embrionalnego, ale można
je pobrać z krwi pępowinowej bądź
od dorosłego człowieka. Czym one
są? Komórki te mają zdolność
przekształcania się w różnorodne
tkanki. Wyhodowano z tych komórek

sztuczne serce. Wyobraźmy sobie, że
zamiast narządu dawcy, pobieramy
nasze komórki, po przekształceniu
w komórki macierzyste tworzą one
nowe serce albo inne narządy,
regenerują przerwane drogi nerwowe. Czy to odległa przyszłość?
Pierwszy komputer Eniac zajmował
olbrzymią powierzchnię, ważył
ponad 30 ton. Był zwykłym
liczydłem. Współczesny telefon ma
nieporównanie więcej mocy obliczeniowej niż stary komputer z 1946
roku. 65 lat to dużo i mało. Jaka
będzie medycyna przyszłości, za te
65 lat? Z jej osiągnięć skorzystają już
obecne dzieci...

•
•
•
•
•

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

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

Słyszałem ostatnio, że kto nie będzie miał naliczonego kapitału początkowego, to będzie miał niższą emeryturę. Czy to
prawda? Kogo ten kapitał początkowy dotyczy?
Robert K. z Goduli

Kapitał początkowy
Indywidualne konta ubezpieczonych funkcjonują w ZUS od 1999 r.
Na tych kontach Zakład ewidencjonuje składki na ubezpieczenie emerytalne każdej osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Jednak przed
1999 r. ZUS nie był zobowiązany do
prowadzenia indywidualnych kont
ubezpieczonych.
Z tego względu osobom urodzonym
po 1948 r. za okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed 1999 r. odtwarzana jest teoretyczna składka na
ubezpieczenie społeczne poprzez obliczenie kapitału początkowego. Kapitał
początkowy jest jedną z podstaw obliczenia emerytury.
Kapitał początkowy obliczany jest
osobom, które:
• urodziły się po 31 grudnia 1948 r.,

• opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu przed 1999 r.
Kapitał początkowy wyliczany
jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy
zostanie przesłany do ZUS wniosek
wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja
ustalająca jego wysokość.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
jest zobowiązany do przyjęcia wniosków o ustalenie kapitału początkowego od ubezpieczonych w każdym
czasie. Wniosek taki powinien być
zgłoszony najpóźniej wraz z wnioskiem o emeryturę.
Nie należy jednak czekać ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału
początkowego do osiągnięcia wieku

emerytalnego. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych, a zatem zwłoka w złożeniu dokumentacji niezbędnej do
ustalenia kapitału początkowego do
czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, może uniemożliwić lub utrudnić uzyskanie dokumentów (szczególnie zaświadczeń o wysokości
zarobków) z byłych, często już nieistniejących zakładów pracy i odnalezienie miejsca ich przechowywania.
Kwota kapitału początkowego zależy głównie od długości udowodnionych okresów składkowych
i nieskładkowych przebytych przed
1 stycznia 1999 r., oraz wysokości
osiąganych w tych okresach wynagrodzeń.
REKLAMA

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

ZAPRASZAMY NA NAUKĘ
I DOSKONALENIE PŁYWANIA
DLA DZIECI I DOROSŁYCH
BASEN – RUDA ŚLĄSKA 1
ZAPISY: tel. 606-332-071
e-mail: spjunior@interia.pl
WWW.SPJUNIOR.PL
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WOKÓŁ NAS
Przez tydzień można było wspomóc rodzinę z Halemby, która w pożarze straciła cały swój dobytek.
20-letnia Ania, jej brat, mama i ojczym, doświadczyli wiele życzliwości ze strony mieszkańców. Zbiórkę
pomogli zorganizować przyjaciele Ani – Kamila Krzyk, Monika Dominiak i Artur Grzyska.

Szlachetni na start

Pomoc zakończona sukcesem

W wyniku pożaru mieszkanie doszczętnie spłonęło.

Pożar zabrał wszystko – mieszkanie i jego wyposażenie zostało
doszczętnie zniszczone. Z inicjatywy znajomych Ani od 1 sierpnia
trwała zbiórka, dzięki której poszkodowani otrzymali podstawowe
sprzęty niezbędne w domu: – Udało nam się zebrać wiele przydatnych rzeczy: komplety pościeli,
prześcieradła, ręczniki, obrusy,
kubki, szklanki, firanki, torebki, suszarkę do włosów, żyrandole, kinkiet, komplet garnków, kołdrę, kom-

Foto: arch.

plet sztućców, kilka naczyń, kosmetyki, dwa komplety mebli, lodówkę,
farby oraz ogromną ilość ubrań,
tak bardzo potrzebnych – wymienia
Kamila Krzyk i tłumaczy: – Staraliśmy się dotrzeć do mieszkańców
głównie przez Facebooka, ale największy odzew był po przeczytaniu
artykułu w „Wiadomościach Rudzkich”. Najczęściej byli to obcy ludzie, którzy w ogóle nie znali rodziny. Na początku Ania była w szoku,
że tyle osób chce pomóc. Gdy zdali

sobie ze wszystkiego sprawę, byli
bardzo ucieszeni, nie potrafili opisać wdzięczności.
Choć do mieszkania nadal nie
można się wprowadzić, prace idą
w dobrym kierunku – obecnie są na
etapie tynkowania ścian. Rodzina
powoli dochodzi do siebie.
– Na początku byłam w szoku, nie
zdawałam sobie sprawy z tego co
się dzieje. Potem do mnie dotarło,
jak ludzie angażują się w pomoc.
Jestem wdzięczna wszystkim za
wsparcie. Cała akcja podniosła nas
także psychicznie. Nikomu nie życzyłabym żeby znalazł się w takiej
sytuacji – mówi mama Ani.
Choć zbiórka została zakończona,
jej inicjatorzy podkreślają, że nadal
można wesprzeć poszkodowaną
w pożarze rodzinę: – Jeśli znalazłby
się ktoś, kto chciałby jeszcze coś podarować, można się do nas zgłaszać.
Numer kontaktowy – 531-312-344 –
zachęca Kamila.
MS

Każdy z wolontariuszy podkreśla, że Szlachetna Paczka daje wiele satysfakcji.
Foto: arch.

Kolejny rok niesie za sobą następną
dawkę pomocy, a wszystko to za sprawą
projektu Szlachetna Paczka. Finał akcji
w tym roku odbędzie się 7-8 grudnia.
– Za niespełna sto dni rozpocznie się
wielki finał Szlachetnej Paczki, a Ruda
Śląska wciąż szuka wolontariuszy!
W tym roku w obu rejonach w mieście
zrekrutujemy około 40 SuperW, którzy
odwiedzą rodziny w potrzebie – mówi
Anna Mucha, lider rejonu Szlachetnej
Paczki w Rudzie Śląskiej.
Aby dołączyć do paczkowych wolontariuszy wystarczy wejść na stronę

www.superw.pl, odnaleźć najbliższy
rejon na mapie i wypełnić zgłoszenie.
A później już cierpliwie czekać na telefon od lidera z zaproszeniem na rozmowę.
– Aż 40 wolontariuszy! To spore wyzwanie, a jednocześnie możliwość dotarcia do 120 rodzin z mądrą pomocą!
I zaangażowanie nawet 600 darczyńców, bo dziś Szlachetna Paczka jest
sposobem na pomaganie w mniejszych
przedsiębiorstwach i wielkich korporacjach – tłumaczy Anna Mucha.

RP

Informacja dla mieszkańców Rudy Śląskiej:
Z uwagi na organizację imprezy masowej „Sześć lat projektu – radość z efektu”, informuję, że w czwartek 26 września 2013 r. wejście główne do budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska będzie nieczynne. W zamian zostanie udostępnione wejście boczne od strony ulicy Niedurnego. Za niedogodności przepraszam.

Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska

12 W
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Około 180 osób rozpoczęło pracę nad określeniem strategicznych celów dla Rudy Śląskiej na najbliższe lata. W mieście ruszyły spotkania
warsztatowe w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Ich uczestnicy określą główne problemy, słabe i mocne
strony oraz sformułują wizję rozwoju gminy na prawie 20 najbliższych lat. Projekt nowej strategii ma być gotowy do końca grudnia. O jego
ostatecznym kształcie zdecydują zaś mieszkańcy.

Place zabaw, strefy aktywności rodzinnej, chodniki i parkingi – takich inwestycji domagają się w swoich dzielnicach mieszkańcy Rudy Śląskiej. Do rudzkiego magistratu wpłynęło około 60 propozycji inwestycji, które mają być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz przedłożone przez rudzian
projekty czeka weryﬁkacja, a następnie późną jesienią głosowanie, w którym mieszkańcy ostatecznie
zdecydują, jakie inwestycje realizowane będą w 2014 r.

Nowa strategia coraz bliżej!
– Przed nami jeden z najważniejszych etapów prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Udział w warsztatach przedstawicieli wielu środowisk z naszego miasta gwarantuje szerokie i wielopłaszczyznowe spojrzenie na to, jak ma
wyglądać przyszłość Rudy Śląskiej.
Co istotne, wśród członków poszczególnych podzespołów znaleźli się
również mieszkańcy, którzy wcześniej
wyrazili chęć wzięcia udziału
w warsztatach – dodaje.
Uczestnicy warsztatów podzieleni
zostali na trzy podzespoły, które będą
pracować w około 50-osobowych
grupach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta oraz ds.
gospodarczych i promocji miasta.
Pierwszy z podzespołów zajmie
się sprawami zabezpieczenia materialnego, możliwościami aktywności
zawodowej, mieszkalnictwa, problemem bezdomności, bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia,
ochroną zdrowia oraz opieką nad
dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i niedostosowanymi
społecznie. Grupa ta będzie też się
zastanawiała nad problemem edukacji w mieście, kulturą, sportem i rekreacją. Jej uczestnicy będą także
debatować nad ilością i jakością
obiektów handlowych i usługowych
w mieście.
Drugi podzespół zajmie się zasobami technicznymi miasta, budynkami, infrastrukturą techniczną, systemami zabezpieczeń przed powodzią,

potencjałem i ładem przestrzennym,
a także potencjałem ekologicznym,
ludzkim i kulturowym. Podzespół
trzeci będzie natomiast omawiał problem rynku pracy oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego
uczestnicy zajmą się także instytucjami otoczenia biznesu, polityką gospodarczą i promocją miasta.
W formułowaniu strategicznych
celów uczestnikom warsztatów mają
pomóc m.in. wyniki badań ankietowych, w których udział wzięło ponad
4,6 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej.
Pokazały one, jakie są oczekiwania
rudzian w kwestii dalszego rozwoju
miasta. – W trakcie badań okazało
się, że zdecydowana większość ankietowanych chce, by Ruda Śląska była
miastem sportu i rekreacji oraz nowoczesnego przemysłu, nieuciążliwego dla otoczenia – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. – W dalszej
kolejności mieszkańcy przychylają
się ku temu, by Ruda Śląska była miastem kultury i sztuki. Dopiero na
czwartym miejscu znalazła się propozycja, by miasto w przyszłości stawiało na górnictwo – tłumaczy.
Uczestnicy warsztatów będą musieli zmierzyć się z zagadnieniami,
które zdaniem mieszkańców Rudy
Śląskiej wymagają zdecydowanej
poprawy. Przypomnijmy, że rudzianie negatywnie oceniają przede
wszystkim możliwość znalezienia
pracy w mieście (67 proc. pytanych),
dostęp do żłobków oraz możliwość
znalezienia mieszkania (54 proc. badanych). Uczestnicy warsztatów będą

musieli uwzględnić również te obszary, które zdaniem rudzian wymagają
najpilniejszej poprawy – bezrobocie,
stan dróg oraz dostęp do służby zdrowia.
Obok wyników badań ankietowych kluczowym dokumentem, który może poszczególnym zespołom
pomóc w pracy jest wykonana specjalnie na potrzeby tworzonej strategii diagnoza społeczno-gospodarcza
Rudy Śląskiej. – Dane statystyczne
zawarte w diagnozie pokazują, w jakim miejscu znajduje się nasze miasto
na tle podobnych miast w Polsce i regionie – tłumaczy prezydent Dziedzic. – Z dokumentu można dowiedzieć się m.in., jakie są rudzkie zasoby
ludzkie, stan rozwoju infrastruktury
czy mieszkalnictwa. Przede wszystkim ujawnia on mocne i słabe strony
Rudy Śląskiej i wskazuje obszary,
na których rozwój powinniśmy postawić w przyszłości – zauważa.
Diagnoza ujawnia m.in., że choć
trendy demograﬁczne w Rudy Śląskiej w większości pokrywają się
z tymi ogólnopolskimi, to miasto odznacza się jednocześnie nieznacznie
„młodszym społeczeństwem”, niż
porównywalne miasta na prawach
powiatu. Dane zawarte w diagnozie
pokazują też, że Ruda Śląska posiada
dobre zaplecze edukacyjne, a w szkołach systematycznie rośnie liczba etatów nauczycieli o najwyższym stopniu awansu (nauczycieli dyplomowanych). Zgodnie z danymi
statystycznymi Ruda Śląska charakteryzuje się też jedną z najniższych

Rewitalizacja, polityka mieszkaniowa, renowacja podwórek, optymalizacja użytkowania budynków
i przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych – to obszary, w których współpracować będą Ruda
Śląska, Chorzów i Świętochłowice. Trzy sąsiadujące miasta połączyły siły, aby lepiej wykorzystać swój
potencjał.

Miasto do potęgi trzeciej
– Wspólny obszar to wspólny interes. Dlatego razem pozyskaliśmy
środki unijne na stworzenie koncepcji
zagospodarowania obszaru naszych
miast – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej. –
Wzmocnienie współpracy pozwoli na
optymalne wykorzystanie zasobów
i kompleksowe rozwiązywanie problemów na wspólnym obszarze – dodaje.
Obszar Chorzowa, Rudy Śląskiej
i Świętochłowic to łącznie 124 km2
(ponad 10% powierzchni aglomeracji
górnośląskiej), na którym mieszka
300 tysięcy ludzi. – Dlatego są to
miasta o istotnym znaczeniu dla re-

gionu, które jednocześnie stanowią
zwarty i dosyć jednorodny pod względem struktury przestrzennej obszar –
mówi Michał Pierończyk. Mimo różnic zarówno w wielkości zajmowanego obszaru jak i liczbie
mieszkańców, wszystkie trzy miasta
wykazują wiele cech wspólnych.
Główne elementy to przemysłowa historia, centralna lokalizacja wewnątrz
metropolii oraz wymieszanie miejsc
zajętych przez zabudowę mieszkaniową i usługową z terenami produkcyjnymi lub poprzemysłowymi.
W ramach projektu przeprowadzone zostały badania, na podstawie których połączony obszar miast został

podzielony na trzy strefy. W pierwszej zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z terenami przemysłowymi,
znajduje się tam najwięcej obiektów
o funkcjach śródmiejskich, dróg
i przystanków. Druga obejmuje głównie tereny przemysłowe i poprzemysłowe, do których znakomity dostęp
zapewniają autostrada A-4 i Drogowa
Trasa Średnicowa. Ostatnia strefa
charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia i mniejszą ilością terenów przemysłowych.
Kolejnym krokiem będzie opracowanie strategii rozwoju (Ruda Śląska
prowadzi już zaawansowane prace
nad swoją częścią), która pozwoli na

Obywatelskie inwestycje
Prezydent Grażyna Dziedzic nie
ukrywa zadowolenia z tak dużego zainteresowania mieszkańców budżetem
obywatelskim: – Tak duża aktywność
rudzian pokazuje, że chcą oni współdecydować o tym, co się dzieje w mieście
– podkreśla. – Widać wyraźnie, że rudzianie chcą jeszcze więcej miejsc rekreacji i wypoczynku. W ciągu ostatnich
trzech lat wybudowaliśmy w mieście 21
placów zabaw, jak widać, to wciąż za
mało – dodaje.
Podczas zakończonego właśnie naboru wniosków na realizację inwestycji
z budżetu obywatelskiego w 2014 r.
najwięcej propozycji dotyczyło utworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku
oraz budowy placów zabaw. Propozycje realizacji tego typu inwestycji stanowiły blisko połowę wszystkich złożonych projektów. – Mieszkańcy
przedstawili pomysł utworzenia takich
miejsc wypoczynku niemal w każdej
dzielnicy. Chodzi tu o place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, boiska,
ścieżki do biegania, czy trasy rowerowe. Część wniosków dotyczyła budowy
całych kompleksów rekreacyjnych – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.
O budowę stref rekreacji wniosko-

Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na trzy grupy: ds. społecznych, ds. zasobów
i potencjałów miasta oraz ds. gospodarczych i promocji miasta.

stóp bezrobocia wśród porównywalnych jednostek. W 2012 roku wynosiło ono 9 proc. i było o 2,1 proc.
niższe od średniej wojewódzkiej.
W diagnozie dość dobrze wypada
również statystyka dotycząca budżetu miasta. Okazuje się bowiem,
że głównym składnikiem dochodów
w budżecie Rudy Śląskiej są dochody
własne. Dzięki nim w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gmina osiąga
dochody wyższe od średniej wojewódzkiej. W 2012 roku współczynnik ten wynosił w Rudzie Śląskiej
3.244,25 zł „na głowę”, a dla mieszkańców podobnych miast na Śląsku
średnio 3.178,81 zł. Jednocześnie
w przeliczeniu na jednego mieszkańca Ruda Śląska w zeszłym roku miała
wyższe dochody od niektórych miast
wojewódzkich – Bydgoszczy i Go-

przygotowanie programów operacyjnych. Oprócz zintegrowanego programu rewitalizacji będą to programy:
polityki
mieszkaniowej,
renowacji podwórek, planu zarządzania zmianami, optymalizacji użytkowania budynków, przekształcenia
kluczowych przestrzeni publicznych,
planu działań w zakresie komunikacji
społecznej i promocji partnerstwa
oraz strategia rozwiązywana problemów społecznych.
Następnie wykonane zostaną analizy i ekspertyzy, które posłużą opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych. Finał
to wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z kosztorysową
oraz studium wykonalności, pozwalającej na realizację zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych. – W naszym przypadku
moglibyśmy na przykład przygotować dokumentację obejmującą takie
projekty jak zagospodarowanie na

rzowa Wielkopolskiego. W nich zamożność wynosiła około 3 tys. zł „na
głowę” mieszkańca.
Prace nad strategią rozwoju Rudy
Śląskiej na lata 2014-2030 rozpoczęto wiosną tego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia
w mieście. Okazało się w nich, że blisko 60 proc. ankietowanych jest zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się
dobrze lub bardzo dobrze, a ponad 71
proc. z nich uważa, że Ruda Śląska
jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Po zakończeniu warsztatów kolejnymi etapami prac nad strategią rozwoju miasta będzie
zaopiniowanie dokumentu przez
mieszkańców oraz poddanie go pod
obrady Rady Miasta.
KP

wali mieszkańcy Bykowiny. Część
z nich chciałaby, żeby takie miejsce powstało na południe od ul. Górnośląskiej. Inna grupa mieszkańców tej
dzielnicy jako potencjalne miejsce realizacji takiej inwestycji wskazała tereny pomiędzy ul. Gwarecką i Górnośląską. Jeden ze złożonych wniosków
dotyczył także zagospodarowania dawnego basenu w Bykowinie w pobliżu
ul. Plebiscytowej i Potyki.
Rewitalizację byłego basenu, tym
razem w Orzegowie, chętnie widzieliby
mieszkańcy tej dzielnicy, natomiast
osoby zamieszkujące osiedle „Paryż”

w Goduli chciałyby w tym miejscu
utworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji. – W tej sprawie wpłynęły nawet
dwa osobne wnioski. Jeden z nich zakłada budowę w centralnym miejscu
miniaturowej wieży Eifﬂa – informuje
Wioletta Rak z Wydziału Budżetu Miasta. Inną ciekawą propozycję przedstawiła grupa mieszkańców dzielnicy
Ruda, która złożyła projekt budowy
ścieżek rowerowych z Rudy w kierunku pozostałych dzielnic.
Pozostałe propozycje realizacji inwestycji o charakterze rekreacyjnym
dotyczą m.in.: rewitalizacji parku im.

tość realizacji poszczególnych inwestycji, która nie może przekroczyć całości
środków zarezerwowanych dla poszczególnych okręgów wyborczych –
wyjaśnia Ewa Guziel. – Warto pamiętać o tym, że do głosowania zostaną
dopuszczone te propozycje, które miałyby powstać na terenach miejskich.
Potencjalna inwestycja powinna się
także mieścić w zakresie zadań realizowanych przez miasto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – dodaje
skarbnik.
Propozycje inwestycji po etapie weryﬁkacji, jesienią poddane zostaną pod
głosowanie, w którym będą mogli
wziąć udział wszyscy mieszkańcy
Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 16.
rok życia. Wyłonione w ten sposób
zwycięskie projekty zostaną ujęte
w planie budżetu na 2014 rok. W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów w którymś z okręgów wyborczych lub w razie nie rozdysponowania
wszystkich środków dla danego okręgu, istnieje możliwość przesunięcia ich
do okręgów wyborczych o największej
frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie na projekty,
którym brakuje części środków.
Budżet obywatelski na 2014 r. jest
pierwszym takim realizowanym w historii miasta. W przyszłym roku z miejskiego budżetu wydzielona zostanie
pula 2 milionów złotych. Pieniądze te
zostaną rozdysponowane w czterech
okręgach wyborczych, proporcjonalnie
do liczby ich mieszkańców.
TK

Jak skutecznie odnaleźć się na nowych rynkach zbytu? Jak pozyskać nowych klientów? Te cenne dla
przedsiębiorców informacje można uzyskać bezpłatnie. W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości ruszyła rekrutacja do ostatniej już edycji bezpłatnych szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw.

Znajdź partnera biznesowego
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza mikroprzedsiębiorców
i ich pracowników na cykl szkoleń.
To ostatnia szansa na zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania nowych
klientów, sposobów poszerzenia horyzontów ﬁrmy poprzez nowe rynki
zbytu. Dzięki doﬁnansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego
udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są do 20 września,
szkolenia startują 4 października
i potrwają do stycznia 2014 r.
Warsztaty obejmują szeroki zakres
wiedzy dotyczący takich dziedzin jak
analiza branż i konkurencji, techniki
sprzedaży i metody pozyskiwania
klientów czy marketing w Internecie.
Nie zabraknie również wiedzy z zakresu technik negocjacji, networkingu i praktycznych aspektów prowadzenia
handlu
zagranicznego.
Uczestnicy projektu zapoznają się
z najnowszymi zmianami prawnozwyczajowymi oraz najskuteczniejszymi metodami i sposobami prowadzenia handlu międzynarodowego.

jedno z miejsc przesiadkowych w regionie obszaru dworca w Chebziu –
komentuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Przygotowane
w ramach projektu dokumenty umożliwią ubieganie się o środki w przyszłej perspektywie ﬁnansowej budżetu unijnego na lata 2014-2020. Co
istotne, w przedsięwzięcie zaangażowani zostaną mieszkańcy.
Projekt zakończy się w marcu 2015
roku. Jego koszt wyniesie 2,9 mln zł.
90 proc. tej kwoty będzie stanowiło
unijne wsparcie.
WG
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W przyszłym roku na budżet obywatelski wydzielona zostanie pula 2 mln zł.

A. Kozioła w Rudzie, zagospodarowania hałdy przy ul. 1 Maja w Wirku, modernizacji tras biegowych i stadionu
przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu, budowy boiska ze sztucznej nawierzchni w Rudzie, rozbudowy zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy
Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Wirku, renowacji parkietu hali MOSiR
w Halembie oraz budowy placów zabaw w Halembie, Kochłowicach, Czarnym Lesie, Wirku i w Bielszowicach.
Drugą najliczniej reprezentowaną
grupę wniosków stanowiły te dotyczące inwestycji drogowych. – Mieszkańcy
przede wszystkim ubiegali się o budowę
nowych miejsc parkingowych i chodników. Ponadto jedna z propozycji dotyczyła budowy ronda w Halembie oraz
montażu sygnalizacji świetlnej, także
w tej dzielnicy – wyjaśnia Wioletta Rak.
Wśród złożonych przez rudzian propozycji znalazły się również te wyróżniające się od większości. I tak część
mieszkańców Halemby chciałaby, by
w pobliżu ul. Zamenhofa i Solidarności
powstała nowa fontanna. Inna grupa
halembian zaproponowała odbudowę
pomnika Powstańców Śląskich, który
w 1939 r. został zniszczony przez hitlerowców. Kolejną ciekawą inicjatywę
przedstawili wnioskodawcy projektu
budowy wygrodzonego wybiegu dla
psów, który miałby powstać w parku
w Nowym Bytomiu.
Teraz wszystkie złożone wnioski
przechodzić będą weryﬁkację. –
Oprócz sprawdzenia ich pod kątem
formalnym, analizowana będzie war-

EDAKCJA:

Kluczowym elementem orientacji
na nowe, zagraniczne rynki zbytu jest
znajomość języka obcego. 70 godzin
szkolenia zostanie poświęcone podniesieniu kwaliﬁkacji z języka angielskiego stosowanego w biznesie.
Zajęcia będą dotyczyły tematyki ujętej w pozostałych siedmiu szkoleniach przewidzianych w projekcie.
Kurs językowy jako jedyny zakończy
się egzaminem.
W projekcie mogą wziąć udział
przedsiębiorcy i pracownicy mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego, którzy planują ze swoją ofertą
wejść na nowe rynki zbytu. – Zapraszam serdecznie wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z oferty Inkubatora. Udział w tym projekcie to
bardzo dobra okazja do podwyższenia kwaliﬁkacji pracowników i rozwoju ﬁrmy – zachęca Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Szczegóły dotyczące projektu oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują się
na stronie: www.inkubatorrudzki.pl

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia
biznesu, która wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie.
Inkubator został założony w 2004
roku przede wszystkim dla wspierania
rozwoju nowo powstałych ﬁrm. Dzisiaj jego misja skupia się nie tyle na
inkubowaniu ﬁrm, co na stymulowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, inkubowaniu współpracy
innowatorów i internacjonalizacji
współpracy gospodarczej. Oferuje
szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej pod nazwą
„Krok po kroku – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
z pozyskaniem środków na jej rozpoczęcie”. Z myślą o początkujących
przedsiębiorcach, których nie stać na
utrzymanie biura, proponuje „Wirtualne biuro”. Pomaga w pozyskiwaniu
dotacji zewnętrznych, w tym ze środków UE. Inkubator organizuje i współorganizuje konferencje i seminaria,
mające służyć promocji innowacji
oraz kojarzeniu ofert gospodarczych.
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Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości
w regionie.

wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacji

W ramach RIP działa nowatorska
w skali regionu Akademia Innowacji.
Celem jej istnienia jest zaktywizowanie młodych osób do kreatywnego
działania, stworzenie możliwości
sprawdzenia się w biznesie, promowanie postaw przedsiębiorczych.
W 2011 roku Inkubator złożył
wniosek o doﬁnansowanie projektu
pt. „Innowacje Śląska – utworzenie,
promocja i rozwój Śląskiego Klastra
Multimedialnego” z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, który
w roku 2012 uzyskał doﬁnansowanie. Dzięki temu działanie Śląskiego
Klastra Multimedialnego stało się

możliwe. Należy w tym miejscu podkreślić, iż jest to nieliczny tego typu
projekt w regionie, w którym przedsiębiorcy nie ponoszą wkładu własnego. Jako instytucja otoczenia biznesu, Inkubator pokrywa całkowicie
wkład własny projektu i wszelkie
koszty niekwaliﬁkowalne. Przedsiębiorcy mają zapewniony bezkosztowy udział w zaplanowanych działaniach. Członkami klastra są
przedsiębiorcy branży ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski
w Katowicach, jako reprezentant
sektora nauki. W ramach projektu
członkowie klastra wzięli udział
w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji.
IM
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Wszystko co najważniejsze,
staje się tylko raz w życiu.”
				
Jerzy Zawieyski

Realizacja funduszu remontowego za I półrocze 2013 r.
Jak tradycja nakazuje, poniżej przedstawiamy realizację funduszu remontowego w I półroczu 2013 r.

ADMINISTRACJA NR 1
– GODULA, ORZEGÓW

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adres
Zasoby A-1
Zasoby A-1
ul. Joanny 7
ul. Joanny 9
ul. Fabryczna 2
ul. Fabryczna 6
ul. kr. Jadwigi 6a
ul. Modrzejewskiej 1

9.
10.
11.
12.

ul. Czereśniowa 7
ul. Podlas 2
ul. Podlas 4
ul. Joanny 3

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ul. Joanny 7
ul. Joanny 9
ul. Fabryczna 2
ul. Czereśniowa 7
ul. Podlas 20
ul. Podlas 2

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Zakres robót
wymiana okien w lokalach mieszkalnych
refundacje za wymianę okien 
wymiana okien piwnicznych

wymiana stolarki okiennej w suszarni
zabezpieczenie na roboty dodatkowe 
dociepleniowe
malowanie klatek schodowych 
wymiana rozdzielni głównych 
i tablic administracyjnych


6.

Kwota
52.362,89
2.225,00
4.581,01
4.183,86
3.844,42
4.369,93
2.550,84
296.905,12
674.448,83
32.203,20
32.335,20
4.091,17

6.136,75
6.136,74
4.091,17
28.646,28
docieplenie stropodachu
47.682,27
wymiana opraw oświetleniowych na oprawy  11.781,77
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
ul. Podlas 4
11.719,59
ul. Podlas 6
11.077,81
ul. Podlas 26
10.754,05
ul. kr. Jadwigi 6-6a
wykonanie zadaszeń nad balkonami
4.476,71
ul. Stara 5, 5a
wykonanie zadaszeń nad balkonami 
13.512,90
ostatniej kondygnacji
ul. Podlas 22b, 22c
naprawa pokrycia dachu
19.523,47
ul. Przedszkolna 13 wykonanie podestu przed wejściem do budynku 1.271,35
ul. Modrzejewskiej 1
usunięcie graffiti na ścianie szczytowej
1.799,20
ul. kr. Jadwigi 6-6a malowanie elewacji budynku oraz przejścia
852,51
/Huloka 5
ul. Modrzejewskiej 20 wykonanie nowych tynków na elewacji
1.648,22
3.389,69
ul. Podlas 12c
naprawa tynków ścian i sufitu oraz 
założenie obróbek blacharskich na balkonach
ul. Podlas 22
naprawa czoła balkonu i założenie
2.116,65
obróbek blacharskich
ul. Bytomska 5
naprawa tynków na balkonach
4.218,51
ul. Przedszkolna 12
3.614,69
ul. Modrzejewskiej 1a
malowanie suszarni
3.577,40
i wykonanie nowej posadzki
Zasoby A-1
naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników 11.627,52
ul. Hlonda 5
wydłużenie przewodów kominowych
2.501,79
wraz z zabudową nasad Turbowent i Deflektor
ul. Joanny 26
uszczelnienie przewodu wentylacyjnego łazienki 1.830,68
ul. Podlas 20a
zabudowa nasad Turboflex na przewodach
2.354,05
wentylacyjnych i spalinowym
ul. Podlas 20
zabudowa nasady Turboflex na przewodzie
788,26
wentylacyjnym łazienki
ul. Joanny 3
przebudowa głowicy komina wentylacyjnego  2.602,02
z przewodem zbiorczym w pionie kuchennym
ul. Przedszkolna 11
wymiana nasad na przewodach 
1.941,63
wentylacyjnych i spalinowym
ul. Hlonda 7
przebudowa komina ponad dachem wentylacji  1.882,12
zbiorczej pionu kuchennego
ul. Joanny 3
przebudowa komina wentylacji zbiorczej łazienki 3.217,99
i kuchni wraz z zabudowaniem nowych nasad
ul. Huloka 5
wymiana nasad kominowych Turbowent 
2.162,56
na przewodzie wentylacyjnych kuchni i łazienki
ul. Czereśniowa16b
wymiana pionu zimnej wody w łazience
4.647,53
ul. Tiałowskiego 9a
wymiana pionu wod.-kan. w łazience
8.456,55
ul. Podlas 36d
wymiana odcinka pionu zimnej wody w łazience 2.071,58
ul. Przedszkolna 11a
wymiana poziomów kanalizacyjnych
10.670,38
ul. Czereśniowa 7b
wymiana pionu kanalizacji
1.682,77
ul. Podlas 12I
wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
5.847,58
ul. Czereśniowa 16a
wymiana tablicy mieszkaniowej
1.320,14
i obwodu gniazd wtyczkowych
ul. Podlas 20d/14
podłączenie grzejnika na pionie 
1.355,58
świecowym c.o. w łazience
Zasoby A-1
montaż nawiewników
3.780,00
ul. Czereśniowa 7, 7a, 7b
modernizacja domofonu
6.042,60
Termomodernizacja
ul. Modrzejewskiej 1
docieplenie budynku
796.865,48
Czereśniowa 7
537.303,12

ADMINISTRACJA NR 2
– NOWY BYTOM
Lp. Adres
1. Zasoby Adm-2
2.
3.

4.

5.

Zakres robót
Kwota
wym. stolarki okiennej u lokatorów   176.512,48
ref. za wym.okien
10.866,00
ul. Obr.Westerplatte 11-13
wykonanie parkingu
50.803,06
ul. ks. J. Szymały 6
malowanie klatek schodowych
31.831,63
ul. Pokoju 3,3a
jw.
42.362,50
ul. Chorzowska 23
jw.
55.256,84
ul. Chorzowska 25
jw.
31.827,91
ul. Spółdzielcza 7
wym. instalacji oświetlenia piwnic     11.551,85
ul. Chorzowska 25
jw.    37.986,11
ul. Chorzowska 23
jw.    49.636,33
ul. ks. J. Szymały 6, 8 wym. WLZ oraz inst. oświetlenia piwnic    54.940,25
ul. Spółdzielcza 3
wym. WLZ, rozdzielnic piętrowych i adm.    40.896,87
ul. Obr. Westerplatte 6 wym. poziomów kanalizacji sanitarnej    19.660,30
ul. Obr.Westerplatte 9
j.w.    24.455,92
ul. Obr.Westerplatte 17
j.w.    21.728,55
ul. Objazdowa 17
wym.wodomierzy indywidualnych      8.043,43
ul. J. Markowej 15
jw.      3.371,00
ul. ks. J. Szymały 6
jw.      3.090,20
ul. ks. J. Szymały 10
wym. pionu kanalizacyjnego     10.220,29
ul. Obr. Westerplatte 11a
wym. pinonu zimnej wody      8.414,61

ul. Niedurnego 38
zabudowa zadaszeń ochronnych     60.074,78
ul. J. S. Dworaka 9
jw.     20.203,06
ul. Niedurnego 38
wyk. logo sp-ni, zabud. kratek went.     13.369,09
ul. Objazdowa 13, 15, 17
przeróbka drzwi stal.      7.705,51
w bud. uszczelnienie daszków
ul. Obr. Westerplatte 11, 13 naprawa nawierzchni asfaltowych      9.150,73
ul. Obr. Westerplatte 11-13
uszczelnienie spoin      6.081,28
ul. Obr. Westerplatte 8
jw.      8.094,11
ul. Obr. Westerplatte 9
jw.      2.516,21
ul. Pokoju 8
jw.         946,94
ul. Pokoju 12
jw.         950,87
ul. Markowej-Smolenia-Objazd. instalacja monitoringu     24.600,00
ul. Obr. Westerplatte 10
wymiana naświetli kl. schod.    10.764,79
ul. Objazdowa 15, 17
wym. drzwi wejściowych do kl. schod.    18.269,63
ul. Obr. Westerplatte 13 wymiana drzwi w wymienniku c.o.      2.271,92
ul. Obr. Westerplatte 8
jw.      2.215,43
ul. Niedurnego 38
wym. koła ciernego, lin nośnych      9.306,48
ul. Niedurnego 38b
wym. rygli,progów w windzie      3.026,76
ul. Smolenia 6/3
refundacja za wym. pieców Żar      2.400,00
ul. J. Markowej 17/5
jw.         700.00
ul. J. S. Dworaka 9 – Klub
malowanie ścian      3.702,60
ul. Magazynowa 12
remont RSM         110.80
ul. J. S. Dworaka 11
docieplenie poza audytem   512.682,52
ul. J. S. Dworaka 9
docieplenie budynku
1.023.579,94
ul. J. S. Dworaka 11
jw.   400.075,95
ul. Obr. Westerplatte 11
audyt energetyczny     10.086,00

ADMINISTRACJA NR 3
– RUDA ŚLĄSKA 1
Lp. Adres
1. ul. Norwida 14

Zakres robót
Kwota
roboty dodatkowe związane z ociepleniem 644 620,11
ocieplenie ścian budynku
1 185 487,99
2. ul. Fiołków 6
remont instalacji domofonowej
9 180,00
3. ul. Fiołków 10
roboty dodatkowe związane z ociepleniem 158 362,59
ocieplenie ścian budynku      168 426,97
4. ul. Szyb Powietrzny 7
wymiana drzwi wahadłowych    27 543,43
5
.ul. Fiołków 1
wymiana drzwi wejściowych    16 424,99
6. ul. Fiołków 4
jw.    16 424,99
7. ul. Magazynowa 6
remont schodów    35 823,33
8. ul. Wolności 20
remont piwnic    11 721,60
9. ul. Norwida 14
remont kanalizacji zewnętrznej    21 252,54
10. ul. Słowiańska 3
remont chodnika      12 285,13
11. Adm., Klub, Dyrekcja
          122,40
12. ul. Norwida 18
wyprowadzenie inst. gazowej na klatkę    186 185,85
13. ul. Norwida 19
jw.      97 785,04
14. ul. Norwida 20
jw.    127 419,42
15. Zasoby ADM-3
wymiana wodomierzy      46 522,69
16. Zasoby ADM-3
wymiana okien    171 228,82
refundacja za okna      22 306,00
17. ul. Fiołków 2
wykonanie audytu      11 193,00
18. ul. Fiołków 8
jw.      11 808,00
19. ul. Bzów 3
jw.      12 054,00
20. ul. Bzów 5
jw.      11 808,00
21. ul. Norwida 18
jw.      11 808,00
22. ul. Mickiewicza 8
naprawa windy      1 495,85

ADMINISTRACJA NR 4
– HALEMBA, KOCHŁOWICE
Lp. Adres
Zakres robót
Kwota
HALEMBA
1. ul. Energetyków 11/7
wymiana stolarki okiennej
3 742,68
2. ul. Energetyków 7b/15
jw.
3 731,19
3. ul. Energetyków 7/19
jw.
1 609,48
4. ul. Energetyków 1b/16
jw.
2 064,01
5. ul. Solidarności 13c/9
jw.
1 268,15
6. ul. Międzyblokowa 5/15
jw.
1 206,64
7. ul. Energetyków 13a/25
jw.
3 744,43
8. ul. Międzyblokowa 5a/27
jw. 
1 206,64
9. ul. Solidarności 11/7
jw.
2 302,41
10. ul. Miodowa 16/2
jw.
4 386,22
11. ul. Olszynowa 5b/17
refundacja za wymianę okien
2 545,00
12. ul. Solidarności 15d/19
815,50
13. ul. Energetyków 17
uszczelnienie przewodów kominowych
30 045,32
14. ul. Energetyków 7
jw.
9 147,16
15. ul. Olszynowa 5
jw.
800,15
16. ul. Energetyków 11a/14
jw.
26 423,86
17. ul. Energetyków 11a/3                                  jw.
19 821,52
18. ul. Energetyków 11/6, 17
jw.
19 821,52
19. ul. Energetyków 7
parking – dofinansowanie 
25 000,00
20. ul. Energetyków 11
parking – dofinansowanie 
25 000,00
21. ul. Międzyblokowa 5
termomodernizacja
1 186 736,22
22. ul. Olszynowa 5
odszkodowanie
95,00
23. Lokale własne
RSM
61,49
RAZEM
1 371 574,59
KOCHŁOWICE
1. ul. Oświęcimska 85/1
wymiana stolarki okiennej
1 537,26
2. ul. Oświęcimska 85/35
jw.
1 028,29
1 537,26
3. ul. Oświęcimska 85b/40
jw.
4. ul. Oświęcimska 85b/48
jw.
4 934,25
5. ul. Oświęcimska 79b/9
jw.
1 537,26
6. ul. Oświęcimska 85
remont głowic kominowych
3 474,50
7. ul. Łukasiewicza 9
wymiana wodomierzy (2012 r.)
18 278,57
8. ul. Oświęcimska 85
wymiana wodomierzy (2012 r.)
14 378,36
9. ul. Oświęcimska 79
wymiana wodomierzy 
1 688,15
10. ul. Łukasiewicza 9
opinia techniczna
307,50
11. ul. Oświęcimska 85
odszkodowanie
41,21
12. Lokale własne
RSM
23,33
RAZEM
48 765,94

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

ADMINISTRACJA NR 5
– WIREK, BIELSZOWICE

Adres
Zakres robót
Kwota
Zasoby ADM-5
wymiana stolarki okiennej (z listy + awaryjne) 68.081,51
Zasoby ADM-5
refundacja za wymianę stolarki okiennej  57.273,15
ul. Równoległa 1
remont instalacji elektrycznej 
31.923,91
ul. Paderewskiego 15
remont dachu 
29.839,03
ul. Paderewskiego 15b
remont dachu 
31.188,21  
ul. Paderewskiego 15
przebudowa instalacji gazowej 
242.603,67
ul. Elsnera 3
remont dachu 
23.899,01
ul. Główna 28
remont instalacji elektrycznej 
30.915,04
ul. Chroboka 12
remont i uszczelnienie 
38.290,18
pion m-nia nr 9,
przewodów kominowych
ul. Chroboka 14 pion m-nia nr 1
ul. ks. Niedzieli 31b/4, 35a/7
remont pieca 
8.443,23
ul. Paderewskiego 7
remont instalacji wod.-kan. 
72.726,04
pion m-nia nr 1;
ul. Paderewskiego 3a
pion m-nia nr 44, Elsnera 3
ul. Jankowskiego 16b-c,
wymiana drzwi wejściowych
50.737,85
ul. Paderewskiego
do zsypów zewnętrznych
3-3a, 7-7c,13-13b
ul. Jankowskiego 18a wymiana ogranicznika prędkości windy 
1.002,42
ul. Paderewskiego 1
wymiana zdewastowanych 
1.078,83
kontaktów dźwigowych
ul. Jankowskiego 16c
wymiana windy 
118.886,40
ul. Paderewskiego 13
wymiana windy 
118.616,40
ul. Różyckiego 30,
wykonanie projektu technicznego remontu 16.009,88
ul. Magazynowa 12 elewacji pawilonu, remont elewacji pawilonu

ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adres
Zakres robót
Kwota
ul. Kopalniana 16-a
częściowy remont dachu
23 760,00
ul. Kopalniana 18
częściowy remont dachu
11 880,00
ul. F. Wilka 5a
remont koryta na dachu
4 860,00
256 252,22
zasoby ADM-6
wymiana okien: 409,9 m2 = 204 szt
zasoby ADM-6
refundacje za wym. okien: 80,3 m2 = 40 szt.  29 801,73
zasoby ADM-6
refundacje za wym. drzwi: 3 szt.
3 479,25
zasoby ADM-6
montaż nawiewników w oknach
3 403,08
ul. Kopalniana 8, 10;
demontaż azbestów ze ścian
32 732,33
ul. Kombajn.1; Sztygarska 2
w kl. schodowej
9. ul. Grzegorzka 10
demontaż azbestów ze ścian 
6 427,25
w maszynowniach
10. ul. Kopalniana 8
malowanie kl. schod., piwnic,
8 424,00
galerii + docieplenie ścian
11. ul. Kopalniana 10
malowanie kl. schod., piwnic, galerii
15 660,00
+ docieplenie ścian
12. ul. Sztygarska 2
malowanie kl. schod., piwnic,
16 848,00
galerii + docieplenie ścian
13. ul. Kopalniana 12-14
malowanie kl. schod., piwnic,
14 040,00
galerii + docieplenie ścian
14. ul. Kombajnistów 1
malowanie kl.schod,piwnic,
16 200,00
galerii+docieplenie ścian
15. ul. Grzegorzka 10
malowanie kl. schod., piwnic, 32 022,00 fa część
galerii + docieplenie ścian
16. ul. Grzegorzka 10
zabudowa sufitów na parterach
1 836,00
17. ul. Szpaków 17
remont istniejącego parkingu
36 777,00
18. ul. Brygadzistów 2-4
remont chodnika 
18 142,50
19. ul. Zgrzebnioka 16-18
remont części chodnika
3 813,00
20. ul. ks.Szramka 3
remont schodów terenowych
4 920,00
ul. Szpaków 51-53
21. ul. Komb. 2;
remonty cząstkowe naw. asfaltowych
25 992,66
Kopalniana 14, 20, 22
22. ul. Brygadz.4; Kombajn.2 projekt B-W instalacji gazowej
10 209,00
23. ul. Kombajnistów 2
wyprowadzenie gazomierzy 43 132,13 fa część
na korytarz
24. ul. Szpaków 17/ pion 3-19 wymiana pionów wody i kanalizacji
9 174,27
25. ul. ks.Potyki 18/ pion 2- 14 wymiana pionów wody i kanalizacji
6 475,76
26. ul. ks.Potyki 14/ pion 1 do 5wymiana pionów wody i kanalizacji
4 641,57
27. ul. F.Wilka 7/ pion 3 do 27
wymiana pionu wody 
12 959,70
28. ul. Kopalniana
wymiana pionów wody i kanalizacji
9 178,81
22c/pion 1 do 9
29. ul. Kopalniana 18 wymiana poziomu + przyłącza kanaliz.sanitarnej18 107,64
30. ul. Kombajnistów 3
wymiana przyłącza kanaliz. sanitarnej
6 140,93
31. ul. Sztygarska 5
wymiana poziomu + przyłącza kanaliz.sanitarnej10 532,92
32. ul. Zgrzebnioka 14
wymiana pionu i poziomu wody
31 847,43
33. ul. Grzegorzka 10
wymiana poziomu wody i cyrkulacji
49 140,00
34. ul. Grzegorzka 3
wymiana poziomu wody 45 235,92
i pionu kanaliz. sanitarnej
35. ul. Grzegorzka 1
wymiana poziomu wody i cyrkulacji
31 965,35
36. ul. Szpaków, Skowr. wymiana wodomierzy (rozliczenie z 2012 r.) 116 598,64
Drozdów; „stara” Bykowina
37. ul. Szybowa 4
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 3 096,00
38. ul. Poloczka 2
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 1 548,00
39. ul. Poloczka 4, 6
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 5 400,00
40. ul. Korfantego,F.Wilka, zabudowa 15 szt. wentylatorów dachowych 19 500,00
ul. Szybowa 4, Sztoln.1,
Szramka 1 ,Pol. 6, 10, 12; Zgrzeb. 2, Gwarecka 23
41. ul. Poloczka 10
remont rozdz. gł. i admin., wym. osprzętu elektr.,14 040,00
42. ul. Gwarecka 27 remont rozdz. gł. i admin., wym. osprzętu elektr.,15 120,00
43. ul. Szpaków 15
naprawa słupów żelbetowych na galeriach 20 088,00
44. ul. Szpaków 51-53
remont wejść do budynków
15 500,18
45. ul. Szybowa 4, Pośpiecha
wymiana drzwi do lokali
7 257,00
46. ul. Siekiela, ks.Potyki 18
uszczelnienie kominów
2 700,00
47. ul. ks.Potyki 16
uszczelnienie kominów
4 752,00
48. ul. Zgrzebn. 4, Gwarecka 15
pomiary geodezyjne
1 845,00
49. budynki ocieplane
roboty towarzyszące nieobjęte audytem  669 572,40
50. PRAWO BUDOWLANE – kontrola instalacji gazowych 4 916,31 fa część
51. (przeglądy instalacji)
kontrola  przewodów 
18 747,16 fa część
kominowych
RAZEM:
1 776 693,14
1. ul. Zgrzebnioka 18 i 16
wymiana dźwigów x 2 szt.
229 132,80
2. ul. Zgrzebnioka 16
ocieplenie budynku  693 298,06 fa część
3. ul. Grzegorzka 10
ocieplenie budynku  515 303,81 fa część
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18 września br. mija czwarta rocznica katastrofy
jaka miała miejsce w Kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk”.
Msza święta rocznicowa w intencji ofiar
i górników poszkodowanych w katastrofie
oraz ich rodzin zostanie odprawiona
w środę 18 września 2013 roku o godz. 16.00
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach, ul. ks. L. Tunkla.
Kierownictwo oraz Organizacje Związkowe
KHW S.A. KWK „Wujek”

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
serdecznie zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY ODDZIAŁU
PSYCHIATRII DZIENNEJ,
który odbędzie się 18 września 2013 roku
w godzinach od 10.00 do 13.00
przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej.
Zapraszamy beneficjentów i ich rodziny.
Kierownik Oddziału Monika Lebda-Wyborna

Wiadomości Rudzkie 11.09.2013
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
( Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Jeśli tylko masz dobre
plany i właśnie teraz wprowadzisz je
w czyn z pełnym zaangażowaniem,
otrzymasz wspaniałą nagrodę, zdobędziesz pieniądze, oraz zapewnisz
sobie dobrobyt.
Byk – Drogi Byku, bądź teraz
cierpliwy i wytrwale dąż do celu. Pokonasz wszystkie przeszkody i osiągniesz zwycięstwo w ważnych dla
Ciebie sprawach.
Bliźnięta – Przyciągniesz do siebie szczęśliwe okazje i zdarzenia,
wykorzystaj je do realizacji swych
planów. Czas sprzyja również udanemu partnerstwu i szczęściu w miłości.
Rak – Możesz być teraz nastawiony nerwowo do wszelkich spraw,
spróbuj się wyciszyć i nie ryzykuj.
Zajmij się pracą i porządkami oraz
zadbaj o zdrowie.
Lew – Tydzień będzie sprzyjał
pogłębianiu obecnych relacji i tworzeniu nowych. Czas minie szybko
i aktywnie. Na spotkaniach zawodowych możesz poznać interesującą
osobę.
Panna – Gwiazdy sprzyjać będą
odpoczynkowi a nie ciężkiej pracy.
Zajmij się jeszcze sobą, swym zdrowiem i lekkimi przyjemnościami,
nie zaczynaj teraz nowych projektów.
Waga – Z jednej strony staniesz
się buntownicza a z drugiej otwarta
na nowe pomysły i znajomości. Licz
się ze zdaniem innych osób i szanuj
ich poglądy, w ten sposób unikniesz
konﬂiktów.
Skorpion – Warto teraz wyjaśnić
różne nieporozumienia i zakończyć
spory. Gwiazdy ułatwią zerwanie
z nałogami i pozwolą Ci wprowadzić
pozytywne zmiany w życiu.
Strzelec – Zainwestuj teraz w siebie i spróbuj czegoś nowego. Zapisz
się na kurs lub znajdź nowe hobby.
Nie żałuj pieniędzy na własny rozwój.
Koziorożec – Załatwiaj teraz
sprawy urzędowe, wszystko pójdzie
jak z płatka. Aura tygodnia doda Ci
energii i zmobilizuje do pracy, w której możesz zdobyć uznanie i podziw.
Wodnik – Pamiętaj o ważnych
obowiązkach, zarówno zawodowych
jak i ﬁnansowych. Wpływ planet
wprawdzie zmusi Cię teraz do
oszczędzania, jednak nie stracisz
przez to dobrego humoru.
Ryby – Gwiazdy nastroją Cię na
romantyczne chwile, których może
być sporo. Zapragniesz ten czas spędzić z ukochaną osobą, a jeśli jej brakuje w Twoim życiu, właśnie teraz
może się pojawić.

Zapraszamy
Przezabawna sztuka austriackiego komika
Wolfganga Weinbergera SEX GURU, wielki
przebój West Endu, doczekała się wreszcie
polskiej adaptacji w reżyserii Gabriela Gietzky’ego. W roli tytułowej – jeden z najsłynniejszych i najlepszych polskich aktorów – TO-
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Poziomo: 1 – przepływa przez Poznań, 5 – samica dzika, 8 – foka obrączkowana, 9 – niewielka łódź, 11 – lichy
utwór literacki, 12 – gatunek kaczki, 15
– drzewo tropikalne, 17 – jubilerska
miara, 20 – polskie włókno poliestrowe,
21 – notesik balowy, 24 – wynalazca dynamitu, 25 – siedmioramienny świecznik żydowski, 28 – pieczeń turecka, 29
– głaz narzutowy, 32 – ptak drapieżny
ceniony w sokolnictwie, 33 – szwajcarskie frytki, 36 – nowotwór tkanki tłuszczowej, 39 – meduza jadalna, 42 – bot.
szachownica, roślina ozdobna, 43 –
miejsce zamieszkania, 45 – rodzaj cytry
używanej w Mongolii, 46 – ośmieszający utwór literacki, 47 – huragan.
Pionowo: 1 – lista, spis, 2 – eden, 3 –
zwora, 4 – piła tartaczna, 5 – żona Abrahama, 6 – karmi cudze dziecko, 7 – indyjski wóz procesyjny, 10 – część obszaru wodnego, 13 – w mitologii greckiej żona króla Feaków, 14 – posag, 16
– mniszka buddyjska, 17 – pokarm kanarków, 18 – opust, 19 – rozwód u muzułmanów, 21 – mały pies rasowy, 22 –
zagadka rysunkowa, 23 – zarodek, 26 –
ﬁltry organizmu, 27 – lasy górskie, 30 –
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wódz Madziarów, 31 – ignam, pochrzyn,
34 – krzew z rodz. pokrzyw, 35 – ślady
zwierząt, 37 – dorosła postać owada, 38
– neuryt, 40 – artykuły spożywcze z ciasta i owoców, 41 – zimowy miesiąc, 44
– poziomy drążek do ćwiczeń gimnastycznych.
Hasło krzyżówki nr 31 brzmiało: Piramida Heopsa. Nagrodę otrzymuje Maria Rogowska z Rudy Śl. Po odbiór nagrody – kuponu o wartości 50 złotych,
który jest do zrealizowania w Firmie
Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) zapraszamy do redakcji
„WR” od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.30. Nagrodę z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon oraz hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od
daty zamieszczenia konkursu.
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MASZ KOT, który zaskoczy Was tym, ile wie
o Waszym seksie.
SEX GURU to rozpustnie śmieszna interaktywna sztuka dla dorosłych, w której Tomasz
Kot będzie naszym przewodnikiem po seksualnym labiryncie. Aktor w komediowy, pikantny, ale zdystansowany sposób przedstawi widzom wiele praktycznych porad i wskazówek
jak urozmaicić ich życie erotyczne.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Gabriel Wyrwol
syn Kamili i Adama
ur. 7.08. (3870 g, 58 cm)

Angelika Henisz
córka Izabeli i Sebastiana
ur. 6.08. (4350 g, 58 cm)

Krzysztof Frydko
syn Barbary i Tomasza
ur. 4.08. (3680 g, 61 cm)

Maja Biskup
córka Anety i Damiana
ur. 6.08. (2850 g, 50 cm)

Radosław Cieślak
syn Elżbiety i Sylwestra
ur. 7.08. (3750 g, 52 cm)

Antek Wiedemann
syn Agaty i Janusza
ur. 6.08. (3100 g, 52 cm)

Bartłomiej Dziembała
syn Moniki i Mariusza
ur. 5.08. (3550 g, 52 cm)

Dominik Matura
syn Agnieszki i Mariusza
ur. 22.08. (2790 g, 53 cm)

Adam Badura
syn Ewy i Igora
ur. 27.08. (3000 g, 51 cm)

Tymoteusz Rafalski
syn Aleksandry i Mariusza
ur. 26.08. (3180 g, 54 cm)

Zuzanna Jurczyk
córka Iwony i Michała
ur. 26.08. (2490 g, 53 cm)

Samuel
syn Natalii i Rafała
ur. 3.09. (2700 g, 50 cm)

Alex Żur
syn Anny i Artura
ur. 28.08. (2070 g, 45 cm)

Bartosz Kwiecień
syn Patrycji i Patryka
ur. 3.09. (1970 g, 47 cm)

Milena Jaroć
córka Agnieszki i Marka
ur. 2.09. (3560 g, 54 cm)
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Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

OJCA
koledze
Dariuszowi Kulpa
składają
Członkowie Komisji
Zakładowej
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
KWK „POKÓJ”

„Życie nasze zmienia się, ale nie kończy…”
Panu Adamowi Siegesmund
Kierownikowi Działu Techniczno-Gospodarczego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
przynależnej
lokalu (m2) piwnicy (m2)

Udział
Cena		
Dzielnica
w nieruch. Wywoławcza
opis

wspólnej (%)
(zł)		

1. ul. Tadeusza Kościuszki 11 b/3 				
46,50
6,90
0,72
40.000,00
						
						

Wysokość
zaliczki
(zł)

Nowy Bytom 	
2.000,00 zł
I piętro, 2 pok.+ kuch., wc na klatce,
piec, działka nr 1183/88 o pow. 5227 m2,
KW nr GL1S/00008090/1

2. ul. Czarnoleśna 4d/7
				
Nowy Bytom 		 1.600,00 zł
42,00
5,60
0,64
32.000,00
poddasze, 2 pok., kuch., łaz., piec,
						
działka nr 1183/88 o pow. 5227 m2,
						
KW nr GL1S/00008090/1
Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
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 13.03.2013 r.
Na sprzedaż ww. lokali odbyły się dwa przetargi w dniach 27.05.2013 r. i 20.08.2013 r.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia o rokowaniach, tj.
pełną treścią ogłoszenia oraz zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przesiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. (32) 24201-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli
Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokali (podczas
oględzin).
Rokowania odbędą się w dniu 7.10.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka lokale mieszkalne) i w terminie do dnia 1.10.2013 r. dokonają
wpłaty zaliczki przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto
przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłacone przez uczestnika,
który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej
o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega
zwrotowi.
Wylicytowana cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z podatkiem VAT
wg stawki 23% winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 218), tel. (32) 24490-56.
Oględzin lokali można dokonać w dniu 16.09.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa
Niedzieli z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Do oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego przeznaczona jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 4731/419
o powierzchni 842 m2, zapisana na karcie mapy 3 obręb Bielszowice
oraz w księdze wieczystej GL1S/00003504/2 (działy III i IV są wolne
od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Ruda Śląska, jest wolna
od długów i roszczeń osób trzech 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 22.05.2013 r.
Przetarg przeprowadzony w dniu 31.07.2013 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do
trapezu, położona jest w sąsiedztwie luźnej jedno i wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej. Konfiguracja terenu płaska. Grunt jest
niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty zielenią nieurządzoną –
występuje gęste zadrzewienie. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działka opisana powyżej figuruje jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Termin zakończenia zabudowy działki budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym wynosi 5 lat, licząc
od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi 70.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
•
pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
w wysokości 25% ww. ceny, płatnej nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej,
•
opłat rocznych w wysokości 1% tej ceny, płatnych do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2013 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 budownictwo
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 30.09.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 3.500,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę
wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przedłożą przed otwarciem
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg
ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu
notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych
przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-00, wew. 2150.
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 Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. –
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 24875-41 po 18.00.

 ,,REM-BUD” tynki maszynowe, gipsowe
oraz cementowo-wapienne. Tel. 791-111370.

 Sprzedam prywatnie, Nowy Bytom, M-2,
62 tys., tel. 730-137-384.

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

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.

 Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Kochłowicach. Tel. 605-613-987.

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

NIERUCHOMOŚCI

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
tel. 603-928-105.

 Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-8320, 32 240-83-21.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 Potrzebujesz gotówki? KREDYTY
gotówkowe
oraz
konsolidacyjne.
Wystarczy dowód osobisty. Tel. 731-3535-35.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 80 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej
– 2 pokoje. Tel. 602-464-909.

 Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w
Halembie II, 48 m2, II piętro, 150 tys. Tel.
668-039-440.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

 Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 125 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32
252-97-79.

 Ruda, trzypokojowe, 70 m , 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

 Agent ochrony – kursy do licencji, raty
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294324, grom@grom-ochrona.pl.

 Wirek –sprzedam kawalerkę w kamienicy,
45 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Angielski – korepetycje, matura, dojazd.
Tel. 796-460-963.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.

 Szukam lokalu w Rudzie Śląskiej do wynajęcia pod działalność gastronomiczną, powierzchnia min. 200 m2. Tel. 504-167-542.

 Angielski – korepetycje. Tel. 32 240-6593, 692-664-522, wieczorem.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.

 Ruda, sprzedam komfortową kawalerkę,
tel. 602-450-869.

MOTORYZACJA

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

 Wynajmę lokal użytkowy na działalność
gospodarczą ok. 60 m2 na deptaku Wirek,
kwota 1.400 zł netto. Tel. 883-401-000.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.

Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90,
784-699-569.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26
m2 49 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793396-040.

 Lokal handlowy do najmu nadający się na
każdą działalność, po kapitalnym remoncie,
znajdujący się w centrum Kochłowic. Tel.
698-735-443.

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

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

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

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

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

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
Dom wolno stojący Wirek
212/1425
435 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 801 m
98 zł/m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m
98 zł/m2
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
29 m2
40 tys. zł
2
99 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
95 tys. zł
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2
120 tys. zł
105 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2
129 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Godula
63 m2
153 tys. zł
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
1100 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m2
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
 Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

NIERUCHOMOŚCI

 Sprzedam kino domowe Panasonic SCHT 878/SC-HT870, SC-HT520. Tel. 510726-675.

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

 Sprzedam pianino SEILER, cena 2200 zł.
Tel. 503-673-134.

www.stemark.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY

MAWIT-DENT
w Rudzie Śląskiej ul. Przedszkolna 6
tel. (32) 248-51-65, 782-006-022
zaprasza 21.09.2013 r. (sobota)
w godzinach 10.00-14.00

na

BEZPŁATNE porady i konsultacje
z zakresu stomatologii zachowawczej,
endodoncji i protetyki

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

Umówiona podczas konsultacji pierwsza
wizyta lecznicza promowana

 Telefoniczne pozyskiwanie klientów. Tel.
730-001-591.

•
•
•
•

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

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

 Skup samochodów wszystkich marek,
stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603534-003.

PRACA

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

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

 Skup samochodów za gotówkę. Tel.
505-049-833.
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

HURT-PAK

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

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

 Dwupokojowe c.o. miejskie, tanio, 50
m2 89 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793-396040.

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 56
m2, 130 tys., Wirek, LOKATOR, tel. 793396-040.

RÓŻNE

 Wynajmę mieszkanie M-3 Halemba, tel.
515-102-291.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Do zakładu kamieniarskiego przyjmę
emeryta górnika wiek do 50 lat. Tel. 501303-628.

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m , 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni kobiety na stanowisko pakowacz-zgrzewacz –
branża spożywcza. Wymagania: aktualna
książeczka sanitarno-epidemiologiczna. CV
składać na adres: admarpraca@onet.pl. Pytania: 731-454-805 w godz. 9.00-12.00.

 Bykowina – sprzedam trzypokojowe 62
m2, 139 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

2

 Poszukuję pracownika do prac remontowych. Tel. 602-445-909.

DOMY

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

DZIAŁKI

 Atrakcyjne mieszkania i domy na www.
nieruchomoscigabriel.pl.

 Kompleksowe remonty mieszkań, fachowe doradztwo i obsługa, szybkie terminy. Tel. 604-504-057, repostor@poczta.fm.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

USŁUGI

50% ZNIŻKĄ

będzie
odpłatności za usługę.

U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421

kasy drukarki ﬁskalne
SZ
oprogramowanie dla ﬁrm F KOLEN
ISK
ALN IA
wagi elektroniczne
E
czytniki i kolektory
kodów kreskowych
• Sprzedaż – Serwis – Doradztwo

GRA
TIS

!

Profesjonalne rozwiązania dla handlu.
Jesteśmy dla Ciebie. Zadzwoń!!!

doktor Bernadecie Wiśniowskiej
oraz doktor Ewie Chorobie
z powodu śmierci

PAR
TNE

R

41-700 Ruda Śl, ul. Wolności 20, e-mail: hurtpak@vp.pl, tel. 601-428-377, 601-506-421
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 Zatrudnię posiadających Licencję pracownika ochrony, praca dodatkowa na zlecenie. Teren Rudy Śląskiej, Zabrza. Tel. 606157-423.

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE

 Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel.
696-163-767.

Wiadomości Rudzkie 11.09.2013

LOKAL

ogłoszenia

OJCA

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
składają
Dyrekcja i Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

20W
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Ogłoszenia
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Młodzieżowej 26 oznaczona numerem geodezyjnym
1949/154 o powierzchni 2098 m2, zapisana na karcie mapy 6
obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00018177/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV
księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana budynkiem byłej
szkoły o powierzchni użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz
budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 46 m2 i kubaturze 115
m 3.
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 12.09.2013 r.
w godz. od 14.00 do 15.00.
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska wolna
jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma
przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca zobowiązany
jest do przejęcia nieruchomości 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 5.03.2013 r. Przetargi przeprowadzone w dniach 29.05.2013 r.
i 30.07.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego zbywana działka figuruje
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN1) objęty ochroną konserwatorską.
Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Młodzieżowej (boczna
od ulicy Radoszowskiej) i Cyprysowej w dzielnicy Kochłowice. Zjazd
na nieruchomość odbywa się z ulicy Cyprysowej. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Działka jest płaska,
w części ogrodzona. Wzdłuż ogrodzenia rosną drzewa.
Istniejące budynki są wolnostojące, nieużytkowane, murowane,
w złym stanie technicznym (odszkodowane z tytułu szkód górniczych).
Dopuszcza się możliwość dokonania rozbiórki budynków przez
nabywcę po uzyskaniu wymaganych przez prawo budowlane
zezwoleń.
Nabywca będzie zobowiązany do wykonania i umieszczenia na
ogrodzeniu posesji względnie na murze budynku – istniejącego lub
nowego – tablicy upamiętniającej Polenlager Nr 7 Kochlowitz.
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 188.000,00
zł.
Rokowania odbędą się w dniu 30.09.2013 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości
budownictwo mieszkaniowe) oraz w terminie do dnia 24.09.2013 r.
dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 9.400,00 zł przelewem na konto tut.
Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto
przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia.
Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki
związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych
przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56 wew. 2150.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”
z siedzibą w Zabrzu ul.Wolności 412
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. działek budowlanych
w pełni uzbrojonych położonych w superatrakcyjnym miejscu.

L.p.

Nr
działki

KW

Położenie

pow.
m²

Wartość rynkowa
prawa użytkowania
wieczystego

Wadium

1.

3798/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

648

78 165,90 zł

27 000,00 zł

2.

3800/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

617

82 697,00 zł

27 000,00 zł

3.

3801/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

600

80 418,00 zł

27 000,00 zł

4.

3802/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

585

78 408,00 zł

27 000,00 zł

5.

3803/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

569

76 263,00 zł

27 000,00 zł

6.

3804/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

587

78 676,00 zł

27 000,00 zł

7.

3805/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

620

83 099,00 zł

27 000,00 zł

8.

3806/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

1001

134 164,00 zł

27 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2013 r. o godz.10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul.Wolności 412, II piętro.
Stopa postępu ceny wynosi 2,00zł/m². Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 18.09.2013
r. na konto Spółdzielni Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590.
Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu:
•
wpłacić wylicytowaną wartość prawa użytkowania wieczystego działki,
•
podpisać umowę kupna-sprzedaży.		
Podane ceny zawierają podatek vat.		
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie mają zobowiązań pieniężnych wobec Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu
i regulaminie warunkami przetargu.
Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział Członkowski, pokój 115).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów – pokój 102, Dział Członkowski – pokój 115 lub telefonicznie – tel. 32 278-67-12 wew. 32, 48.

Ogłoszenia
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej-Halembie,
stanowiącej własność Miasta Ruda
Śląska, która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony na okres
3 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny, ul. Piastowskiej-Potokowej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod uprawy rolne.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Rycerskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Hubalczyków z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczona jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Hubalczyków, oznaczona numerem geodezyjnym 3283/7 o powierzchni 168 m2,
zapisana na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod Nr KW GL1S/00006871/6 (w dziale
III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, dział IV wolny jest od wpisów). Działka jw. objęta jest umowami dzierżawy zawartymi na okres do dnia 28.02.2014
r. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawami dzierżawców) jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w KW Nr
GL1S/00006871/6 oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.08.2013 r. Miasto nie zapewnia wskazania granic działki na gruncie. Nabywca nieruchomości
zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(symbol planu MNU1).
Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Halemba w rejonie ulicy Hubalczyków (na tyłach posesji nr 11 i 13). Nieruchomość, o kształcie trapezu,
zagospodarowana jest jako ogródki przydomowe. Działka gminna nie posiada dostępu do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz nieurządzone tereny zielone.
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości przyległych, graniczących
z przedmiotową działką gminną, tj. działek nr: 1549/5, 1550/5, 3133/6, 1969/5.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 22.200,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka
podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby przystępujące do przetargu
zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl
(zakładka nieruchomości – budownictwo mieszkaniowe). W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 7.10.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w kwocie 1.200,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomości (pokój nr 217) w godzinach pracy
tut. Urzędu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu
wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222),
tel. 32 244-90-00 wew. 2150.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 4.09.2013 r. do
dnia 24.09.2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda
Kokota i Jedności, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni
756 m2, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr
KW GL1S/00039359/1 (działy III
i IV wolne są od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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Piłka nożna – IV liga – grupa I

Coraz słabiej

Slavia ma na swoim koncie cztery remisy i dwie porażki.

Z meczu na mecz coraz gorzej wygląda sytuacja Slavii Ruda Śląska. Rudzianom przyszło zmierzyć się w sobotę z beniaminkiem – Concordią Knurów. Nie mogą jednak oni zaliczyć tego
spotkania do udanych. Po słabej grze
musieli uznać wyższość przyjezdnych,
przegrywając 1:3.
Piłkarze Concordii już od pierwszych minut pokazali, że będą walczyć

o komplet punktów. Na początku starali
się zaskoczyć Frankego strzałem z dystansu, później coraz odważniej wchodzili w rejony pola karnego skąd starali
się oddawać strzały. Slavia próbowała
wyjść ze swojej połowy i zagrozić
bramce rywali, jednak akcjom rudzian
brakowało wykończenia. Najbliżej
zdobycia gola gospodarze byli w 43
minucie meczu. Wtedy to piłka po

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Cenny punkt
Jeden punkt zdołała wywieźć z trudnego terenu Urania Ruda Śląska. Kochłowiczanie po bardzo ciężkim spotkaniu zremisowali na wyjeździe
z MKS-em Lędziny 1:1.
Od początku spotkania lepiej na
murawie prezentowali się gospodarze. Kochłowiczanie atakowali rzadko, a jedyne na co było ich stać, to
strzały z dystansu. Gospodarze mieli
kilka dobrych okazji do zdobycia
bramki. Wykorzystywali głównie stałe fragmenty gry, jednak raz po strzale
z wolnego piłka obiła poprzeczkę,

a chwilę później dobrze interweniował Pardela. Przewrotnie, mimo słabszej dyspozycji, wynik spotkania
otworzyła właśnie Urania – w 37 minucie, wrzutkę z prawej strony boiska
na lewą wykorzystał Baron, który
głową skierował piłkę do siatki gospodarzy. Jednak objęcie prowadzenia nie zmobilizowało kochłowiczan.
Znów w drugiej połowie lepsze okazje wypracowywali sobie gospodarze.
Dwukrotnie zawodnicy MKS-u znaleźli się w sytuacji sam na sam z Pardelą, ale dobrze spisał się golkiper

Sport
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strzale Moritza z rzutu wolnego obiła
poprzeczkę. Po chwili jednak bramkę
do szatni zdobyli goście. Zamieszanie
w polu karnym po wrzutce wykorzystał
Rozumek i mocnym strzałem umieścił
piłkę w siatce.
W drugiej połowie Slavia zdołała
doprowadzić do wyrównania. Po akcji
indywidualnej piłkę otrzymał stojący
tyłem do bramki Pożoga. Zdołał się on
jednak obrócić i strzałem z lewej nogi
pokonał golkipera gości. Podział punktów był realny tylko przez dziesięć minut. W 81 minucie na strzał zdecydował
się Krzysztoporski i piłka po rykoszecie wpadła do bramki. Zaledwie minutę
później po kontrze strzałem z okolic 26
metra gola zdobył Żyrkowski, przypieczętowując tym samym zwycięstwo
swojej drużyny. W końcówce czerwoną
kartką został ukarany Gancarczyk, co
utrudniło sytuację rudzian. Do końca
spotkania nic się już jednak nie zmieniło i piłkarze Slavii musieli pogodzić się
z utratą cennych punktów.
Slavia Ruda Śląska
– Concordia Knurów 1:3
Slavia Ruda Śląska: Franke –
Lach, Skorupski, Met, T. Rejmanowski, Zalewski, Pożoga, M. Rejmanowski, Moritz, Gancarczyk,
Szaruga.
Trener: Roman Cegiełka

Uranii. W końcu jednak w 70 minucie
starania gospodarzy przyniosły efekty
– po zagraniu z lewej strony szczupakiem uderzył Kapela i było 1:1. Chociaż od 73 minuty MKS grał w dziesiątkę, to w dalszym ciągu dochodził
do klarowniejszych sytuacji. Na wysokości zadania stanął jednak Pardela, który po raz drugi nie dał się pokonać, dzięki czemu Urania zdobyła
cenny punkt.
MKS Lędziny
– Urania Ruda Śląska 1:1
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Hejdysz, Gabryś, Jańczak, R.Grzesik, Baron (‘89 Żak), Mikusz (‘75
Kamieński),
Musiał,
Zawisza,
Oczko, Miszka (‘74 Stawowy)
Trener: Stanisław Mikusz
REKLAMA

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Zamykają tabelę
We wtorek zaległe spotkanie
z Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie rozegrali piłkarze Jastrzębia Bielszowice.
Mimo tego, że na początku gry do
lepszych okazji dochodzili gospodarze – strzały Sikory i Kaczmarka
okazały się być niecelne, to bramkę
strzelili zawodnicy Siemianowiczanki. W 35 minucie spotkania zawodnik gości dostał długie podanie
i z bliska wpakował piłkę do siatki.
Początek drugiej połowy należał
zdecydowanie do gospodarzy. Przewagi na boisku nie udało się jednak
zamienić na zdobycz bramkową.
W 71 minucie składną akcję przeprowadzili goście – wymienili między sobą kilka podań i strzałem
z około 13 metrów wpakowali piłkę
do bramki. Po chwili bramkę kontaktową mógł zdobyć Janiak, ale
futbolówka po jego strzale z rzutu
wolnego przeleciała tuż nad okienkiem bramki Siemianowiczanki.
Końcówka należała do gości, a wynik spotkania został ustalony w 86
minucie – piłkarz z Siemianowic
znalazł się w sytuacji sam na sam
z Bechtą i umieścił piłkę w siatce.

W sobotę ekipa z Rudy Śląskiej
podejmowała na własnym boisku
Tęczę Błędów.
Beniaminek od początku ambitnie walczył. Cały czas jednak dobrze między słupkami spisywał się
Bechta, co pozwoliło do końca
pierwszej połowy meczu zachować
bielszowiczanom czyste konto. Zawodników Jastrzębia stać było wyłącznie na zrywy – w sytuacji sam
na sam z bramkarzem gości znalazł
się Foryś, ale uderzył on prosto
w golkipera. W końcówce ładnym
strzałem z dystansu popisał się Łukasik, jednak poradził sobie z nim
bramkarz Tęczy. W drugiej połowie było podobnie, ale w końcówce bielszowiczanie odrobinę przyspali. Zawodnik gości, znajdując
się ramię w ramię z Mikułą oddał
strzał. Piłkę złapał Bechta, ale po
chwili ją wypuścił. Golkiper Jastrzębia chciał naprawić swój błąd
i złapać futbolówkę, próbował ją
też wybić Mikuła. Jednak gdzie
dwóch się bije, tam trzeci korzysta
– piłkę zdołał w końcu kopnąć zawodnik przyjezdnych i wpakował
ją do bramki.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Wawel liderem
Przed ciężkim zadaniem stanął
w sobotę Wawel Wirek. Ekipa z Rudy
Śląskiej zmierzyła się na wyjeździe
z wymagającym rywalem – AKS-em
Niwką Sosnowiec i po zaciętym spotkaniu zdołała wygrać. Bramkę na
wagę trzech punktów zdobył Zuga.
Gospodarze wysoko postawili poprzeczkę. Mieli kilka niemal stuprocentowych sytuacji. Dwukrotnie zawodnik AKS-u znalazł się w sytuacji
sam na sam z golkiperem rudzian.
Gospodarze próbowali także zaskoczyć Gawlika strzałami z okolic szóstego metra i z rzutów wolnych. Za
każdym razem jednak na wysokości
zadania stawał bramkarz Wawelu,
który nie dał się w tym meczu zaskoczyć i zachował czyste konto. Piłkarze z Wirku rzadziej dochodzili do
tak dobrych okazji. W pierwszej połowie spotkania najbliżej zdobycia
bramki był Jaromin, po strzale które-

go piłka odbiła się od słupka. W końcu jednak w 71 minucie szczęście
uśmiechnęło się do rudzian. W sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy znalazł się Zuga i ze stoickim spokojem umieścił on piłkę
w siatce. Dzięki zwycięstwu Wawel
jest aktualnie liderem.
– To był ciężki mecz. Ta drużyna
prezentowała się najlepiej w defensywie ze wszystkich naszych dotychczasowych rywali. Tym bardziej to zwycięstwo cieszy – mówił po spotkaniu
Jarosław Zajdel, trener Wawelu.
Niwka Sosnowiec – GKS
Wawel Wirek Ruda Śląska 0:1
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc,
Piętoń, Wilczek, Kałużny K. – Kałużny G., Ostrowski, Majnusz D.
(46’ Buchcik), Lokaj (72’ Urynowicz) – Jaromin (85’ Deptuch) Przybyła (10’ Zuga).
Trener: Jarosław Zajdel

Kalendarzyk kibica
Rozkład jazdy
Piłka nożna – IV liga – grupa I:
14 września, sobota, godz. 16.30 Gwarek Tarnowskie Góry – Grunwald
Ruda Śląska
14 września, sobota, godz. 16.30
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I:
14 września, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – LKS Bełk
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II:
14 września, sobota, godz. 16.30 Wawel Wirek – Rozwój II Katowice
14 września, sobota, godz. 16.30 Unia Kosztowy – Jastrząb Bielszowice

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sport

23

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 11.09.2013 

W skrócie

Bieganie

Biegiem do Watykanu
Każdego roku od kilkunastu lat
August Jakubik wraz z innymi biegaczami z Rudy Śląskiej, biegł
w sztafecie „Śladami Jana Pawła II”
do Wadowic. W tym roku jednak
miejscowość, w której znajduje się
dom rodzinny papieża będzie tylko
przystankiem na drodze do znacznie bardziej odległego celu, jakim
jest Stolica Piotrowa.
– Z okazji 35. rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na papieża planuję
pokonać biegiem trasę z Rudy Śląskiej do Watykanu. Liczy ona 1590
km. Będzie to bieg dziękczynny za
pontyfikat błogosławionego Jana
Pawła II. Pomysł spodobał się gospodarzowi naszego miasta – prezydent Grażynie Dziedzic. Miasto Ruda Śląska jest współorganizatorem
tej wyjątkowej pielgrzymki. Startuję

23 września 2013 roku, a metę w Watykanie na Placu Świętego Piotra
osiągnę 16 października o godzinie
8.30 – mówi August Jakubik.– Nad
realizacją tego projektu myślałem
wiele lat i na mecie ubiegłorocznych
„42 maratonów w 42 dni” stwierdziłem, że już jestem przygotowany
na podjęcie tego wyjątkowego wyzwania. Poprzednie biegi sztafetowe były dużo łatwiejsze, ponieważ
ten dystans dzieliliśmy na 12 zawodników. Tym razem większą część
trasy przebiegnę sam. Jednak przesłanie z jakim pobiegnę, w momentach kryzysowych pomoże mi pokonać wszystkie przeciwności – deklaruje biegacz.
Na początku biegu rudzki ultramaratończyk będzie miał wyjątkowe towarzystwo. W ramach projek-

Rekord klubu
8:42,01 w biegu na 3000 m –
to nowy rekord klubu TL Pogoń
w kategorii juniorów młodszych
i juniorów, który ustanowił podczas zawodów I ligi w Krakowie
Dawid Zaczek. Pozostałe wyniki
osiągnięte w trakcie imprezy:
Bartłomiej Myszor 200 m –
22,93; Natalia Zawronek 200 m
– 26,89; sztafeta 4x400 m mężczyzn – 3:31,53; Marta Myszor
skok w dal – 5,24.
August Jakubik prowadził Pokojowe Sztafety Biegowe do Watykanu zakończone spotkaniami z Janem Pawłem II (zdjęcie pochodzi z 1998 roku). 
Foto: arch.

tu „Aktywne i sprawne społeczeństwo” przez pierwszych siedem kilometrów pobiegnie z nim młodzież
z rudzkich gimnazjów. Natomiast
od granic Rudy Śląskiej do Wadowic towarzyszyć będą mu zawodnicy z Rudy Śląskiej oraz mieszkańcy

poszczególnych miejscowości. Trasa przebiega przez Słowację, Austrię i Włochy. Najtrudniejsze odcinki August Jakubik napotka w Alpach oraz Apeninach. Na mecie
biegacza będzie witać najbliższa rodzina oraz grupa znajomych.

Kolarstwo górskie

Górskie zmagania
W Rudzie Śl.-Bielszowicach miłośnicy bardziej ekstremalnej jazdy
na rowerze konkurowali ze sobą
w niedzielę w XVII Otwartych Mistrzostwach Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim, zaliczanych do cyklu śląskich zawodów „TRI CUP
XC”. Ale nie tylko oni mieli okazję
do zabawy. Szereg atrakcji i nagród
przygotowano także dla tych, którzy dopiero opanowują jazdę na
rowerze.
– W porównaniu do lat ubiegłych
zmianie uległa trasa. W związku
z tym, że trwają tu prace nad zbiornikami retencyjnymi, musieliśmy ją
zmodyfikować w kilku miejscach,
ale to tylko uatrakcyjniło jazdę –
mówił Tadeusz Domżalski, dyrektor wyścigu. – Akurat tak się złożyło, że dzisiaj odbywa się kilka imprez rowerowych. W naszej bierze
udział około 130 osób, co jest całkiem fajnym wynikiem jeśli chodzi
o konkurencję XC – dodał.
Najmłodsi pokonali dystans liczący nieco ponad kilometr. Ci najbardziej wprawieni, startujący
w kategorii elita, przejechali 20 kilometrów. Chociaż finisze czasem

bywały ostre, to wszyscy podkreślali, że warto spróbować swoich
sił w kolarstwie górskim.
– Warto uprawiać ten rodzaj kolarstwa chociażby dla samego obcowania z naturą. Las, korzenie,
kamienie, dzika przyroda to jest to,
co osoba ścigająca się w XC powinna lubić. Najważniejsze, aby to
sprawiało przyjemność. Mnie sprawia ogromną, więc się cieszę, gdy
startuję – zachęcał Adrian Rzeszutko z Myślenic, który został sklasyfikowany na drugim miejscu w kategorii elita mężczyzn.
Najmłodsi brali udział w różnego
rodzaju grach i zabawach. Ci, którzy mieli więcej niż 11 lat, mogli
wystartować w wyścigu. Jednym
i drugim kibicowali rodzice. Niejednokrotnie to od nich dzieci zarażają się miłością do jazdy na rowerze: – Na rowerze jeżdżę od kilku
lat. Moi rodzice też jeżdżą i startują
w zawodach. W rywalizacji najważniejsza jest dobra zabawa –
mówiła dziewięcioletnia Julia Gajdzik, która zadeklarowała, że
w przyszłości chce startować zawodowo.

Zawodnicy dobrze radzili sobie na wymagającej trasie

Punkt dla dziewczyn
W niedzielę zawodniczki
Gwiazdy rozegrały wyjazdowe
spotkanie z LKS-em Goczałkowice Zdrój. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Wynik meczu
otworzyła w piątej minucie Marta Biegańska, która umieściła piłkę w siatce po rzucie wolnym.
Jednak przewaga rudzianek nie
trwała długo. Gospodynie wykorzystały błędy zawodniczek
Gwiazdy i zdobyły dwie bramki.
Do remisu doprowadziła w 35
minucie gry Karolina Radziejowska. W pierwszej połowie przed
szansą zdobycia gola stanęły
jeszcze: Monika Gawron i Marta
Chmiel, ale nie umiściły piłki
w siatce. W drugiej części spotkania lepsze były gospodynie,
jednak nie udało im się zaskoczyć bardzo dobrze spisującej się
między słupkami Klaudii Ledwoń i zespoły podzieliły się
punktami.

Zwycięski sparing

Nagrody wręczał zwycięzcom wiceprezydent Michał Pierończyk.

WYNIKI:
Konkursy dzieci – TOR PRZESZKÓD – kategoria I do 4 lat: 1.
Franciszek Leńczyk, 2. Emilia Roszak, 3. Julia Pietrowska, Jakub
Herub; kategoria II 5-6 lat: 1. Filip Tendera, 2. Aleksander Ignatow,
3. Alicja Łamacz; kategoria III
7-8 lat: 1. Paweł Łamacz, 2. Aleksander Dworak, 3. Hania Słota,
Bartłomiej Cyrus; kategoria IV
9-10 lat: 1. Kacper Chojnacki, 2.
Mateusz Chowaniec, 3. Julia Gajdzik; WYŚCIG ŻÓŁWI – kategoria I do 4 lat: 1. Franciszek Leńczyk, 2. Jakub Herub, 3. Emilia
Roszak; kategoria II 5-6 lat: 1. Filip Tendera, Alicja Łamacz, 2. Szymon Chowaniec, 3. Piotr Petryga;
kategoria III 7-8 lat: 1. Aleksander Dworak, 2. Paweł Łamacz, 3.
Daria Wojtysiak; kategoria IV
9-10 lat: 1. Kacper Chojnacki, 2.
Mateusz Chowaniec, 3. Michał
Sadkowski
WYNIKI XVII OTWARTYCH
MISTRZOSTW RUDY ŚLĄSKIEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM: CHŁOPCY 1-6 lat: 1.
Przemysław Wolny, 2. Szymon
Chowaniec, 3. Filip Tendera;
DZIEWCZYNKI 1-6 lat: 1. Wiktoria Chowaniec, 2. Alicja Łamacz,

3. Julia Pietrowska; CHŁOPCY
7-10 lat: 1. Kacper Chojnacki, 2.
Piotr Hofman, 3. Mateusz Chowaniec; DZIEWCZYNKI 7-10 lat:
1. Julia Gajdzik, 2. Hanna Słota;
MŁODZIK 11-14 lat: 1. Jan Ryglewski, 2. Michał Kwiatek, 3. Karol Grabowski; MŁODZICZKA
11-14 lat: 1. Oliwia Szczecina, 2.
Kamila Ćwik, 3. Ewelina Lewandowska; JUNIORZY MŁODSI
15-16 lat: 1. Dawid Jona, 2. Mikołaj Michałek, 3. Jakub Czupryński;
JUNIORZY 17-18 lat: 1. Aleksander Kwiatek, 2. Szymon Pilch, 3.
Jakub Chojnacki; ELITA MĘŻCZYZN od 19 do 29 lat: 1. Tomasz Dygacz, 2. Adrian Rzeszutko,
3. Rafał Nogowczyk; ELITA KOBIET od 19 lat: 1. Ewa Karchliwy,
2. Sylwia Górna, 3. Sławomira Gajdzik; MASTERS 1 (30-39 lat): 1.
Mariusz Musiałek, 2. Tomasz Kostecki, 3. Tomasz Brzozowski;
MASTERS 2 (40-49 lat): 1. Roman Badura, 2. Tomasz Ligocki, 3.
Jarosław Czaporowski; MASTERS
3 (50-59 lat): 1. Zbigniew Domżalski, 2. Adam Jagła, 3. Adam Musiał; MASTERS 4 (60 lat i więcej): 1. Andrzej Krzempek, 2. Andrzej Kandziora, 3. Andrzej Kamiński.

Zwycięstwem
futsalistów
Gwiazdy 4:3 zakończył się sparing z Remedium Pyskowice. Na
listę strzelców wpisali się: Białek, Grudzień i dwukrotnie Siadul. – Rywale zagrali wysokim
pressingiem, był to bardzo pożyteczny sparing, a widać, że forma
powoli rośnie – podsumował Tomasz Klimas, trener rudzian. Zespół Gwiazdy wystąpił w składzie: Lasik, Mężyk – Łuszczek,
Siadul, Działach, Grudzień, Cierpioł, Białek, Bereta, Piasecki,
Szol, Wawrzyczek, Zabłocki,
Hiszpański.

Przegrana z Hetmanem
Dwubramkową porażkę odnieśli piłkarze MKS-u Pogoń Ruda
Śląska w spotkaniu wyjazdowym
z Hetmanem Katowice. Chociaż
przewagę mieli rudzianie, to nie
udało im się wykończyć akcji
celnym strzałem. Gospodarze objęli prowadzenie w dziewiątej
minucie wykorzystując rzut karny. Druga bramka padła w drugiej połowie spotkania – w momencie gdy wydawało się, że
wyrównanie jest kwestią czasu,
bramkę samobójczą po rzucie
wolnym Hetmana zdobył Kochut. Skład Pogoni: Beldzik
–Wodok (Lesik), Seiler, Kochut,
Piechaczek – Maduzia (Mielnicki), Spyra (Remszel), B. Gołębiowski, Kołodziej, Pawlak –
Kokot.
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA

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

Zadowolenie naszych Klientów
jest dla nas najważniejsze!
– Pracuje Pan tutaj od niedawna?
– W ﬁrmie AUTO-BUD zatrudniłem się niedawno, ale w zawodzie
mechanika pracuję od dziesięciu lat.
Już wcześniej słyszałem na temat tej
ﬁrmy wiele dobrego, a teraz przekonałem się o tym, że nie były to puste
słowa. Pracuję w grupie bardzo
życzliwych osób. Jednak tym, co
najbardziej zwróciło moją uwagę,
jest podejście do Klienta. Tutaj jest
on najważniejszy i każdy pracownik
dba o to, by opuścił on to miejsce
zadowolony. Ogromnym plusem jest
fakt, że ﬁrma cały czas się rozwija,
co mnie jako pracownikowi stwarza
wiele możliwości. Niedługo pojawi
się tu komputer, który umożliwi nam
pełną diagnostykę i kasowanie błędów. Mam wieloletnie doświadczenie w montażu instalacji gazowych.
To jest kolejna dziedzina usług, którą chcemy rozwijać.
– Warto zainwestować w instalację gazową?
– Wiele osób decyduje się ostatnio na zamontowanie w swoim samochodzie instalacji gazowej. Ma
to głównie związek ze stale rosnący-

mi cenami paliw. Gaz jest w dalszym ciągu prawie dwukrotnie tańszy od benzyny oraz oleju napędowego. Jednak aby cieszyć się tańszym tankowaniem, należy pamiętać
o kilku bardzo ważnych rzeczach.
Pierwszą z nich jest wybór dobrej
ﬁrmy, która zajmuje się montażem
instalacji gazowych. Niejednokrotnie spotykamy się z instalacją urządzenia niepasującego do danego
modelu samochodu. Taki stan rzeczy może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Najpoważniejszą z nich
jest uszkodzenie silnika. Jeśli tak się
stanie, czeka nas spory wydatek.
Oczywiście ta kwota jest uzależniona od modelu auta, ale można być
pewnym tego, że liczona będzie ona
w tysiącach złotych. Ważne jest także odpowiednie wyregulowanie instalacji gazowej, aby właściwie
współpracowała ona z silnikiem. W
tym aspekcie najważniejsze jest doświadczenie montera.
– O czym jeszcze muszą pamiętać właściciele samochodów posiadających instalację gazową?
– Należy pamiętać o regularnym
przeglądzie instalacji gazowej. Jest

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik ﬁrmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

to bardzo ważne, bo może nas uchronić przed większymi wydatkami
w przyszłości. Niejednokrotnie zdarza się, że tankujemy na stacjach,
które według nas dbają o jakość paliwa. Nie zawsze tak jest, co my me-

chanicy widzimy na przykład po
tempie zanieczyszczenia ﬁltra gazu.
Jeśli będziemy przestrzegać tych
podstawowych zasad, to z pewnością nie pożałujemy inwestycji
w instalację gazową.

Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356
– W związku z tym, że obserwujemy ostatnio wzmożone zainteresowanie montażem instalacji gazowych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów bardzo atrakcyjną ofertę. Cena
montażu sekwencyjnej instalacji
LPG zaczyna się już od 1850
złotych. Koszt założenia instalacji gazowej w starszych samochodach wynosi od 1450 złotych. Dodatkowo przy zamontowaniu instalacji gazowej u nas,
Klient otrzyma do 30 litrów gazu gratis. Oprócz niskich cen
oczywiście oferujemy także swoje wieloletnie doświadczenie
i fachowość.

PROMOCJA!!!

Montaż instalacji gazowych do samochodów już od 1450 zł
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OMEGA

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

• Stacja LPG SIGMA • Usługi transportowe
• Serwis klimatyzacji • Diagnostyka komputerowa
• Geometria kół
• Montaż i serwis instalacji LPG

