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Blisko 3,5 tys. rudzian wzięło udział w zakończonym głosowaniu na projekty inwestycji, które w 2014 roku
realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego. Decyzją mieszkańców w przyszłym roku za kwotę
2 mln zł powstaną w mieście nowe miejsca rekreacji i wypoczynku, inwestycje drogowe, wyremontowana
zostanie kaplica i parkiet hali sportowej w Halembie, a w jednym z parków powstanie wybieg dla psów.

Rudzianie zdecydowali
– Rudzianie po raz kolejny pokazali, że chcą współdecydować o tym, co
się dzieje w mieście. Myślę, że w momencie kiedy w przyszłym roku zrealizowane zostaną te wszystkie inwestycje, pozostali mieszkańcy naocznie
się przekonają, że mają realny wpływ
na to, jak wyglądać może ich najbliższa okolica – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Z 27 propozycji inwestycji, które
poddane zostały pod głosowanie
mieszkańcy wskazali dziewięć projektów, które realizowane będą
w przyszłym roku. – O tym, które
projekty zwyciężyły decydowała liczba głosów oddana na propozycje
z poszczególnych okręgów, ich wartość oraz to, jaka kwota przeznaczona była na dany okręg. W ten sposób
w jednym okręgu realizowana będzie
jedna inwestycja warta ponad 400
tys. zł, w innym zaś za podobną kwotę
powstaną cztery inwestycje – wyjaśnia skarbnik miasta Ewa Guziel.
Propozycje inwestycji, które ostatecznie wybrali mieszkańcy dotyczą
przede wszystkim zagospodarowania
terenów zielonych. I tak w okręgu I
(Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie)
realizowany będzie projekt budowy
centrum rekreacji na osiedlu „Paryż”
– w tym przypadku wartość zadania
obejmie kwotę zabezpieczoną na cały
okręg, czyli 623 tys. zł. Podobny park

W przyszłym roku zrealizowanych zostanie dziewięć projektów, o których zadecydowali
mieszkańcy.
Foto: arch.

rekreacji powstanie w starej Bykowinie. Inwestycja ta także w całości pochłonie kwotę, która została zabezpieczona na okręg, tym razem nr IV
(Bykowina i Kochłowice).
W okręgu II (Wirek, Nowy Bytom
i część Czarnego Lasu) w przyszłym
roku wybudowane zostaną nowe
miejsca postojowe w pobliżu budynków przy ul. 1 Maja 318-326. W tym
samym rejonie zagospodarowany zostanie zieleniec na potrzeby osób
starszych. Ponadto ze środków zarezerwowanych na ten okręg utwardzona zostanie nawierzchnia terenu przy
ul. Joliot-Curie 3, a w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu wybudowany zostanie wybieg dla psów. Mieszkańcy okręgu III (Halemba, Bielszowice, część Czarnego Lasu) zdecydowali o renowacji parkietu hali

MOSiR-u w Halembie, remoncie kaplicy św. Józefa w Kłodnicy oraz wybrukowaniu i oświetleniu ul. Cichej
w Bielszowicach.
Wyłonione w czasie głosowania
projekty do 15 listopada ujęte zostaną w planie budżetu na 2014 rok.
Natomiast autorzy zwycięskich propozycji będą brali udział w pracach
nad ich realizacją w przyszłym roku. – Będziemy się kontaktować
z tymi osobami, które były autorami
projektów, by wspólnie wybrać kierunek realizacji inwestycji. Chcemy
również, by twórcy wybranych projektów mogli jako ciało doradcze
wziąć udział w pracach nad weryﬁkacją wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego na
rok 2015 – zapowiada skarbnik
miasta.

Spośród blisko 3,5 tys. rudzian,
którzy wzięli udział w głosowaniu
największą aktywnością wykazali się
mieszkańcy okręgu III, którzy oddali
ponad 1,4 tys. głosów oraz mieszkańcy okręgu IV, których zagłosowało
ponad 1,3 tys. Indywidualnie najwięcej głosów, bo ponad 500, otrzymał
projekt budowy parku aktywności
w starej części Bykowiny.
Ogólnomiejskie głosowanie trwało
przez ponad dwa tygodnie. W tym
czasie mieszkańcy Rudy Śląskiej za
pośrednictwem kilkunastu punktów
utworzonych m.in. w ﬁliach Miejskiej
Biblioteki Publicznej lub poprzez
przesłanie wypełnionej karty do głosowania drogą elektroniczną mogli
wybierać jedną z 27 propozycji.
W sumie mieszkańcy nadesłali 90
propozycji. Podczas weryﬁkacji odrzucone zostały wnioski dotyczące
inwestycji, których wartość przekraczała zarezerwowane na poszczególne okręgi środki, lub też wiązała się
z budową na terenach, które nie należą do miasta. Część odrzuconych
wniosków dotyczyła też zadań, które
miasto realizować będzie z własnego
budżetu w roku przyszłym lub w kolejnych. Ponadto wśród złożonych
propozycji kilka dotyczyło tego samego zadania lub wiązało się z inwestycjami, których nie da się zrealizować w ciągu jednego roku. Przyczyny
odrzucenia poszczególnych projektów
opublikowane zostały na stronie www.
rudaslaska.pl/budzet-obywatelski. Zainteresowanym osobom informacji
w tym zakresie udzielają pracownicy
Wydziału Budżetu Miasta pod nr telefonu 32 244-90-45 lub 32 244-90-00
wew. 5036.
TK
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Grafficiarze złapani
Trzej młodzi mieszkańcy
Rudy Śląskiej zostali ujęci
przez strażników miejskich.
Powód? Na początku września w Chebziu namalowali
na jednym z budynków graffiti, przedstawiające znak przynależności i sympatii do jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Administrator wycenił szkodę na kwotę ponad
1000 zł. Dwóch z trzech ujętych mężczyzn przyznało się
do zarzucanych im czynów.

Warsztaty modowe, pokazy najnowszych kolekcji śląskich projektantów, Swap Party, studio
fryzur i wizażu oraz wybory Rudej Roku 2013 – tej jesieni Ruda Śląska zamienia się w stolicę
mody. Miasto ruszyło z nową kampanią promocyjną „MODNA RUDA”.

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

Przeczucie nie myli
Czujność strażników miejskich pozwoliła złapać mężczyznę poszukiwanego od
kilkunastu dni listem gończym. W czwartkowy ranek
(17.10.) w Kochłowicach
w trakcie rutynowych działań
funkcjonariusze zatrzymali
dwóch nietrzeźwyh
mężczyzn. Podejrzenie ich wzbudziło zachowanie młodszego
mężczyzny. 21-letni chłopak
zachowywał się bardzo nerwowo, plątał się w zeznaniach
i co chwilę zmieniał wersję
zdarzeń, przez co sprawiał
wrażenie, jakby chciał coś
ukryć. Jak się okazało, mysłowicka prokuratura wystawiła
za nim list gończy.

Zakupy za darmo?
Klient jednego ze sklepów
w Rudzie zabrał z półki
zgrzewkę piwa i udał się do
drzwi lokalu bez zapłaty, ale
z towarem. Obsługa sklepu,
widząc co się dzieje, zareagowała natychmiast. Mężczyzna
nieskutecznie spróbował się
oddalić, by uniknąć zatrzymania. Grozi mu kara więzienia.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody

– 39
– 28
– 22
–5

Konferencja odbyła się w najstarszym domu handlowym – Kaufhaus.

– Ruda Śląska to kobieta – więc
ona musi być modna, dobrze ubrana, zadbana i atrakcyjna. I staramy się właśnie, żeby nasza Ruda
Śląska taka była. Jej patronką jest
kobieta – św. Barbara, również
panie sprawują w tym mieście
władzę, skojarzenia narzucają się
więc same – mówiła Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Projekt „Modna Ruda” to kolejna odsłona kampanii „Atrakcyjna Ruda”. Była ona już sposobem na bruda – pomagając rudzianom zrozumieć zawiłości
ustawy śmieciowej i promowała
ideę segregacji śmieci, zachęcała
do przekazania 1 proc. podatku
rudzkim organizacjom pozarządowym, teraz reklamuje modne
oblicze miasta.

Foto: MHS

– W ramach kampanii m.in. poszukujemy rudej dziewczyny, która
ma szansę zostać twarzą Rudy Śląskiej. Wybory Rudej Roku 2013 odbędą się w ramach naszej kampanii
promocyjnej. Ruda Roku 2013 zostanie wyłoniona podczas podsumowania „Modnej Rudy” 30 listopada w Miejskim Centrum Kultury
im. Henryka Bisty – tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wy-

działu Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta.
Akcji „Modna Ruda” będą towarzyszyły sesje fotograficzne, warsztaty architektoniczne, plenery malarskie i wydarzenia kulturalne. Na
wybiegu swoje projekty pokaże
m.in. Grażyna Pander-Kokoszka
z Pracowni Krawieckiej G-Style.
– Dostałam propozycję prezentacji swoich projektów i niezwykle się
ucieszyłam. Moje sukienki zostaną
pokazane na finałowej gali – 30 listopada w MCK-u. Zaczęłam już
projektować suknie wieczorowe,
eleganckie, ale każda z nich posiada nutkę nowoczesności. Na zorganizowanych warsztatach będę również odpowiadać na pytania jak
dobrze się ubrać – opowiada Grażyna Pander-Kokoszka.
W przedsięwzięciu udział wezmą
także: Akademia Sztuk Pięknych,
Politechnika Śląska, regionalni artyści, organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia, mieszkańcy
i sympatycy Rudy Śląskiej, a także
marki Furelle i KM Energy.
– Zależy nam, żeby pokazać, że kobieta Furelle jest elegancka, stylowa
i modna. Ceni wyrazistość, śmiałość
i naturalność. Wybiera to, w czym się
czuje wygodnie i bezpiecznie. Lubi
klasyczne kolory i minimalistyczne
fasony – podkreśla Izabela Święs,
twórczyni marki Furelle.
Organizatorami projektu „Modna Ruda” są miasto Ruda Śląska
oraz twórczyni idei „Modnego Śląska” – Ilona Kanclerz.

Zdaniem eksperta
Ilona Kanclerz – organizatorka
projektu „Modna Ruda” oraz twórczyni idei „Modnego Śląska”
– Muszę powiedzieć, że projekt ,,Modny Śląsk” mnie zadziwia. Jak go zarysowywałam, to myślałam, że będzie miał
on zaledwie jedną odsłonę. Pierwsza
edycja tego projektu była o folku w całym kraju. Zaprosiliśmy na Śląsk różnych projektantów i wszystkie firmy, które interesują się Śląskiem i inspirują
tradycją. Druga edycja była już o tym,
co na Śląsku – więc projektanci, artyści

i muzycy pochodzili ze Śląska. A teraz mamy
projekt na trzecią odsłonę, ale zauważamy, że
ten potencjał przechodzi do miast i jest właśnie
tutaj dostrzegany. Współpracujemy z wieloma
miastami, ale tej jesieni Ruda Śląska na pewno
będzie gwiazdą. To miasto jest bardzo inspirującym miejscem. Stanowi pigułkę regionu, którego największym skarbem są ludzie. Jeśli do
jej potencjału ludzkiego doda się potencjał
przestrzenny z Kaufhausem, wielkim piecem
hutniczym, czy pięknym dworcem na czele,
otrzymamy mozaikę miejsc, które kreują kulturę, sztukę i modę.
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Harmonogram
spotkań
Prezydent Miasta
z mieszkańcami
• 23 października, godz.
17.00 – Bielszowice, Dom
Kultury w Bielszowicach
przy ul. Kokota 170,
• 28 października, godz.
17.00
– Kochłowice, Szkoła
Podstawowa nr 18 przy ul.
Łukasiewicza 7,
• 29 października, godz. 17.00
– Bykowina, ROD Sielanka
przy ul. Plebiscytowej.
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ZBLIŻENIA
Ponad 70 uczniów z 46 zakładów szkolących wstąpiło w poniedziałek (21.10.) do wielkiej rzemieślniczej rodziny. Podczas uroczystego pasowania uczniowie ślubowali uczyć się rzemiosła z oddaniem i
poświęceniem, przyswajać wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia mistrzostwa w wybranym zawodzie oraz postępować tak, by podtrzymywać tradycję i etykę zawodową polskiego rzemiosła.

Wstąpili w rzemieślniczą rodzinę

Uroczyste ślubowanie odbyło się na deskach Domu Kultury w Bielszowicach.

Uczą się głównie w Rudzie Śląskiej. Są optymistyczni i pełni zapału. Chcą być fryzjerami, lakiernikami lub mechanikami. Lubią to
co robią, a podczas rozmów o przyszłości w ich oczach pojawia się
blask.
– Uczę się na cukiernika. Zainspirował mnie wujek. W domu robił różne wypieki. Fascynowało
mnie to jak robił różne torty
i cukiernicze ozdoby. Po szkole

Foto: AP

chciałabym otworzyć własną cukiernię w Rudzie Śląskiej – zdradza
Wioleta Osadnik.
Kolejni młodzi ludzie podjęli naukę w rzemiośle i zostali uroczyście pasowani.
Ta dziedzina jest z jednej strony
specyficzna, a z drugiej rokująca na
dobrą pracę w przyszłości. W uroczystym dniu pasowania w stronę
uczniów padło ze sceny wiele ciepłych i życzliwych słów na począ-

tek nowej drogi zawodowej. Okazuje się jednak, że coraz mniej
uczniów wybiera zawody rzemieślnicze.
– W tym roku obserwujemy to
bardzo niepokojące zjawisko. Dla
porównania, w poprzednim roku,
też spadkowym, było tych uczniów
124, a w tym roku jest ich 77 – mówi Grzegorz Skudlik, starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej.
– Dziś trzeba wręcz krzyczeć o modernizację szkolnictwa zawodowego
w Polsce. Dbajmy nie tylko o magistrów, ale też o branżę usługową. Fachowcy są potrzebni, a tych niestety
mamy coraz mniej – dodaje Jakub
Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
Przykładem i zachętą dla młodych ludzi może być Damian Duda. Fryzjer z Rudy Śląskiej jest
doceniany na arenie międzynarodowej. To właśnie on podczas pasowania został uroczyście uhonorowany.
Agnieszka Pach

W ubiegły czwartek (17.10.) w Domu Kultury w Bielszowicach obchodzono przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji

Nagrody i wyróżnienia nauczyciele odbierali z rąk przedstawicieli władz miasta.

Foto: MHS

Z tej okazji prezydent Grażyna
Dziedzic wręczyła pięćdziesięciu
siedmiu nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych nagrody za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz inicjatywę
w działaniu na rzecz dzieci i młodzieży. Siedemdziesięciu nauczycieli, którzy uzyskali stopień
awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego złożyło ślubowanie, a następnie otrzymali oni akty nadania stopnia nauczyciela

mianowanego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz
miasta, dyrektorzy, nauczyciele,
doradcy metodyczni oraz przedstawiciele miejskich instytucji
oświatowo-kulturalnych.
– Wasza praca jest niezwykle
ważna, dziękuję za niezwykłe zangażowanie w nią. Życzę zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego – mówiła do nauczycieli
podczas uroczystości prezydent
Grażyna Dziedzic.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Potrójne świętowanie

Uczeń na 100%

Ołówki przygotowane, kredki zastrugane, główki wypoczęte, buzie
uśmiechnięte – zameldowały na
chwilę przed pasowaniem pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej-Czarnym Lesie. Nie
tylko one jednak obchodziły w poniedziałek (14.10.) swoje święto
w SP nr 4 .
– Dzisiaj w naszej szkole jest bardzo ważny dzień. Obchodzimy bowiem Dzień Edukacji Narodowej.
Dodatkowo po raz pierwszy pasujemy na przedszkolaków dzieci z oddziału przedszkolnego, który od początku września u nas funkcjonuje.
Dziś też oficjalnie w poczet uczniów
naszej szkoły wstąpią uczniowie klas
pierwszych – tłumaczyła Grażyna
Kukiełka, dyrektor SP nr 4.
W trakcie uroczystej akademii najpierw podziękowano tym, którzy na

„Godnie wypełniać obowiązki gimnazjalisty. Pomagać słabszym, pokrzywdzonym i potrzebującym. Być prawym
i prawdomównym. Dbać o honor szkoły
w każdym miejscu. Wykazywać się pracowitością i wytrwałością, aby nauką
i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – po tych słowach
ślubowania pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu oficjalnie wstąpili w poczet uczniów
szkoły. Jednak aby dostąpić tego zaszczytu, musieli wykazać się pewnymi
predyspozycjami. W tym celu klasy rywalizowały ze sobą w kilku dyscyplinach. O nowych kolegów zatroszczyli
się starsi uczniowie, przekazując im cenne informacje dotyczące sprawdzonych
sposobów na pedagogów. Pierwszoklasiści, mimo, że w szkole są trochę ponad
miesiąc, nie kryją swojego zadowolenia
z wyboru.

Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 4 obchodzono bardzo uroczyście.

co dzień wkładają wiele trudu w proces nauczania.
– Te życzenia i kwiatki to są bardzo miłe gesty. To, że możemy dziś
świętować wraz z uczniami jest bardzo fajne – podkreślała Bożena Kania, nauczycielka w SP nr 4.
Swoje święto obchodziły tego
dnia także pierwszaki i przedszko-

Foto: SH

laki. Tych pierwszych pasowano na
uczniów, a drugich na przedszkolaków.
– Szkoła jest fajna, bo można się
pobawić i jest dużo kolegów. Mamy
też bardzo fajną Panią – mówiła pasowana na ucznia tego dnia sześcioletnia Agatka.
Sandra Hajduk

Starsi uczniowie opisywali swoich nauczycieli
klasyfikując ich pod względem znaków zodiaku.

Foto: AP

– Jestem bardzo zadowolona z wyboru
tej szkoły. To była dobra decyzja. W szkole
jest bardzo fajnie. Podoba mi się tu towarzystwo i nauczyciele, którzy są mili i oceniają sprawiedliwie – komentuje uczennica Angelika.
W dniu pasowania tradycyjnie wręczono
statuetkę Honorowego Absolwenta. W tym
roku przyznano ją Andrzejowi Trzcińskiemu
– obecnemu naczelnikowi Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej UM Ruda Śląska.
Agnieszka Pach

Pasowanie na „siódemkę”
Czapki studenckie i wielki ołówek – to
może oznaczać tylko jedno. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia,
czyli wydarzenie, które na długo zapadnie
w pamięć prawie 40 pierwszoklasistom.
– Bardzo się cieszymy, że będziemy pasowani i że będziemy mogli powiedzieć
wierszyki i zaśpiewać piosenkę, a później
będziemy jeść ciasteczka. I dużym ołówkiem będzie nas pasować pani dyrektor
i prezydent – mówili siedmioletni Agata,
Vanessa i Kacper i dodali: – Będziemy w końcu prawdziwymi uczniami.

– To wielki dzień dla dzieci, które pierwszy raz stanęły w roli pełnoprawnego
ucznia. To one są przyszłością miasta,
przyszłością Rudy Śląskiej – mówił w trakcie uroczystości wiceprezydent Michał
Pierończyk.
– Tworzycie z nami wielką, szkolną rodzinę. Waszymi przewodnikami po krainie
wiedzy są wasi rodzice i nauczyciele.
Chciałabym żebyście pamiętali, że nauka
to nie jest ciężki obowiązek – nauka to cenny dar – podkreślała Katarzyna Bartoń-Lorek, dyrektor SP nr 7.
Magdalena Szewczyk

Dla pierwszoklasistów pasowanie to ogromne przeżycie.

Foto: MS

Święto w zielonym kolorze

Kącik adopcyjny
Słoneczko to 7-letnia suczka w typie sznaucera. To wiecznie uśmiechnięta i niezwykle radosna psinka, pełna pozytywnej energii. Słoneczko brała udział w szkoleniu psów Lira, na którym nie tylko nauczyła się podstawowych komend, ale
również pokazała jak bardzo kocha człowieka. Suczka akceptuje dzieci inne psy.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Radosne przedszkolaki w dniu święta.

Radosne i uśmiechnięte dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 19
w Rudzie Śl.-Wirku jak co roku
wzięły udział w wyjątkowym wydarzeniu jakim jest Święto Drzewa.
W tym dniu panowała niezwykła
atmosfera i obowiązywały stroje
wyłącznie koloru zielonego. Przedszkolaki przyniosły przygotowane
wraz z rodzicami liście, którymi
udekorowano nowo posadzone
drzewo.
– Całe przedszkole utożsamiło się
z naturą. Piękne dekoracje oraz
efekty dźwiękowe takie jak szum
drzew czy śpiew ptaków umożliwiły
wyjątkowe rozpoczęcie uroczysto-

Foto: MP nr 19

ści. Jesteśmy usatysfakcjonowane
postawą proekologiczną jaką reprezentują dzieci – mówi Iwona Pośpiech, nauczycielka w placówce.
Ten ważny dzień był pełen emocji i atrakcji. Przedszkolaki zobaczyły pokaz multimedialny pt.
„Święto Drzewa”, a następnie udały się do przedszkolnego ogrodu,
by złożyć przyrzeczenie na temat
poszanowania drzew. W tym czasie
jeden z rodziców sadził nowe
i pięknie udekorowane drzewko,
wokół którego maluchy radośnie
tańczyły. Każde dziecko otrzymało
dyplom Przyjaciela Drzew.
Agnieszka Pach
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STARE!!!!

O dotacji dla przedszkoli
O przedszkolach, obowiązku
szkolnym sześciolatków i dotacjach
państwa dla przedszkoli mówiono
podczas poniedziałkowej konferencji w Nowym Bytomiu. Na zaproszenie poseł Danuty Pietraszewskiej do Rudy Śląskiej przyjechała
minister edukacji narodowej – Krystyna Szumilas.
– Wychowanie przedszkolne to
jedno z najważniejszych zadań,
którym zajmujemy się w MEN. Postawiliśmy sobie za cel upowszechnienie edukacji przedszkolnej – tak,
aby każde dziecko w Polsce znalazło miejsce w przedszkolu. Dzisiaj
mamy około 70 proc. dzieci w wieku 3-5 lat, które korzystają z edukacji przedszkolnej. Ale nasze ambicje są duże większe. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której
każde dziecko w tym przedziale

wiekowym
znajdzie
miejsce
w przedszkolu. Mamy już obowiązek przedszkolny dla pięciolatków,
które w ten sposób przygotowują
się do edukacji szkolnej. Nie planujemy wprowadzenia takiego obowiązku dla 3- i 4-latków – w tym
przypadku powinni o tym decydować rodzice – mówiła podczas
konferencji minister Krystyna Szumilas.
Na sali padło również pytanie
o obowiązek szkolny sześciolatków: – Od 1 września 2014 roku
obowiązkowo do szkoły pójdą dzieci urodzone w pierwszej połowie
2008 roku. Wraz z początkiem
września 2015 roku wszystkie sześciolatki zostaną już objęte obowiązkiem szkolnym – potwierdziła
minister Krystyna Szumilas.
Monika Herman-Sopniewska

W skrócie

Zostań dawcą szpiku
W niedzielę, 27 października, w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Bielszowicach zostanie przeprowadzony
Dzień Dawcy Szpiku. Od godziny 11.00
do 17.00 w domu parafialnym będzie
można zarejestrować się jako potencjalny dawca – wystarczy oddać do badania
wymaz z wewnętrznej strony policzka.
Ponadto od godziny 11.00 do 15.00
w specjalnym autobusie będzie można
oddać krew, natomiast o godzinie
10.00 przyjedzie karetka, przy której
będzie można dowiedzieć się, jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Akcję zainspirowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, działająca przy parafii.

Casting przesunięty

Poseł Danuta Pietraszewska z minister Krystyną Szumilas. 

Foto: MHS

Przedszkole z długim stażem Z książką w śpiworze

Wspólne sadzenie drzewka.

Huczne 40. urodziny obchodziło
Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śl.-Halembie. Świętowanie
trwało cały tydzień. Na zajęciach
dzieci poznały historię placówki,
zaznajamiając się z najciekawszymi opisami z Kronik Przedszkolnych. Nie obyło się bez smakołyków i życzeń. Była też urodzinowa
msza i zabawy na dyskotece. Wisienką na torcie obchodów był festyn rodzinny.

Foto: MP nr 24

– W dniu festynu pogoda nas nie
rozpieszczała. Było zimno. To jednak
nie przeszkodziło przedszkolakom w
zabawie – wspomina Beata Zeman,
nauczycielka w przedszkolu.
Na pamiątkę tej uroczystości
prezydent miasta wraz z dyrektorką
placówki i pomocą dzieci zasadziły
w ogrodzie przedszkolnym magnolię, podarowaną przez Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew.
Agnieszka Pach

– Razem z panią Aliną Trefon
myślałyśmy o tym, jak zmotywować dzieci, by zajęcia, w których
uczestniczą, były nie tylko atrakcyjne, ale dawały możliwość poznania drugiego człowieka. Miałam wcześniej kontakt z podobnymi akcjami i na podstawie tego
zrodził się pomysł, by zorganizować dzieciom nocne czytanie.
Chcemy, by były to wyciszające
i motywujące spotkania – tłumaczyła Anna Youssef, koordynatorka akcji. – Jeszcze nie zdarzyło się
nam czytać przez całą noc. Rekord
padł trzy lata temu, podczas czytania „Mikołajka”, gdy dzieci wytrwały do wpół do czwartej. Co
roku czytamy inną książkę, a więc
i charakter spotkania też jest inny.
W tym roku przeczytamy „Dzieci
z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
a więc średnia wiekowa będzie
troszeczkę niższa – dodała.
Na czytanie, które odbyło się
w piątek (18.10.) w sali ODK „Jowisz” w Rudzie Śl.-Goduli zapisa-

Do 24 października przedłużono
możliwość wysyłania zgłoszeń na casting „Małe gwiazdy, wielkie głosy!
Rudzkie dzieci śpiewają kolędy!”. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: zgloszeniaplaza@nafus.pl Casting rozpocznie się w sobotę 26 października o godz.
9.00 w Szkole Muzycznej Yamaha przy
ul. Różyckiego 30.

Maraton dla Majki
9-miesięczna Majka była bohaterką
tegorocznego maratonu „Fitness z energią”. To dla niej około 250 osób ćwiczyło w sobotę w IV Charytatywnym Maratonie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej. Dochód
z imprezy trafi na konto Fundacji „Zdążyć z pomocą”, której podopieczną jest
mała rudzianka.

PUP dla pracodawców
W tym roku najmłodsi czytali przygody
„Dzieci z Bullerbyn”.
Foto: RP

ło się trzydzieścioro dzieci. Była
to już siódma edycja tej akcji.
– Czytałam już rok temu, wtedy
były to „Baśnie Braci Grimm”.
Fajne jest to, że spotykamy się tu
z koleżankami i czytamy bez rodziców – mówiła Martyna, uczestniczka nocnego czytania.
Robert Połzoń

Można zgłaszać się do Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Do rozdysponowania pozostają pieniądze na refundację doposażenia lub wyposażenia
stanowisk pracy, co może być pomocną
formą wsparcia dla pracodawcy (np. zakupu sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku). Pracodawcy zainteresowani ofertą Powiatowego Urzędu
Pracy proszeni są o kontakt z Działem
Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32
771-59-15, pokój nr 16.
REKLAMA
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Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej stanął na podium konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Rudzki ZAZ jako
jeden z najlepszych pod względem dbałości o bhp i przestrzeganie
praw pracowniczych zajął trzecie miejsce w kategorii zakładów pracy
od 51 do 250 zatrudnionych.

Jeden z najlepszych pracodawców

O tym, że praktyka czyni mistrza mogą przekonać się ludzie młodzi
(między 18 a 27 rokiem życia), legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym, policealnym lub wyższym,
którzy do tej pory nie mieli okazji na zdobycie doświadczenia zawodowego. Dzięki realizowanemu w rudzkim Powiatowym Urzędzie Pracy projektowi mogą oni nie tylko posiąść przydatną do zdobycia pracy wiedzę,
ale także odbyć staż w jednej ze współpracujących z urzędem firm.

Praktyka czyni mistrza
Realizacja projektu ruszyła pełną
parą w sierpniu. W październiku i listopadzie 50 uczestników projektu, zakwalifikowanych w I turze rekrutacji,
weźmie udział w szkoleniu o nazwie
SPADOCHRON z elementami kompetencji społecznych. W kameralnych
grupach chłonąć będą wiedzę, którą
przekażą im specjaliści z różnych dzie-

dzin. O mowie ciała i jej znaczeniu
w spotkaniu z pracodawcą oraz kreowaniu nowoczesnego wizerunku pracownika opowiedzą młodym 25 października goście specjalni szkolenia.
– To wyjątkowe spotkanie, organizowane przez rudzki Powiatowy Urząd
Pracy, dzięki uprzejmości Wicemarszałek Województwa Śląskiego Alek-

sandry Gajewskiej-Przydrygi oraz Dyrektor Generalnej Stowarzyszenia
Dress for Success Poland Doroty Stasikowskiej-Woźniak, pozwoli nie tylko
osobom biorącym udział w projekcie
na poznanie tematyki związanej ze
skuteczną autoprezentacją podczas
kontaktu z pracodawcą, ale także
wskaże przykład kobiet sukcesu prowadzących aktywną działalność przyświecającą celom społecznym – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej.
Projekt „Praktyka czyni mistrza”
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sandra Hajduk
OGŁOSZENIA

Joanna Nawa prezentuje otrzymaną statuetkę.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, to prestiżowa nagroda, którą przyznaje szczególnie wymagająca instytucja jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy. Potwierdza ona wysokie standardy,
jakimi kierujemy się w wykonywaniu
codziennych obowiązków – komentuje
Joanna Nawa, dyrektor RZAZ. Nagrodę wyróżnionej placówce przyznał
Państwowy Inspektor Pracy Okręgu
Śląskiego w Katowicach. Kapituła konkursowa zwracała uwagę m.in. na takie
kwestie jak przestrzeganie praw pracowniczych, wypadkowość, stan obiektów, stanowisk pracy, zaplecza higie-

Foto: MHS

niczno-sanitarnego, prawidłowość prowadzonej dokumentacji, specjalistyczne szkolenia, profilaktyczna ochrona
zdrowia, nakłady inwestycyjne, ocena
ryzyka zawodowego itd.
– Inspektorzy PIP podkreślali, że
RZAZ jest miejscem wyjątkowym nie
tylko ze względu na zatrudnienie dużej
liczby osób niepełnosprawnych, ale
również na atmosferę życzliwości panującą w zakładzie. Korzystając z okazji
dziękuję wszystkim moim pracownikom,
bo ta nagroda to nasz wspólny sukces
– dodaje Joanna Nawa.

Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja:
1) o łącznej powierzchni 139595 m2, zapisanych na karcie mapy 5, obręb Ruda, obejmujących stanowiące
całość gospodarczą: działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi
1026/498 o powierzchni 8031 m2, 1029/498 o powierzchni 39975 m2, zapisane w KW nr GL1S/00013532/0
oraz prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1020/480 o powierzchni
87020 m2 i 714/482 o powierzchni 4569 m2, KW nr GL1S/00011463/1, ustanowione do dnia 5.12.2089 r.
na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa,
2) o powierzchni 13761 m2, zapisanej na karcie mapy 5, obręb Ruda, obejmującej prawo użytkowania
wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1025/480 zapisane w KW nr GL1S/00011463/1
ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności
Skarbu Państwa,
które zostaną sprzedane w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 23.10.2013 

*

INTERWENCJA
O komforcie mogą zapomnieć ci, którzy chcą za pomocą jednej z dróg osiedlowych przejść z ulicy Magazynowej
na ulicę Szyb Powietrzny w dzielnicy Ruda. Wystające kamienie i duża ilość piachu niejednemu pieszemu uprzykrzyły już życie.

Wyboista droga
– Nie mam zielonego pojęcia
czy na tej drodze wylano kiedyś
asfalt. Po tym jak tu wygląda
wnioskuję, że tak. Teraz uległ on
jednak zniszczeniu. Co parę
centymetrów wystaje wielki kamień, wszędzie znajdują się malutkie kamyczki. To jest wstyd,
żeby droga która prowadzi do
sklepu tak wyglądała. Ludzie
wydeptali już ścieżkę na sąsiednim trawniku, bo nie chcą chodzić po takiej nawierzchni – mówi Tadeusz Pietrzykowski, zaniepokojony emeryt z dzielnicy
Ruda.
– Moja żona ma jeszcze gorsze wspomnienia z tą felerną

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

drogą. Idąc do sklepu złamała
sobie nogę na jednym z wystających kamieni. To miejsce jest
niezwykle niebezpieczne dla
przechodniów – dodaje.
Pan Tadeusz nie jest odosobniony. Inni mieszkańcy okolic
ulicy Szyb Powietrzny też mają
podobny problem.
– Wiele razy zdarzyło się, że
przewróciłbym się na tej drodze.
Nie wiem, czy w ogóle powinno
nazywać się to drogą? Trzeba coś
z tym zrobić, ponieważ za dnia
często użytkowana jest ona przez
ludzi, a jak wspomniałem, nietrudno tu o wypadek – tłumaczy
pan Robert, mieszkaniec Rudy.
– Czasami muszę przejechać
tamtędy wózkiem. Jednak wybieram okrężną drogę, ponieważ
boję się prowadzić dziecko po
tych wertepach. W szpilkach też
tamtędy nie sposób się przemieszczać. Po prostu trzeba coś
z tym zrobić – mówi pani Marta,
mieszkanka okolic ulicy Magazynowej.

Zły stan drogi spędza sen z powiek mieszkańcom dzielnicy Ruda. 

Wydaje się, że sprawy nie
można rozwiązać inaczej, jak
tylko renowacją drogi.
– Nie zapadła jeszcze decyzja
czy teren, na którym znajduje
się ścieżka zostanie przygotowany do sprzedaży, czy powstanie tu rondo – mówi Adam No-

Foto: RP

wak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej. – Dopiero po podjęciu tej decyzji będziemy mogli rozstrzygnąć czy
powstanie tu chodnik, czy teren
będzie miał inne przeznaczenie
– dodaje.
Robert Połzoń
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Mimo, iż ostatnia impreza na
placu Jana Pawła II skończyła
się przed godziną 22.00, to hałas
był bardzo uciążliwy, szczególnie
dla ludzi starszych. Najmocniej
decybele odczuwają mieszkańcy
wieżowca przy ulicy Niedurnego.
Czy byłaby możliwość organizacji
koncertów wyłącznie na wireckiej
hali targowej? – pyta pan Stanisław, emeryt z Nowego Bytomia.
Pytanie to od razu skierowaliśmy do Urzędu Miasta: – Uwagi
mieszkańców wieżowca zostaną
uwzględnione przy organizacji kolejnych przedsięwzięć podobnego
formatu w tym właśnie miejscu.
Postaramy się ograniczyć ilość
decybeli oraz ustawiać scenę w taki sposób, aby dźwięk nie był emitowany bezpośrednio w stronę
nowobytomskiego wieżowca –
wyjaśnia Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – Mając jednak na
uwadze szczególny charakter jaki
spełnia rynek miejski, organizowanie imprez w tym miejscu wydaje się być sprawą priorytetową.
Współfinansowanie remontu rynku przez środki unijne zakładało
organizację w tym obszarze kilkudziesięciu imprez plenerowych –
dodaje.
REKLAMA
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Urodzinowe podsumowanie

Złoty jubileusz PTTK
Nieczęsto ma się okazję świętować półwiecze istnienia. Taką
przyjemność mieli członkowie
rudzkiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którzy w piątek na
sali ODK RSM „Matecznik”
wspominali pięćdziesiąt lat turystycznej działalności.
– Podczas gali w formie wykładu podsumujemy pięćdziesiąt
lat naszej działalności, wręczymy wyróżnienia a także oddamy
głos przybyłym na nasz jubileusz
gościom – mówił Stanisław Witała, prezes oddziału PTTK
w Rudzie Śląskiej. – Warto sto-

warzyszeniu życzyć tego, by
zrzeszało się w nim dużo młodzieży. Jest to niezbędny czynnik,
by organizacja się rozwijała –
dodał.
Rudzki odział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
liczy sobie około trzystu osób.
– „Ruch to zdrowie” – to powiedzenie jest najprostszą formą
zachęcenia do zrzeszania się
w
naszym
stowarzyszeniu.
Dla wielu naszych członków
z czasem krajoznawstwo stało się
życiową pasją – tłumaczył Zygmunt
Bracławik, jedyny członek rudzkiego
koła, który posiada honorowe człon-

Podczas gali prezes rudzkiego oddziału
PTTK podsumował pięćdziesiąt lat działalności stowarzyszenia.
Foto: RP

kostwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Robert Połzoń

Już siódmy rok, dbają o to, by uczynić świat coraz bardziej przyjaznym
wobec przyrody. Mowa o Rudzkim Towarzystwie Przyjaciół Drzew, organizacji założonej przez jej obecnego
przewodniczącego – Adama Podgórskiego. Siedmioletni jubileusz to świetna okazja, by podsumować ostatni
okres działalności RTPD.
– W ostatnim roku wydaliśmy dwie
książki – „Gyburstagowo wycinanka”
i „Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pamięć”. Przez ten rok tradycyjnie
już rozdawaliśmy drzewa do sadzenia
i sami je sadziliśmy – tłumaczy Adam
Podgórski, przewodniczący stowarzyszenia.

– Prężnie współpracujemy również
z miastem. Przekazaliśmy swoje uwagi i sugestie do „Planu Współpracy
Miasta Ruda Śląska z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2014” oraz do
strategii rozwoju naszego miasta –
dodaje.
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół
Drzew skupia pod swoimi skrzydłami
21 członków i siedmiu wolontariuszy.
– Warta podkreślenia jest praca,
którą wykonuje w naszym stowarzyszeniu Sebastian Budrys, wiceprzewodniczący zarządu. Bierze on czynny
udział przy realizacji prawie każdego
projektu – mówi Adam Podgórski.
Robert Połzoń

Biegli z Papieżem w sercu
Uczcić kolejną rocznicę wyboru
bł. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
można w różny sposób. Niekonwencjonalnie zrobili to rudzianie, którzy
poprzez bieg podziękowali za lata
pontyfikatu Papieża – Polaka. W środę (16.10.) w parafii św. Barbary w Rudzie Śl.-Bykowinie odbył się
V Bieg Papieski, czyli wydarzenie,
które powoli zapisuje się w tradycję
tego miejsca.

– W tym roku zgłosiło się prawie 40
uczestników. To niemal dwa razy więcej
niż w ubiegłym roku. Myślę, że większość startujących zmobilizował fakt, iż
bieg ten jest podziękowaniem za naszego Papieża – opowiadał Andrzej Wojtala – organizator, a także jeden z uczestników biegu. Pan Andrzej podkreślił
także charakter imprezy, która jest poniekąd manifestacją wiary: – Całość
rozpoczniemy modlitwą, a na koniec

zaśpiewamy „Barkę” pod obrazem bł.
Jana Pawła – dodał.
Atmosfera podczas biegu utwierdzała w przekonaniu, że nie liczy się zwycięstwo, ale udział i świadectwo wiary:
– Na co dzień biegamy do szkoły, ale
dzisiaj biegniemy dla naszego Papieża.
Czekamy aż będzie świętym – mówili
nastoletni Damian, Mateusz i Krzysiek,
jedni z młodszych uczestników biegu.
Magdalena Szewczyk

40 uczestników wystartowało z kościoła św. Barbary w Bykowinie.

Foto: MS
REKLAMA

REKLAMA
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Z KULTURĄ NA TY
Już od początku października rudzianie mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych w ramach „Rudzkiej Jesieni Kulturalnej”. W niedzielę (20.10.) nastąpiło uroczyste otwarcie tej artystycznej uczty. Główną atrakcją inauguracyjnego wieczoru były
występy uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

Inauguracja jesiennych impresji
– Koncert ten nosi nazwę „Muzyczne impresje”. Nie będziemy
jednak nawiązywać do impresjonizmu w muzyce, ale chcemy, by każdy utwór wywarł jakieś wrażenie
na odbiorcy – wyjaśniała Dominika Kawczyńska, kierownik sekcji
instrumentów dętych i perkusji
w Zespole Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej.
– Uczestnicy dzisiejszego koncertu będą mogli usłyszeć najzdolniejszych uczniów naszej
szkoły. To oni zdobywali w ostatnich latach wysokie miejsca
w
konkursach
regionalnych
i ogólnopolskich – dodał Łukasz
Grabiński, kierownik sekcji instrumentów strunowych.
Uczniowie rudzkiej szkoły zachwycili publiczność różnorodnością zaprezentowanych utworów.
Każdy tego wieczoru mógł znaleźć coś dla siebie.
– Świadomie postawiliśmy dziś
na uczniów naszej szkoły muzycznej. Od roku mamy szkołę muzyczną drugiego stopnia, więc chcemy

OFFO 2013
To już V Ogólnopolski Festiwal
Fotografii Otworkowej, organizowany przez Grupę Trzymającą OFFO. Jest to impreza cykliczna, która znana jest także poza granicami
kraju, gromadząca twórców, którzy
posługują się fotografią otworkową
(pinhole photography). W ramach
Festiwalu w Domu Kultury w Bielszowicach odbędzie się wystawa
prac konkursowych. Zainteresowanych zapraszamy od 26 października do 30 listopada. Wstęp wolny.

Lata 20., lata 30...

Impreza była podzielona na dwie zróżnicowane muzycznie części.

pokazywać tych młodych artystów.
Myślę, że po pierwszej części koncertu wszyscy, którzy tu przybyli,
są zadowoleni – mówił Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału
Kultury i Kultury Fizycznej. –
Program ,,Rudzkiej Jesieni Kulturalnej” jest bogaty i różnorodny. Znajdziemy w nim koncerty
muzyczne, wystawy plastyczne,
spotkania autorskie. W ramach

cyklu imprez odbędzie się także
tradycyjna gala „Hanysów” –
dodał.
Spragnieni kulturalnych doznań
już niebawem będą mieli okazję
wziąć udział w prawdziwej uczcie.
25 października w Domu Kultury
w Bielszowicach otwarta zostanie
wystawa fotografii otworkowej.
W weekend natomiast nie lada
gratka czeka fanów filmu i muzy-

Foto: RP

ki. Ci pierwsi znajdą coś dla siebie
na sobotnim pokazie filmu „Tu
jest fajnie”, któremu towarzyszyć
będzie spotkanie z reżyserem. Ta
impreza odbędzie się w In-nym
Domu Kultury. Amatorów muzyki
zapraszamy ponownie do Domu
Kultury w Bielszowicach, gdzie
odbędzie się koncert operetkowy
„Lata 20., lata 30.”
Robert Połzoń

To, jak barwny potrafi być Śląsk, pokazali uczestnicy konkursu plastycznego „Mój Śląsk – Moje Miasto”. Do XXIII edycji imprezy zgłosiło swoje prace 135 uczniów rudzkich szkół oraz podopieczni przedszkoli i domów kultury. W poniedziałek (21.10.)
w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka 29 laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace.

Śląsk jak malowany
– Prace zostały wykonane różnymi
technikami, a tematyka była różnorodna i ciekawie przedstawiona – mówił
Krzysztof Gołąb z rudzkiego Muzeum,
który zasiadał w komisji konkursowej.
– Dominował pejzaż przedstawiający
najbliższe otoczenie, ale inspiracją były także stroje i potrawy śląskie – dodał.
Uczestnicy konkursu wykazali się
precyzją i wnikliwym okiem. W swoich
pracach przedstawili sceny z życia, które są nam wszystkim znane, ale często
niedostrzegane.

CO, GDZIE,
KIEDY

– Narysowałam domek, kominy i szyb,
bo te rzeczy są na Śląsku i dzieci, które
się bawią – opowiadała sześcioletnia Zosia Drągowska, która zajęła pierwsze
miejsce w grupie dzieci do lat sześciu.
– Ja namalowałam pejzaż Rudy Śląskiej – mówiła Julia Jezierska z SP nr 40,
która w grupie wiekowej od 10 do 12 lat
zajęła drugie miejsce. – Takie konkursy
są potrzebne. Fajnie, że stawia się na to
co śląskie, bo warto pielęgnować to, co
tutejsze. Dzięki konkursowi robi się to
w przystępny sposób – dodała.
Sandra Hajduk

Zapraszamy na widowisko Teatru Muzycznego IWIA! Znane
brzmienia z lat 20., 30., szlagiery
Ordonki i Fogga… Przepiękne melodie i prawdziwe emocje – takie
atrakcje tylko w Domu Kultury
w Bielszowicach. Spektakl odbędzie się 27 października o godzinie
17.00. Bilety w cenie 30 zł. Więcej
informacji pod numerem 32 24021-25/26.

Lodowa Królowa
Kolejna bajka dla dzieci
w bielszowickim Domu Kultury
– tym razem w zimowych klimatach. Na deskach DK wystawiona zostanie „Kryształowa
Królowa Śniegu”. Najmłodszych wraz z rodzicami zapraszamy 17 listopada o godzinie
16.00. Bilety w cenie 10 zł.

In-nY Dom Kultury

Zosia Drągowska, zwyciężczyni konkursu w grupie dzieci do lat sześciu z wiceprezydent
Anną Krzysteczko, która wręczała nagrody. W tle praca Zosi.
Foto: SH

Październik to ostatni moment,
by zapisać się na zajęcia, dzięki
którym możemy rozwijać nasze
pasje. In-nY Dom Kultury w Kochłowicach przygotował w tym
roku bogatą ofertę dla rudzian
w różnym wieku. I tak można zapisać się na zajęcia plastyczne,
taneczne, ogólnorozwojowe dla
maluchów, zajęcia z języka angielskiego, modowe, modelarskie, beatbox, salsę, czy fitness.
Więcej informacji pod numerem
32 707-33-31, w godzinach
13.00-19.00.
REKLAMA
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
Szpital realizuje projekt pt.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podstawą wdrożonego w ramach projektu zintegrowanego systemu zarządzania jednostką medyczną
będzie oprogramowanie integrujące procesy realizowane w Szpitalu oraz zapewniające kompleksową ich obsługę bez konieczności dodatkowego wykonywanego ręcznie przenoszenia danych między systemami. Podstawowym elementem umożliwiającym uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi,
rejestracji pacjentów, jest rozbudowa systemu informatycznego zarówno na płaszczyźnie programowej jak i sprzętowej. Głównym elementem Projektu jest
rozbudowa oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Na bazie tego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie i przechowywanie w systemie
informatycznym danych związanych z ruchem chorych a następnie wykorzystanie ich do stworzenia portali e-usług publicznych.

Realizowany Projekt zakłada
następujące zakresy robót i dostaw:
•

rozbudowę oprogramowania do kompleksowego
zarządzania Szpitalem wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów do informacji o leczeniu –
usługa obejmuje instalacje i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów
medycznych oraz uruchomienie e-usług.
dostawę i instalację oprogramowania i sprzętu
serwerowego – obejmuje dostawę 3 serwerów
oraz oprogramowania wirtualizacji i bazy danych.

•

Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług
Szpitala dla pacjentów, świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy Szpitala.
W ramach Projektu szkolenia z zakresu obsługi programu systemu medycznego oraz portalu e-usług publicznych objęły pracowników Szpitala.

Nazwa Beneﬁcjenta: Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
41-703 Ruda Śląska, Wincentego Lipa 2

Celem bezpośrednim Projektu jest: usprawnienie systemu informatycznego
zapewniającego sprawne funkcjonowanie i zarządzanie Szpitalem poprzez wdrożenie
usług świadczonych drogą elektroniczną.
Cel
•
•
•

tel. 32 344-07-23, fax 32 779-59-12
www.szpitalruda.pl
Beneﬁcjentami pośrednimi, którzy odniosą korzyści
związane z powstaniem produktów i rezultatów Projektu
będą:
•

mieszkańcy województwa śląskiego, zwłaszcza Rudy
Śląskiej z wszystkich kategorii wiekowych i społecznych, którzy korzystają z infrastruktury Szpitala,

•

instytucje współpracujące ze Szpitalem, wykonujące
działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych.

•
•
•
•
•
•
•
•

ten zrealizowany zostanie poprzez realizację celów pośrednich tj.:
wdrożenie jednolitego systemu informatycznego,
zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego,
usprawnienie procesu świadczenia usług medycznych poprzez informatyzację czynności
związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych medycznych dotyczących
pacjentów Szpitala,
usprawnienie sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
zwiększenie możliwości sprawnego pozyskiwania danych (ewidencyjnych, medycznych
statystycznych) z systemu informatycznego,
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów technicznych i ludzkich Szpitala,
wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
udostępnienie nowych e-usług na poziomie Szpitala,
podniesienie jakości usług publicznych, a przez to poprawę jakości życia mieszkańców
Rudy Śląskiej i województwa śląskiego,
zwiększenie wykorzystania ICT przez mieszkańców Rudy Śląskiej i województwa
śląskiego,
standaryzację usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
II Społeczeństwo Informacyjne – 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
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Ponad siedemdziesiąt dzieciaków z „nereuszowych” placówek wsparcia w Rudzie, Halembie, Bykowinie oraz z parafii w Orzegowie wyjechało na weekend do Brennej po to by… lepiej poznać Pana Boga, chodzić po górach, dobrze się bawić i poznać nowych przyjaciół.

Czy Pan Bóg jest „profilaktyczny”?
Wolę Niebo – takie było przewodnie
hasło wyjazdu.
Organizatorom chodziło o to, by odpowiedzieć na duchowe potrzeby dzieci, a więc stworzyć przestrzeń na spotkanie Kasi, Krzysia, Julki, Piotrka
i wielu innych dzieciaków z… dobrym
Bogiem, by mogły doświadczyć Jego
miłości, obecności i ukojenia.
Dzieci zasłuchane w życiorysy bł.
Chiary „Luce” Badano i św. Dominika
Savio (wciąż dopytujące o ważne dla
nich szczegóły), poruszone filmem
„Cyrk motyli”, stojące w długiej kolejce do spowiedzi – rozmowy, z ufnością
proszące podczas modlitwy o zdrowie
dla mamy, o to żeby tata już nie pił, by
łatwiej było w szkole się uczyć, by chorzy odzyskali zdrowie i żeby wszystkie
dzieci nienarodzone mogły się urodzić,
rozśpiewane, roześmiane, roztańczone
– ich otwartość i wrażliwość na sprawy

„ducha” przerosła wszelkie wyobrażenia obecnych tam dorosłych.
Dzieciaki przyjechały ze swoim bagażem zmartwień, zranień i trosk. Wszędzie go ze sobą noszą... Bo jak tu się nie
martwić, gdy tata znowu zapił, gdy w domu czasem brakuje jedzenia, albo jest
zimno i nie ma za co kupić węgla. Nie
jest też łatwo być najgorszym w szkole
i poza „świetlą” nie mieć przyjaciół.
Dzieci czasem przygniecione tym ciężarem nie mają siły i ochoty na współpracę
z dorosłymi w szkole, w świetlicach,
z najbliższymi. Na wyjeździe jednak było zupełnie inaczej. Dlaczego?
Nasuwa się kilka odpowiedzi:
– dzieci otrzymały osobiste zaproszenie – poczuły się więc ważne (dla
wielu było to pierwsze pisemne zaproszenie w ich życiu),
– same zadecydowały czy chcą jechać – doświadczyły, że mają na coś

wpływ i ich zdanie jest dla dorosłych
ważne,
– usłyszały, że są niezwykle piękne
i przez Kogoś kochane (bez względu
na to jak wygląda ich życie i jak się
zachowują),
– wielokrotnie podczas wyjazdu
były pytane przez dorosłych o zdanie,
np.: Jak wygląda niebo? Co myślisz
o Chiarze?, itp.,
– poznały osoby, które mimo, że
w ich życiu było wiele trudności
i bólu, odnalazły w sobie siłę by dobrze przeżyć swoje życie i by cieszyć
się każdym dniem, troszcząc się także o innych,
– mogły w bezpieczny sposób np.
przez słowa modlitwy, czy pisany do
Pana Jezusa list wyrazić wszystko co

czują i czego potrzebują, doświadczyły ciszy,
– doświadczyły też tego, że dorosłych interesują ich problemy i że cieszą się oni byciem z nimi (rozmowom
na przeróżne ważne dla dzieciaków
tematy nie było końca),
– doświadczyły ukojenia i miłości
podczas spowiedzi (pewnie dlatego
trwała ona bardzo długo, a dzieci wychodziły po jej zakończeniu szczęśliwe) i Adoracji,
– miały możliwość wyrażenia siebie w sposób jaki jest im bliski (śpiewem, tańcem, rysowaniem, graniem
w piłkę czy bieganiem po lesie),
– niewątpliwie kojące było też piękno przyrody i otoczenie, w którym
przebywały dzieci (dom położony był
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w środku lasu z pięknym widokiem na
góry).
Wyjazd pokazał, że aby dzieci były
szczęśliwe, nie potrzebują superatrakcji,
komórek, pokojów z telewizorami i innych gadżetów. Nawet nie jest potrzebne to, by nagle znikły wszystkie ich problemy. Dzieci potrzebują doświadczyć
Miłości, Obecności i Piękna. Potrzebują
czasu i gotowości dorosłych, by mogły
wyrazić to co myślą i czują i odpowiedzi
na wiele nurtujących je pytań.
Ważne było też to, że dzieciaki
przekonały się, że niepotrzebny jest
alkohol, papierosy i język przemocy,
by czuć się bezpiecznie i być silnym.
Mimo, że grupa była bardzo duża,
każdy miał możliwość czuć się wyjątkowym, doświadczać szacunku
i życzliwości (i chyba tak było, bo
dzieciaki miały ogromną gotowość do
współpracy, były uśmiechnięte i traktowały siebie nawzajem z niezwykłą
uprzejmością).
Poprzez historię bł. Chiary i św.
Dominika miały okazję zobaczyć, że
prawdziwa moc i niezwykła siła pochodzi od Pana Boga i że kiedy przyjmuje się Go do serca i patrzy Mu prosto w oczy (trzeba je wypatrzyć
w białej hostii), mimo wielu kłopotów
można być szczęśliwym i czuć się jak
w NIEBIE!
A NIEBO w oczach dzieci jest naprawdę cudownym miejscem: piękne
kolory i śpiew, wieczne wakacje,
zjeżdżanie za aniołami po tęczy, Pan
Bóg tańczący hip-hop, wszyscy
uśmiechnięci i uspokojeni.
Alina Szulirz
REKLAMA

Nowa sala cieszy dzieci

Mały przedszkolak robi sztuczkę.

Przedszkolaki ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa
Czempiela w Rudzie podlegającej pod
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza cie-

Foto: AP

szą się nową salą doskonałą do zabawy
i nauki. Mają nowe mebelki i dużo zabawek, które bardzo lubią. Wszystko za
sprawą Fundacji „Dr Clown”, która za-

Biesiada dla życia

Już pierwsza piosenka poderwała biesiadników do tańca.

Foto: RP

sponsorowała dzieciom remont pomieszczenia i jego wyposażenie. – Pomoc, którą otrzymaliśmy od fundacji i cała współpraca ma dla naszego stowarzyszenia
ogromne znaczenie. Dzięki niej nasze
dzieci mogą bawić się i uczyć w czystej,
wyremontowanej sali, która jest bogato
wyposażona w nowe zabawki, co jest dla
dzieci najważniejsze – mówi Alina Szulirz, przewodnicząca stowarzyszenia.
W poniedziałek (14.10.) placówkę odwiedził Zarząd Fundacji „Dr Clown”.
Towarzyszący im wolontariusze fundacji,
poprzebierani za kolorowych klownów,
bawili się z małymi podopiecznymi stowarzyszenia. Mimo, że dzieci były nieśmiałe wobec gości, to chętnie wpatrywały się w cyrkowe sztuczki.

Agnieszka Pach

Od godziny 17.00 w sobotę (19.10.)
zrobiło się głośno w dzielnicy Bielszowice. Wszystko to za sprawą II Śląskiej
Biesiady Bezalkoholowej, która odbyła się pod hasłem „Mowo śląsko sam
wszechobecno trwej przez wieki całe…”
– Głównym celem tej imprezy jest
integracja mieszkańców całego miasta.
Chcemy bawić się bez alkoholu. Wiemy
z ubiegłorocznego doświadczenia, że
taka impreza bardzo podobała się
uczestnikom – tłumaczyła Joanna Kurzaj, wiceprezes Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe
życie”. – O dobrą muzykę na biesiadzie
zadbał zespół „CST Feniks” z Chorzowa – dodała.
Robert Połzoń

„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” to hasło, które po raz czwarty przyświeca kampanii społecznej organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”. Każdy, kto
z zaproszeniem dołączonym do gazety lub wydrukowanym z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl przyjedzie w dniach od 23 października do 22 listopada na wybraną stację
diagnostyczną, będzie mógł nieodpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego samochodu (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym badaniem technicznym). Jeżeli diagności wykryją jakąś usterkę, nie będą zatrzymywali dowodów rejestracyjnych. Nasza akcja to nie obowiązkowe coroczne przeglądy. Chcemy jedynie
uświadomić mieszkańcom jak ważny jest stan techniczny samochodu i jak ważną rolę odgrywa w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Za udział w akcji kierowcy w tym
roku zamiast naklejek otrzymają zapachy samochodowe z logotypem akcji i partnerów, które mają przypominać o bezpiecznej jeździe, w bezpiecznym – bo sprawdzonym
samochodzie. Poświęcając kilkanaście minut zyskujemy pewność, że nasz samochód jest sprawny, a podróżowanie bezpieczne!

PARTNER STRATEGICZNY

FIRMA AUTO-BUD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

ALFA
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• Stacja LPG SIGMA
• Klimatyzacja
• Geometria kół
• Usługi transportowe
• Diagnostyka komputerowa
• Montaż i serwis
instalacji LPG
SKP ALFA – BYKOWINA ul. Szpaków 51,
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21
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OSKP OMEGA – GODULA ul. Stara 1
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 72-55-888
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Przed sezonem zimowym należy sprawdzić własny samochód. Warto upewnić się, czy jest on dobrze
przygotowany do warunków zimowych. Rudzki mistrz mechaniki, Krzysztof Toboła z Auto Service Toboła w Kochłowicach radzi mieszkańcom, co należy skontrolować w swoim samochodzie przed zimą.

Przygotuj samochód przed zimą
Według pana Krzysztofa przygotowanie warto rozpocząć od wizyty
u mechanika, który sprawdzi stan naszych hamulców i zawieszenia jezdnego, a także przyjrzy się, w jakim ogólnym stanie jest silnik oraz skrzynia
biegów. Należy sprawdzić też zabezpieczenie antykorozyjne. Jeżeli są jakieś odpryski, trzeba zabezpieczyć je
przed korozją. Mechanik może również sprawdzić poziom płynów i oleju.
Te ostatnie czynności możemy też
wykonać samodzielnie. Pamiętać należy jednak o stosowaniu w okresie jesienno-zimowym niezamarzającego
płynu do spryskiwaczy.
– Sami możemy sprawdzić niektóre
rzeczy – np. stan wycieraczek i oświetlenie pojazdu. Warto też poświęcić
chwilę na kontrolę ciśnienia w oponach i stan ogumienia. Jednak tutaj
trzeba pamiętać o wymianie opon na
zimowe. Wymiany należy dokonać przy
utrzymującej się temperaturze poniżej
7oC – zwraca uwagę Krzysztof Toboła.
Jeśli chodzi o samodzielne sprawdzenie płynów, warto wiedzieć, że płyn
w chłodnicy powinno się kontrolować
gdy silnik jest zimny. Dlatego kontrolę
tę trzeba wykonać co najmniej po 30
minutach od wyłączenia silnika.
Przy sprawdzaniu samochodu nie
możemy zapomnieć o tym, co mamy
na wyposażeniu. – Podstawą jest trójkąt ostrzegawczy i zestaw kluczy. War-

UWAGA! ZADBAJ O KLIMATYZACJĘ RÓWNIEŻ NA ZIMĘ
RABAT 5% NA USŁUGĘ KLIMATYZACJI
na hasło ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” (do 23.11.2013 r.)

to także mieć w bagażniku pompkę i litr
oleju silnikowego w zapasie. Dobrze
byłoby mieć w bagażniku podczas podróży w góry zestaw łańcuchów na koła – wymienia Krzysztof Toboła. – Mimo, że nasz samochód wydaje nam się
sprawny, przed podróżą lepiej wszystko dokładnie sprawdzić, by uniknąć
problemów – radzi mechanik. Pan
Krzysztof jako kierowca z wieloletnim
stażem podkreśla, że do podróży należy dobrze przygotować się od strony
logistycznej.

Agnieszka Pach

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
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Bezpieczne podróżowanie sprawdzonym samochodem
To już czwarta edycja kampanii społecznej „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina”. Choć jest ona adresowana do mieszkańców Rudy Śląskiej, uczestniczą
w niej również kierowcy z miast ościennych – Zabrza, Świętochłowic czy Gliwic.

– Kierowcy coraz częściej i coraz chętniej uczestniczą w kampanii. Liczymy na to, że przełoży
się to na poprawę bezpieczeństwa na drogach, nie tylko Rudy
Śląskiej – mówi Marcin Kanclerz, prezes firmy Kanclerz Sp.
z o.o. – Bezpieczne podróżowanie jest bardzo ważne, dlatego
zachęcam wszystkich kierowców,
by poświęcili kilkanaście minut
i sprawdzili swój samochód –
dodaje.
Z takiej możliwości dwukrotnie
skorzystał już pan Grzegorz z Halemby, kierowca z kilkunastoletnim doświadczeniem.
– Jeżdżę bardzo dużo samochodem i to nie tylko po Rudzie Śląskiej, ale po całym województwie.
Podróżuję też z rodziną, dlatego
dbam o swój samochód, by był
sprawny. Muszę mieć pewność, że

moje auto jest bezawaryjne, że nie
ma żadnych usterek. Cieszę się, że
tego typu akcje są organizowane.
Wiele osób może skorzystać z okazji i za darmo sprawdzić samochód. Ja na pewno skorzystam –
deklaruje udział w kampanii pan
Grzegorz.
By sprawdzić stan techniczny
swojego samochodu, wystarczy
z zaproszeniem dołączonym do
gazety lub wydrukowanym z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl.
przyjechać na wybraną stację diagnostyczną.
– Już drugi rok z rzędu bierzemy
udział w tej bardzo potrzebnej akcji. Nasi diagności są w stanie
sprawdzić stan zużycia ważnych
dla bezpieczeństwa elementów
w każdym samochodzie. Zbadamy
zawieszenie, stan ogumienia, podwozia i nadwozia, światła ze-

wnętrzne, klimatyzację. Doradzimy
jak sobie poradzić z usunięciem
zauważonych usterek. Zachęcamy,
by z tej możliwości skorzystać, bo
tylko
podróż
sprawdzonym
i sprawnym samochodem może być
bezpieczna – mówi Jan Foik, kierownik transportu i diagnostyki
pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
– Jeżeli samochód będzie niesprawny, stacje diagnostyczne nie
będą zatrzymywały dowodów rejestracyjnych, ponieważ to nie są
obowiązkowe coroczne przeglądy.
Kierowcy nie muszą się niczego
obawiać – zapewnia Izabela Nowrotek z „Wiadomości Rudzkich”.
– Nasze stacje Alfa i Omega od
samego początku są zaangażowane w kampanię. Tłumaczymy kierowcom czym grożą usterki w samochodzie, ponieważ nie każdy

jest świadomy w jakim stanie jest
jego auto. Czasem czegoś nie widać gołym okiem, ale jak do samochodu zajrzy diagnosta, wiemy od
razu z czym jest problem – tłumaczy Jerzy Seremak – prezes ﬁrmy
Auto-Bud Sp. z o.o., partner strategiczny kampanii. – Zdecydowaliśmy się na udział w tej kampanii,
ponieważ bezpieczeństwo kierowców i ich rodzin jest dla nas sprawą nadrzędną. Warto potwierdzić,
że nie narażamy życia swojego i swoich bliskich wyjeżdżając w trasę –
dodaje.
– W tym roku zamiast naklejek
z logo kampanii każdy kierowca,
który przyjedzie sprawdzić stan
techniczny samochodu dostanie
zapach do zawieszenia na lusterku
z logotypem akcji. Ma to przypominać kierowcom o bezpiecznej
jeździe – podkreśla.

Michał Kozłowski
z ﬁrmy AUTO-BUD Sp. z o.o.
– Jaki jest stan naszych dróg,
każdy widzi. Dlatego warto sprawdzać stan techniczny pojazdu częściej niż raz w roku. W końcu on
bezpośrednio wpływa na życie
użytkowników pojazdu – a życie
mamy tylko jedno. Dodatkowo wykonując regularne kontrole jesteśmy w stanie uchronić się przed
większymi kosztami, a przede
wszystkim przed zabraniem dowodu rejestracyjnego. Obserwujemy
to, że stale rośnie świadomość
wśród ludzi i bardzo nas to cieszy.
Należy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że samochodem z reguły
poruszamy się nie tylko my, ale
także nasi najbliżsi. Dlatego zachęcamy do sprawdzenia samochodu. To nic nie kosztuje, a można
zaoszczędzić sobie wiele nerwów.

PARTNER KAMPANII

PORADNIK – JAK SKORZYSTAĆ Z AKCJI SPOŁECZNEJ
„BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”.

GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ
SWÓJ SAMOCHÓD:

•

Weź zaproszenie dołączone do tygodnika „Wiadomości Rudzkie” lub pobierz je
z naszego portalu www.wiadomoscirudzkie.pl

•

Wypełnij część przeznaczoną na wpisanie podstawowych informacji o Twoim
samochodzie.

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51,
tel. 32 740-92-29

•

Sprawdź, która stacja diagnostyczna z poniższych jest blisko Ciebie.

•

Zadzwoń na podany numer telefonu i umów się na wizytę.

•

Umawiając się nie zapomnij powiedzieć, że uczestniczysz w akcji „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina”.

•

Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój samochód.

•

Za udział w akcji odbierz zapach do zawieszenia na lusterku z logotypem akcji
i logotypami partnerów.

•

Jeżeli w Twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj się, poproś diagnostę
o informacje gdzie, kiedy i za ile możesz ją usunąć.

•

Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoich bliskich w Twoim samochodzie.

• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
• w Stacji Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom,
ul. Pokoju 13, tel. 32 34-24-265
• w Stacji Kontroli Pojazdów
przy Salonie KANCLERZ
– Wirek, ul. Obrońców Westerplatte 26,
tel. 32 24-20-883

Szczepan Mańka
z ﬁrmy AUTO-BUD Sp. z o.o.
– Jest szereg elementów, które warto od czasu
do czasu sprawdzać. Zawieszenie, hamulce czy
układ kierowniczy powinny być regularnie badane. To uchroni nas nie tylko przed sporymi wydatkami związanymi z naprawą pojazdu, ale być może także przed wypadkiem. Należy jednak pamiętać o tym, że nie tylko te elementy wymagają
kontroli. Wpływ na bezpieczeństwo mają także takie elementy jak żarówki czy wycieraczki. Robi się coraz szybciej ciemno i coraz więcej jest
deszczowych dni. Warto zatem zadbać o swój samochód wieloaspektowo. Najlepiej powierzyć to specjalistom, którzy nie pominą żadnego
z istotnych elementów.
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Bezpiecznie z Express Taxi
Jest jedyną rudzką korporacją
funkcjonującą na naszym rynku.
Dzięki nim każdy rudzianin może
w bezpieczny i komfortowy sposób przemieścić się z jednego końca Rudy Śląskiej na drugi. Nieustannie pracują nad rozwijaniem
ﬁrmy i taka postawa przynosi
efekty. Express Taxi obchodzi
w tym roku 20-lecie istnienia.
– W związku z tym, że nie jesteśmy prywatną ﬁrmą, kładziemy
bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i etykę zawodową. Pierwszoplanowej roli w naszej ﬁrmie nie

odgrywają zyski. Wszystkie środki
inwestujemy w działania, które
mają sprawić, że nasz Klient będzie zadowolony. Dzięki tym zasadom funkcjonujemy na rynku już
od 20 lat – zdradza Michał Pluszczok, taksówkarz w ﬁrmie Express
Taxi.
Jak podkreślają taksówkarze, temat bezpieczeństwa jest w Express
Taxi traktowany priorytetowo.
– Tradycją w naszej ﬁrmie jest
to, że dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów. W swojej ﬂocie
mamy różne pojazdy, ale najważ-
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niejszy jest ich stan techniczny.
Aby jak najlepiej realizować ten
cel powołaliśmy Komisję Etyki
i Dyscypliny. To ona dba o to, by
pojazdy, którymi przewozimy Klientów były w dobrym stanie technicznym. Ale my temat bezpieczeństwa
traktujemy kompleksowo i w związku z tym, że staramy się, by usługi
w naszej ﬁrmie były pełnione na jak
najwyższym poziomie, dbamy także
o to, by kierowcy pracujący w naszej ﬁrmie posiadali odpowiednie
doświadczenie i umiejętności – dodaje taksówkarz.
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Stan techniczny samochodu ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo osób
przemieszczających się nim. Ważne zatem, aby odpowiednio o swój samochód
dbać. Nie każdy jednak zdaje sobie z tego sprawę, na co wskazuje liczba dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policjantów każdego roku. O tym
jak istotny jest stan techniczny pojazdu, rozmawialiśmy z Krzysztofem Piechaczkiem, oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Masz wpływ na bezpieczeństwo
– Stan techniczny pojazdu jest istotny?
– Ma on bezpośrednie przełożenie i wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Elementy mechaniczne pojazdów jak i części elektryczne oraz elektronika działające poprawnie
dają możliwość ich wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem i możliwościami technicznymi tych części lub układów. Sprawne technicznie samochody pracujące w trudnych warunkach atmosferycznych, na złej nawierzchni
i przy wygenerowanych powstałych niebezpieczeństwach mają możliwość wykorzystania
wszystkich udogodnień oraz „nowinek technicznych” zastosowanych w pojeździe dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
– Jakie mogą być konsekwencje złego stanu technicznego?
– Zły stan techniczny pojazdu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prowadzić tym samym do poważnych
w skutkach wypadków, a nawet katastrof. Tylko w 2012 roku funkcjonariusze KMP w Rudzie Śląskiej zatrzymali dowody rejestracyjne
pojazdów w 1008 przypadkach, gdzie większość tych przypadków była związana ze złym
stanem technicznym. Tylko w minionych
trzech kwartałach 2013 roku przypadków zatrzymania dowodów rejestracyjnych było 623.

Te liczby pokazują, że po drogach naszego
miasta tylko w ubiegłym roku poruszało się
ponad tysiąc samochodów, co do których istniało konkretne zastrzeżenie, że mogą one negatywnie wpływać na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w tym także na pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
– Warto sprawdzać stan techniczny pojazdu?
– Z pewnością sprawdzanie stanu technicznego będzie miało bezpośrednie przełożenie
na nasze własne oraz innych uczestników ruchu drogowego bezpieczeństwo. Ważne jest
to, by dotrzymać koniecznie terminu przewidzianego prawem dotyczącego wykonywania
badań technicznych pojazdu. Nie jest wymagane lecz z pewnością podwyższa poziom naszego i innych użytkowników bezpieczeństwa,
jeśli zbadamy stan techniczny pojazdu częściej
niż tylko tak jak przewiduje to prawo. Poza
tym częstsze badanie może mieć znaczenie
przy ujawnianiu usterek w samochodzie, których przeciętny kierujący sam z siebie nie jest
w stanie zidentyfikować, a szybsza diagnoza
ograniczy koszty naprawy.
– Dziękuję za rozmowę.
Sandra Hajduk
Anna Hatłas
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STACJA LPG

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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Montaż instalacji gazowych
do samochodów już od 1450 zł
MONTAŻ LPG NA RATY

WSPIERAJĄ NAS

PARTNERZY AKCJI
• Stacja Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88

Stacja Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13,
tel. 32 34-24-265

Stacja Kontroli Pojazdów przy Salonie KANCLERZ
– Wirek, ul. Obrońców Westerplatte 26, tel. 32 24-20-883

Komenda Miejska Policji
w Rudzie Śląskiej
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Ogłoszenia

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości
gruntowej położonej przy ul.
ks. A. Potyki 45 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, 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
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1381 m², własności Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej
– Orzegowie przy ulicy Jerzego Ziętka, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 944/48 o powierzchni 76 m2 i 1463/48 o powierzchni 1305 m2, obręb Orzegów, karta mapy 2, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00023533/0 (dział III i IV ww. księgi jest wolny od wpisów).
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 30.09.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne
(symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie teren zieleni urządzonej (symbol planu ZP1).
Zbywana nieruchomość posiada kształt czworokąta, wzdłuż północo-zachodniej granicy znajduje się skarpa.
Teren jest zatrawiony, porośnięty krzewami i drzewami, niezagospodarowany; znajduje się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, usługowo-magazynowej i zieleni nieurządzonej. Na nieruchomości znajdują się betonowe
pozostałości po obiekcie murowanym.
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Jerzego Ziętka został zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce 1186/48 zapisanej w KW nr GL1S/00046575/3, własności
Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą
w Rudzie Śląskiej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę – pasem gruntu o szerokości 6 m – na przedłużeniu drogi usytuowanej na działce nr 1202/48, na rzecz każdoczesnych użytkowników
wieczystych lub właścicieli działek nr 944/48 i 945/48 (z działki nr 945/48 została wyodrębniona działka nr
1463/48).
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 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2013 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.500,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy
zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 24490-56.

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA
– SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 24 października 2013 roku
o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony trening
sprawności syren alarmowych wykorzystywanych
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
Na terenie Rudy Śląskiej syreny alarmowe zostaną włączone
na czas trzech minut nadając sygnał dźwiękowy ciągły,
oznaczający odwołanie alarmu.

Reklama

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 06 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 17 przy ul. Joanny w dzielnicy Godula położonego na działce nr 694/37 o powierzchni 3064 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr GL1S/00012138/1
(dział III i IV wolny od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 90,00 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, zaplecza i wc, wyposażony jest
w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Lokal nie posiada powierzchni przynależnej (piwnicy). Z uwagi na stan techniczny (średni) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 293/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości
wspólnej przy ul. Joanny 17.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 138.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka nieruchomości i w terminie do dnia 19.11.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu. Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 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 wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. (32) 244-9056. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 5.11.2013 r. od godz. od 14.00 do 15.00.
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Posiadasz teraz mnóstwo
energii. Nie przesiaduj w domu, spotykaj
się z przyjaciółmi, rób zakupy i przy tym
wszystkim baw się świetnie. O nic się nie
martw, wszystko będzie się układać po
Twojej myśli.
Byk – Żadne obowiązki nie staną się
dla Ciebie problemem i wszystko pójdzie
Ci gładko. Możesz teraz załatwiać ważne
sprawy, pokonać konkurencję i wyjść na
prostą.
Bliźnięta – Będziesz teraz podziwiany i adorowany. To Twój najlepszy czas
– będziesz przyjmował komplementy
i nagrody. Uważaj jednak, by nie wpaść
w samozachwyt, bo nie zawsze będzie
tak łatwo.
Rak – Zajmij się teraz obowiązkami
domowymi. Posprzątaj mieszkanie, kup
coś nowego. Niech zagości w nim blask
i świeżość. Nie zapomnij również zadbać o siebie, idź do kosmetyczki lub
fryzjera.
Lew – Będziesz teraz bardziej pobudzony i nabierzesz chęci do życia. Zakupy okażą się przyjemne, a spotkania
ze znajomymi będziesz długo wspominał. Zakończysz to, co Cię ogranicza
i poszukasz nowych inspiracji.
Panna – Przyszedł czas, by zostawić
przeszłość za sobą i zacząć coś nowego.
Pomyśl o przyszłości, zrób plan działania. Medytuj i nie stroń od spacerów.
Czekają Cię teraz spokojniejsze dni.
Waga – Aura będzie sprzyjać wyjaśnianiu sporów i godzeniu się. Bądź bardziej wyrozumiała dla siebie i dla innych.
Uda Ci się zrozumieć i naprawić dawne
błędy.
Skorpion – Czytaj książki i uczestnicz w kursach. To dobry czas na naukę
i zdobywanie wiedzy. Ucz się nie tylko
na szkoleniach, ale i od swoich znajomych – możesz teraz zrozumieć coś, co
Ci się przyda w przyszłości.
Strzelec – Zacznij myśleć pozytywnie i ciesz się życiem. Powinieneś dużo
odpoczywać, znaleźć nowe hobby, zamiast się stresować i martwić na zapas.
Chandra szybko minie i niedługo pojawią się lepsze dni.
Koziorożec – Ludzie będą dla Ciebie
życzliwi, dzięki czemu uda Ci się załatwić ważne sprawy. Planety będą również sprzyjać Ci w miłości. Będziesz się
podobać.
Wodnik – Staniesz teraz przed ważnym i trudnym zadaniem, które będzie
wymagać wiele dyplomacji oraz taktu.
Znakomicie wszystko zorganizujesz
i wykonasz, tylko nic nie rób pod wpływem emocji.
Ryby – Będziesz teraz silna i stanowcza. Przez swą wojowniczą postawę
i pewność siebie możesz wprowadzić
ważne zmiany do swego życia. Może to
nie w Twoim stylu, ale teraz jest dobry
moment – rządź i walcz o swoje.

Szymon Szkudlarski
syn Anety i Arka
ur. 8.10. (3700 g, 58 cm)

Alan Dominik Szostok
syn Patrycji i Kamila
ur. 10.10. (3990 g, 58 cm)

Zuzanna Dawicka
córka Agnieszki i Jarosława
ur. 8.10. (2680 g, 53 cm)

Lena Ociepka
córka Justyny i Daniela
ur. 8.10. (3300 g, 56 cm)

Wojciech Gierat
syn Agaty i Sebastiana
ur. 9.10. (3250 g, 50 cm)

Natalia Wadas
córka Agnieszki i Jarosława
ur. 4.04. (2450 g, 50 cm)

Sandra Majdak
córka Justyny i Mariusza
ur. 21.09. (3410 g, 55 cm)

Córka
Aleksandry i Tomasza
ur. 15.10. (3450 g, 56 cm)

Nikodem Grabowski
syn Pauliny i Arkadiusza
ur. 15.10. (2850 g, 49 cm)

Damian Polok
syn Barbary i Łukasza
ur. 14.10. (2650 g, 55 cm)

Wiktoria Sadowska
córka Żanety i Leszka
ur. 14.10. (3200 g, 52 cm)

Nadia Cieślak
córka Kasi i Rafała
ur. 8.10. (2000 g, 46 cm)

Lena Cieślak
córka Kasi i Rafała
ur. 8.10. (2100 g, 48 cm)

Sebastian Krzemiński
syn Moniki i Marcina
ur. 13.10. (2750 g, 50 cm)

Natalia Zamora
córka Iwony i Tomasza
ur. 12.10. (2200 g, 49 cm)

Wojciech Wojteczka
syn Anny i Grzegorza
ur. 14.10. (3390 g, 51 cm)

Wiktor Szot
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 14.10. (3650 g, 54 cm)

Franciszek Muskietorz
syn Karoliny i Mateusza
ur. 15.10. (2840 g, 51 cm)

Łukasz Dyrda
syn Marzeny i Marka
ur. 15.10. (2000 g, 46 cm)

Brajan Wiatrowski
syn Karoliny i Dawida
ur. 16.10. (3200 g, 53 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograﬁczne ENTUZJA

REKLAMY

Zapraszamy
ELO czyli Electric Light Orchestra
określana jest mianem jednej z najbardziej twórczych i oryginalnych grup lat 70.
i 80. Jej członkowie bezapelacyjnie stali
się prekursorami syntezy rocka i muzyki
klasycznej. Po czterdziestu latach na scenie muzycznej ich utwory wciąż porywają
doskonałym połączeniem symfonicznych
dźwięków i rockowej mocy. Polscy fani
mają powody do radości! Już 15 listopada
grupa zagra koncert w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca. Serdecznie zapraszamy!

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW Z CHICKEN BOX!
Od 2 października we wszystkich restauracjach
Mcdonald’s do każdego chicken box’a będzie można
dokupić dodatki w promocyjnej cenie. Dodatkowo do
każdego zakupu chicken box’a goście dostaną butelkę
Lipton Ice Tea o smaku cytrynowym. Do oferty powracają również frytki zakręcone. Dla naszych Czytelników mamy 5 zaproszeń do restauracji
Mcdonald’s. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.Mcd+imię i nazwisko pod numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy od 23.10.2013 od godz.
10.00 do 25.10.2013 do godz. 12.00.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Agnieszka Pach, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-6097, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek,
tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek,
tel. 512-799-211, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Agora Poligraﬁa Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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„Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy…”

Pani
Małgorzacie Kowalskiej
pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Serdeczne podziękowanie delegacjom z ZSK ,,Slavii” Ruda Śląska,
Szkoły Podstawowej nr 41, Gimnazjum nr 4
Rodzinie, Znajomym
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Wioletty Stróżyk

Matki

składa mąż

przekazuje

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 fax. 32 248-43-22

ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska 
e-mail: rsm@rsm.com.pl 

Ruda Śląska, dnia 11.10.2013 r.

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie w swoich zasobach robót remontowobudowlanych w 2014 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje
robót:

1.
2.
3.
4.

ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. K. Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
ul. J. S. Dworaka 9a/21, 2.p. + k., IV piętro
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p, + k,m II piętro
ul. Smolenia 2a/2, 2p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro

o pow. 22,00 m2 
o pow. 50,64 m2 
o pow. 27,90 m2 
o pow. 37,00 m2 

42.490,- zł
119.685,- zł
68.810,- zł
92.035,- zł

o pow. 44,30 m2 
o pow. 37,50 m2 
o pow. 32,87 m2 
o pow. 37,80 m2 
o pow. 35,80 m2 

107.560,- zł
94.360,- zł
72.480,- zł
88.140,- zł
77.994,- zł

o pow. 63,50 m2 

140.510,- zł

o pow. 66,00 m2 

111.663,- zł

o pow. 38,00 m2 
o pow. 50,49 m2 

84.560,- zł
129.470,- zł

o pow. 47,00 m2 
o pow. 43,10 m2 

120.913,- zł
98.850,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla
swojej ważności winien zawierać:
1.
Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu
osobistego i czytelny podpis;
2.
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz
z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3.
Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4.
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym
na warunki dotyczącezwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od
godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek
zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą,
która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają
członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia
wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od
dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy
wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd
Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków
z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej
transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny
koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-2411 wew. 209.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ogólnobudowlane
Dekarskie
Stolarskie
Demontaż i utylizacja płyt azbestowych typu „acekol” ze ścian budynków oraz balustrad balkonów wraz z robotami towarzyszącymi, z malarskimi włącznie
Częściowe docieplenie elewacji budynków
Ślusarskie
Drogowe
Urządzanie terenów zieleni osiedlowej
Wykonanie i remonty placów zabaw
Elektryczne
Kontrola instalacji gazowych łącznie z usuwaniem stwierdzonych przecieków
Remonty instalacji wodnej, c.o., gazowej, kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej
Usuwanie awarii kanalizacyjnych z monitoringiem
Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja i usuwanie gniazd os

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG DWUSTOPNIOWY
– OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 27.11.2013. r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2013 r.
o godz. 9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinny być przygotowane
w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 22.10.2013 r. do dnia
26.11.2013 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice
43 1020 2401 0000 0302 0039 3751; zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania
faktury VAT; odebrać SIWZ w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Cena formularza wynosi: 123,00 zł z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Stanisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni pokój
306 i 309, tel. 32 248-24-11 wew. 306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane
zakresy robót.
RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści złożonych ofert
wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

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

15 700,00 zł

2.

3800/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

617

74 427,30 zł

15 700,00 zł

3.

3801/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

600

72 376,20 zł

15 700,00 zł

4.

3802/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

585

70 567,20 zł

15 700,00 zł

5.

3803/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

569

68 636,70 zł

15 700,00 zł

6.

3806/25

GL1S/00012041/4

Ruda Śl., ul. Sportowców

1001

120 747,60 zł

24 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2013 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 30.10.2013 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.

www.wiadomoscirudzkie.pl

MOTORYZACJA

 Naprawa AGD, tel. 666-360-136.

 Sprzedam M-4 po remoncie, Bykowina, 62 m2. Tel. 607-159-790.

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


Drobne usługi remontowe. Tel.
696-045-930.

 Wynajmę mieszkanie 2 pokoje – Wirek, tel. 508-715-069.

 Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa, ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów,
na stracie, dochód na oświadczenie,
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23,
795-406-305.

 Odstąpię sklep z wyposażeniem
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Tel. 500474-705.


Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę
w Goduli, 37 m2, po generalnym remoncie. Tel. 518-342-499.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Brukowanie, tel. 511-516-561, 32
289-38-68.

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe
43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

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

 Roboty ziemne, kanalizacyjne, tel.
501-450-120.

 Sprzedam pilnie mieszkanie, 64 m2
w Goduli. Tel. 501-018-217.

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

 Usługi koparką CAT, tel. 501-450120.

 Do wynajęcia ładna kawalerka z dużym balkonem – Bykowina. Tel. 790460-141.

 AUTO SKUP samochodów za gotówkę. Płacę więcej niż konkurencja.
Tel. 791-669-630.

 Sprzedam umeblowaną komfortową
garsonierę 30 m2, I piętro, Godula. Tel.
531-753-325.

PRACA

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.

Pranie tapicerki meblowej. Tel.
517-260-780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Domofony, serwis RTV. Tel. 500540-743.
 Usługi transportowe, przeprowadzki. Szybko, tanio, solidnie. Tel.
605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel.
32 244-40-90, 784-699-569.
 Usługi transportowe, przeprowadzki, tanio. Tel. 662-681-204,
698-027-952.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 78
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 92 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2,
58 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m , 99
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2,
265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 605-731250.
 Bykowina – OKAZJA! sprzedam
trzypokojowe 66m2, 159 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26 m2 45 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL
 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio,
59 m2, 122 tys., Wirek, LOKATOR, tel.
793-396-040.
 Sprzedam lub wynajmę M-4, po remoncie, 65 m2, Godula, osiedle Lipińska. Tel. 691-377-573.
 Dwupokojowe c.o. miejskie tanio 47
m2, 93 tys., Nowy Bytom. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

 Działki Orzesze Zawada 3000 m2 –
200 tys., Orzesze – Gardawice 950 m2
– 81 tys., 700 m2 – 60 tys. Tel. 506-137347.
 Wynajmę na działalność gospodarczą
– centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84
m2. Tel. 608-206-636.
 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej, tel. 601-766-766.
 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys.
OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396040.
 Sprzedam garaż Szyb Zoﬁi, tel. 692777-256.
 Sprzedam klub z pełnym wyposażeniem za gotówkę, cena do uzgodnienia.
Ruda Śląska 1 przy ulicy Bankowej 36a.
Tel. 514-523-925.

 Poszukuję pośredników ﬁnansowych, tel. 795-406-305.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
 Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.

 Wirek, trzypokojowe 53,90 m2 –
sprzedam, tel. 889-398-654.

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

NAUKA
 Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32
203-27-01, 605-294-324, www.gromochrona.pl.


Matematyka. Tel. 504-514-537.

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

 Podejmę pracę jako opiekunka osoby starszej. Tel. 606-224-523.

 Chór „Słowiczek” posiada pomieszczenia do wynajęcia na działalność gospodarczą – Ruda Śląska 10, ul. Krasickiego 1. Tel. 509-719-516.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.
 Sprzedam kury nioski 10-miesięczne
oraz jajka od kur z wybiegu. Halemba.
Tel. 601-081-517.

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 Halemba 258/750
550 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba 250/682
460 000 zł
Dom szeregowy Wirek
109/250
485 000 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
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
120 tys.
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
89 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
44 m2
99,5 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
115 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
80 m2
1100 zł/m-c
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M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m
1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
260 tys. zł
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

URASOL

RESTAURACJA URASOL

ul. Kłodnicka 54a,
PUB ATMOSFERA ul. Pordzika 1
Organizujemy wszelkiego rodzaju uroczystości. Oferujemy catering,
na życzenie Klienta wystrój stołów
oraz pełna obsługa.
tel. 510-070-858, 501-068-720, 504-167-542


MATEMATYKA, tel. 501730-750.
 Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji
– matematyka, chemia (w tym przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych), TANIO, SOLIDNIE. Tel:
606-157-640.

 Angielski: tłumaczenia, korepetycje.
Tel. 667-801-050.


Serwis komputerowy. Naprawa:
laptopów, komputerów stacjonarnych;
konﬁguracja sieciowa. Szybko, tanio
i solidnie! Tel. 666-360-136.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie
ul. Poli Gojawiczyńskiej, która
zostanie oddana w celu korzystania przez użytkownika z istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

 Zatrudnię do pracy w Niemczech
– opieka nad seniorami. Tel. (32) 27109-66, 781-989-873.

www.stemark.pl

DOMY

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

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

DZIAŁKI

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

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

WYNAJEM

USŁUGI
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 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793780-654.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

 Bykowina – OKAZJA! Sprzedam
kawalerkę, 36 m2, 80 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

WIADOMOŚCI RUDZKIE 23.10.2013

P.W. sp. z o.o.

OGŁOSZENIA

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny

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. Owocowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą wiatę gospodarczą, ul. Wiejskiej, które zostaną oddane w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych oraz
upraw rolnych, ul. Kolejowej, które zostaną oddane w dzierżawę na okres 3 lat
pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenia reklamowe, ul.
Henryka Wieniawskiego, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod
istniejące garaże blaszane, ul. Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem pod urządzenia infrastruktury technicznej, ul. Kłodnickiej, która
zostanie oddana w najem pod urządzenia infrastruktury technicznej, ul. Dobrej
Nadziei i Rudzkiej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Mikołaja Reja, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem w celu
korzystania przez najemcę z istniejącego urządzenia reklamowego, ul. Antoniego
Sieronia, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod teren przyległy
do działalności, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. 1 Maja,
która zostanie oddana w najem w celu ekspozycji reklamy, ul. ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie
reklamowe, ul. Ligockiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony obiektów mieszczących się na terenie ośrodka wypoczynkowego ,,Borówka” znajdującego się w Mikołowie 43-190
przy ulicy Malinowej 45a przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomiczno-handlowej.
Przedmiotem dzierżawy są obiekty o łącznej powierzchni użytkowej 189,8 m2:
budynek kawiarni, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 158,1 m2,
•
budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 21,5
•
m2,
budynek baru z wiatą stalową jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytko•
wej 10,2 m2.
Ponadto przedmiotem dzierżawy są: zbiornik bezodpływowy, plac utwardzony i ogrodzenie terenu.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR-u (www.bip.mosir.rsl.pl).
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 24875-21, ul. gen. Hallera 14a, 41 – 709 Ruda Śląska.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie
u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego – z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic Kochłowickiej/Ignacego Kaczmarka o powierzchni 1008 m2, obejmująca nw. działki stanowiące całość gospodarczą, obręb Stara Kuźnia,
k.m. 2:
– nr 2796/123 o powierzchni 835 m², KW nr GL1S/00020285/5, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów,
– nr 2800/123 o powierzchni 86 m², KW nr GL1S/00043631/3, dział III i IV są wolne od wpisów,
– nr 2799/122 o powierzchni 87 m², KW nr GL1S/00021410/8, dział III i IV są wolne od wpisów.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 25.09.2013 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz
z nieuciążliwą funkcją usługową oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu
MNU1 i KD1/2).
Nieruchomość posiada nieregularny kształt, jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i terenów zielonych, jest porośnięta trawą i nielicznymi drzewami, delikatnie obniża się w kierunku północno-wschodnim.
Dojazd do zbywanego terenu powinien się odbywać od ulicy Ignacego Kaczmarka, a zjazd należy zlokalizować przy granicy z działką nr 1719/1. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kochłowickiej i co
najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Ignacego Kaczmarka.
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 25.07.2013 r.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 70.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
II przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 20.11.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do
zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów
i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217),
tel. 32 244-90-56.

Ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4:
nr 3269/147 o powierzchni 570 m²;
nr 3268/147 o powierzchni 692 m²;
nr 3267/147 o powierzchni 801 m²;
zapisane w KW nr GL1S/00020896/1, w dziale III figuruje wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością, dział IV jest wolny
od wpisów – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, nr
3266/147 o powierzchni 722 m2 , KW nr GL1S/00044229/9 (w dziale III wpisane jest
ograniczone prawo rzeczowe, dział IV jest wolny od wpisów) – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Każda z działek pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr 3266/147. Nieruchomości stanowią własność Gminy
Miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg, który odbył się 30.08.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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 12.06.2013 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 3269/147, 3268/147 i 3267/147 stanowią tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (symbol planu MN2), z tym, że działka nr 3269/147 fragmentarycznie
stanowi również teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), działka nr 3266/147
stanowi teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).
Zbywane działki są niezagospodarowane, zatrawione oraz porośnięte drzewami
i krzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych,
posiadają nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, obniżają się w kierunku
zachodnim.
Dojazd do nieruchomości inwestycyjnych z drogi publicznej ul. Partyzantów powinien odbywać się poprzez działkę drogi wewnętrznej nr 3266/147 – w celu lokalizacji
zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Obiekty budowlane powinny być
usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od krawędzi ul. Partyzantów. Przez działkę nr 3267/147 i nr 3266/147 przebiega rów terenowy, który nie posiada odbiornika.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą –
dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr
3266/147 (droga dojazdowa):
– dla działki nr 3269/147:
39.000,00 zł,
– dla działki nr 3268/147:
47.000,00 zł,
– dla działki nr 3267/147:
57.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2013 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
31.10.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia
zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki
związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty
ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 217), tel. 32 244-90-56.

Sport

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Podział punktów

To goście jako pierwsi objęli prowadzenie.

Podziałem punktów zakończyło
się spotkanie Grunwaldu Ruda Śląska z Wyzwoleniem Chorzów. Oba
zespoły strzeliły po jednej bramce.
Zieloni nadal zajmują fotel wicelidera tabeli.
Spotkanie to rozpoczęło się zdecydowanie bardziej po myśli chorzowian. Już w ósmej minucie meczu zaliczyli oni pierwsze celne trafienie, ale sędzia boczny dopatrzył
się pozycji spalonej i gola nie uznał.
Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i raptem trzy minuty później to
właśnie goście objęli prowadzenie –
po wyjściu zawodnika gości i zablokowaniu go przez Haasa piłka znala-

zła się pod nogami Liksza, który
wpakował ją do pustej bramki. W 30
minucie goście byli bliscy strzelenia
sobie bramki samobójczej – podanie
Dreszera przeciął obrońca Wyzwolenia i z problemami wybił na róg
bramkarz chorzowian. Gra zielonych
wyglądała w pierwszej połowie słabo i w zasadzie nie stwarzali oni
większego zagrożenia. Po uderzeniu
głową Wolka bez problemów przejął
piłkę golkiper gości. Podobnie było
po strzale Maciongowskiego. Za to
goście byli bliżsi podwyższenia
swojego prowadzenia w 43 minucie,
kiedy to piłka po uderzeniu z wolnego piłkarza Wyzwolenia odbiła się

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Bez bramek
Boisko przy ulicy Sosinki nadal
niczym zaklęte. Piłkarze Slavii Ruda
Śląska ani razu jeszcze w tej rundzie
nie wygrali przed własną publicznością. I tak było w tę sobotę. Rudzianom udało się tylko bezbramkowo
zremisować z Sarmacją Będzin.
Od początku gospodarze ambitnie
zaatakowali. I to oni dochodzili do
lepszych okazji w tym meczu. W 13
minucie Pożoga uderzył nożycami,
ale piłka przeleciała tuż obok bramki. Osiem minut później do bardzo
dobrej okazji doszedł zawodnik Sarmacji – znalazł się on w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Slavii,
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ale ten dobrze interweniował. W 32
minucie Pożoga obsłużył ładnym
podaniem Witora, ale strzał tego
drugiego zdołał z problemami wybronić bramkarz gości. W końcówce
dwa razy podania Pożogi próbował
wykorzystać Chmurczyk, ale najpierw jego strzał po ziemi został
wybroniony przez golkipera będzinian, a po późniejszym uderzeniu
głową futbolówka przeleciała tuż
obok słupka.
Podobnie przebiegała druga połowa meczu. Chociaż to Slavia miała
lepsze okazje, znów zabrakło szczęścia i zimnej krwi by je wykorzy-

od poprzeczki. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem przyjezdnych.
Lepiej wyglądała gra zielonych po
przerwie. W 56 minucie piłkarze
Grunwaldu rozklepali obronę gości.
W sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Kot, ale zamiast
strzelić postanowił on dograć piłkę
i zmarnował tym samym okazję.
Starania gospodarzy zostały nagrodzone w 70 minucie. Wtedy to po
kontrze na wrzutkę zdecydował się
Brzozowski, a wykończył ją uderzeniem głową Dreszer. Osiem minut
później zieloni bliscy byli objęcia
prowadzenia, jednak po uderzeniu
głową Kota, zdołał przejąć piłkę
bramkarz gości. Po chwili odgryźli
się przyjezdni, ale po strzale Szczygła piłkę zmierzającą w samo okienko bramki przejął Haas. W końcówce jeszcze po uderzeniu futbolówki
głową przez Wolka ta odbiła się od
poprzeczki, zaś dobijający piłkę Kot
trafił prosto w bramkarza i spotkanie
zakończyło się podziałem punktów.
Grunwald Ruda Śląska
– Wyzwolenie Chorzów 1:1
Grunwald Ruda Śląska: Haas –
Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki, Wolek,
Dreszer, Maciongowski, Jagodziński,
Szczypior, Kot, M. Brzozowski
Rezerwa: Majchrzak – Nowicki,
Kowalski, Jarczyk, Wróblewski,
Simon, Lein
Trener: Teodor Wawoczny.

stać. W najgodniejszej sytuacji był
Zalewski, który po wygranym pojedynku z zawodnikiem gości znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Sarmacji i z pięciu metrów nie
trafił w światło w bramki.
– Szkoda takiego spotkania. Zabrakło przysłowiowej kropki nad
i. Trochę to boli, bo mieliśmy sporo okazji do tego, by bramkę strzelić – mówił po meczu trener rudzian, Marek Piotrowicz.
Slavia Ruda Śląska – Sarmacja
Będzin 0:0
Slavia Ruda Śląska Franke –
Klimas, Gancarczyk, Szaruga,
Moritz – Chmurczyk, M. Rejmanowski, Kowalik, Witor – Pożoga,
T. Rejmanowski
Zmiany: Zalewski, Piwczyk,
Puschhaus
Trener: Marek Piotrowicz.
REKLAMA
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Futsal – I liga

Efektowne zwycięstwo

Rudzianie bez większych problemów wygrali z rezerwami Wisły Krakbetu Kraków.

W niedzielę futsaliści Gwiazdy
Ruda Śląska podejmowali przed
własną publicznością rezerwy Wisły Krakbetu Kraków. Dzięki zwycięstwu 7:1 rudzianie ponownie
zasiedli w fotelu lidera grupy południowej I ligi.
Gospodarze po raz kolejny bardzo dobrze weszli w mecz. Efektem tego było objęcie przez nich
dość szybko prowadzenia. W drugiej minucie spotkania po zamieszaniu pod bramką gości, piłkę
umieścił w siatce Siadul. Ten sam
zawodnik strzałem z pierwszej piłki znów zdołał pokonać golkipera
gości zaledwie dziewięć sekund
później. W pierwszej połowie Siadul zdobył jeszcze jednego gola,
kompletując tym samym hat-tricka. Mimo tego, że rudzianie mieli
jeszcze kilka bardzo dobrych okazji, w tej części gry nie udało im

się podwyższyć prowadzenia. Za
to na trzy minuty przed przerwą
krakowianie zdobyli jedyną – jak
się później okazało – bramkę.
W drugiej części gry tempo spotkania spadło. W 25 minucie kolejne trafienie zaliczył Siadul.
Chociaż rudzianie mieli przewagę,
to na zdobycz bramkową przełożyła się ona dopiero w końcówce
meczu. Wtedy w ciągu półtorej
minuty na listę strzelców wpisali
się: Łuszczek, Białek i Działach,
przypieczętowując
zwycięstwo
swojej drużyny.
Gwiazda Ruda Śląska – Wisła
II Krakbet Kraków 7:1
Gwiazda Ruda Śląska: Lasik,
Mężyk – Łuszczek, Siadul, Krzymiński, Działach, Wawrzyczek,
Białek, Piasecki, Bereta, Grudzień
Trener: Tomasz Klimas.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka nożna – IV liga – grupa I
26 października, sobota, godz. 15.00
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – Grunwald Ruda Śląska
26 października, sobota, godz. 15.00
Raków II Częstochowa – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
26 października, sobota, godz. 13.00
Strażak Mikołów – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
26 października, sobota, godz. 15.00
Wawel Wirek – Tęcza Błędów
26 października, sobota, godz. 15.00
Unia Dąbrowa Górnicza – Jastrząb Bielszowice
Piłka ręczna – II liga kobiet
26 października, sobota, godz. 16.00
Zgoda Bielszowice – Sośnica Gliwice
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
26 października, sobota, godz. 18.00
SPR Grunwald – SPR Orzeł Przeworsk
Futsal
26 października, sobota, godz. 8.30
– hala MOSiR-u w Halembie, turniej Pucharu Polski w futsalu.
Zagrają: Marex Chorzów, TEAM Jaworzno,
Gwiazda Ruda Śląska, Fizjoteam Katowice

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

Słabe spotkanie
Urania Ruda Śląska podejmowała w sobotę przed własną publicznością Piast Bieruń Nowy i po bardzo słabym spotkaniu bezbramkowo zremisowała z przyjezdnymi.
Taki stan rzeczy sprawił, że czołowe zespoły w tabeli zdołały znacznie uciec kochłowiczanom, którzy
do lidera tracą dziesięć punktów.
Gra kochłowiczan wyglądała
kiepsko, ale goście zagrali na podobnym poziomie, czego efektem
jest bramkowy rezultat. W pierwszej połowie warte odnotowania

były w zasadzie tylko dwie sytuacje. Najpierw w 18 minucie Kamieński z lewej strony wystawił
piłkę w pole karne do Stawowego.
Ten opanował futbolówkę i uderzył
z półobrotu, jednak jego strzał był
zbyt lekki i bez większych problemów przejął piłkę golkiper gości.
Druga sytuacja to z kolei okazja gości. W 23 minucie gry zawodnik
Piasta uderzył z dystansu, ale szybującą w samo okienko bramki piłkę zdołał efektownie sparować Pardela.

Sport
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Receptą na poprawę sytuacji
miało być wprowadzenie na murawę nowych zawodników. I to
jednak niewiele poprawiło. Zabrakło skuteczności, dokładności
i pomysłu na przechytrzenie
obrony i bramkarza i pozostał
niedosyt po spotkaniu, które
można było wygrać.
Urania Ruda Śląska – Piast
Bieruń Nowy 0:0
Urania Ruda Śląska: Pardela, Zawisza, Baran, Kolasa,
Kamieński, Jańczak (‘46 Gabryś), Mikusz, Musiał (‘46 R.
Grzesik), Stawowy (‘79 Żak),
Miszka, A. Wypiór (‘67 Hejdysz)
Trener: Stanisław Mikusz.

Koszykówka

Sukcesy koszykarzy Pogoni

Młodzi koszykarze Pogoni odnoszą wiele sukcesów.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Gorsza passa
Trzeciej porażki z rzędu doznali
piłkarze Wawelu Wirek. W sobotę
zmierzyli się oni na wyjeździe
z Przemszą Siewierz i przegrali
różnicą trzech bramek. Rudzianie
sami utrudnili sobie zadanie – nie
tylko strzelili bramkę samobójczą,
ale także kończyli to spotkanie
w dziewiątkę.
Od początku tego spotkania to gospodarze dominowali na boisku.
Otworzyć wynik meczu mogli oni już
w trzeciej minucie meczu. Zawodnik
Przemszy ograł Bednarza i oddał strzał
po ziemi, ale obrońcy zdołali przechwycić piłkę nim ta wpadła do bram-

ki. Po kilku dobrych akcjach w końcu
w 14 minucie Przemsza wyszła na prowadzenie – zawodnik gospodarzy zakręcił obrońcą w polu karnym rudzian
i oddał strzał w krótki róg, po którym
piłka wylądowała tuż przy słupku
w siatce. Ekipa z Wirku próbowała
atakować z kontry, ale nie zdołała wykończyć akcji. W 22 minucie Ostrowski interweniował na tyle niefortunnie,
że strzelił bramkę samobójczą i przewaga gospodarzy urosła do dwóch trafień. W 39 minucie po wrzutce piłkę
w siatce głową umieścił Urynowicz,
ale sędzia bramki nie uznał, dopatrując
się zagrania ręką.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

11 porażka
Po raz kolejny nie zaskoczyli swoich
kibiców piłkarze Jastrzębia Bielszowice. W sobotę przegrali oni ze znajdującym w dole tabeli Strażakiem Mierzęcice 1:3.
Goście od początku pierwszej połowy dominowali. Celne trafienie zaliczyli oni już w 19 minucie. W sytuacji
sam na sam z Bechtą znalazł się zawodnik Strażaka. Wykorzystał on okazję
i otworzył wynik spotkania. Mimo kilku innych sytuacji przyjezdnym nie
udało się powiększyć prowadzenia i na

przerwę schodzili oni z jednobramkową zaliczką.
Trochę lepiej wyglądała gra gospodarzy po przerwie. Efektem tego było
doprowadzenie do wyrównania. W 53
minucie długie podanie dostał Janiak.
Znalazł się on w sytuacji sam na sam
z golkiperem z Mierzęcic, zachował
zimną krew i wpakował piłkę do siatki.
W 66 minucie znów prowadzenie objęli
goście. Zawodnik Strażaka okiwał
w polu karnym czterech zawodników
Jastrzębia i podał do swojego klubowe-

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Przebudzenie w końcówce
Kolejną porażkę zanotowali szczypiorniści SPR-u Grunwald, którzy
w sobotę zmierzyli się na wyjeździe
z SPR-em Wisłą Sandomierz.
Gospodarze od początku kontrolowali
spotkanie. W pierwszych minutach zyskali przewagę oscylującą wokół trzech
trafień i w zasadzie do końca spotkania ją
utrzymywali, wygrywając 14:12.
W drugiej części spotkania gospodarze stopniowo zwiększali swoją prowadzenie. W pewnej chwili urosła ona
do dziewięciu trafień. Wtedy doszło do

przełamania w zespole Grunwaldu,
który na dziesięć minut przed końcem
pojedynku ostro wziął się do odrabiania strat. W końcówce jednak karę
dwóch minut otrzymał Krzysztof Płonka, przez co rudzianie grali w osłabieniu. I chociaż na minutę przed końcem
spotkania przewaga gospodarzy zmalała do dwóch trafień (28:26), to brak
czasu i błąd przy próbie ataku nie pozwoliły na dalsze odrobienie strat i ekipa z Rudy Śląskiej musiała się pogodzić z porażką, przegrywając 29:27.

Od 53 minuty siewierzanie grali
z przewagą jednego zawodnika,
ponieważ drugą żółtą kartkę zobaczył Ostrowski i musiał on opuścić
boisko. Wykorzystali to gospodarze, którzy w 61 minucie strzałem
z powietrza po raz kolejny pokonali
Bednarza. W końcówce za niesportowe zachowanie czerwoną kartką
ukarany został Zuga. Mimo gry
w liczebnej przewadze, gospodarze
nie zdołali już więcej umieścić piłki
w bramce rudzian i mecz zakończył
się wynikiem 3:0 dla gospodarzy.
Przemsza Siewierz
– Wawel Wirek 3:0
Wawel Wirek: Bednarz – Pyc,
Ostrowski, Buchcik, K. Kałużny
– Urynowicz (70’ Zuga), Piętoń,
D. Majnusz (70’ P. Majnusz), G.
Kałużny, Lokaj (85’ Aleksa)
Trener: Jarosław Zajdel.

go kolegi, a ten strzałem z bliska zdobył gola. I chociaż w końcówce przyjezdni grali w dziesiątkę, to w dalszym
ciągu inicjatywa była po ich stronie.
Najpierw w sytuacji sam na sam
z Bechtą przestrzelił zawodnik gości,
później uderzenie jego kolegi było minimalnie niecelne. W końcu w doliczonym czasie gry podanie na drugą stronę
wykorzystał zawodnik Strażaka, ustalając wynik meczu na 1:3.
Jastrząb Bielszowice
– Strażak Mierzęcice 1:3
Jastrząb Bielszowice: Bechta – Mikuła, Janiak, Skudlik, Kaczmarek,
Szymański, Kowalski, Kubiak, Łukasik, Henisz, Sikora
Trener: Jacek Janiak.

– Pozostaje duży niedosyt. Znowu
przespaliśmy pierwszą połowę. Bardzo słabo zagraliśmy w obronie. Dopiero w końcówce zaczęliśmy grać
tak jak powinniśmy. Mogliśmy urwać
punkt w ostatnich minutach, ale zrobiliśmy błąd przy wyprowadzaniu piłki i tak to się skończyło – powiedział
po spotkaniu trener rudzian Marcin
Księżyk.
SPR Wisła Sandomierz – SPR
Grunwald 29:27 (14:12)
SPR Grunwald: Błaś, Wolniaczyk
– Kiełbik, Hartel 2, Kmieć 2 Zarzycki 9, Płonka 2, P. Lisowski, Kurzawa 1, Kowal, Ł. Wodarski 1, Borecki, Gansiniec 4, Stogowski 6
Trener: Marcin Księżyk.

Młodzieżowe grupy Pogoni grały
w ogólnopolskich i międzynarodowych
turniejach i zanotowały tam bardzo dobre wyniki.
W prestiżowym Międzynarodowym
Festiwalu Koszykówki PIVOT CUP
Legionowo 2013, który odbył się
w dniach 10-13 października drugie
miejsce zajęli uczniowie klasy sportowej SP nr 1 – młodzicy Pogoni Ruda
Śląska z rocznika 2002. Ponadto zawodnik Pogoni Tomasz Pustelnik został
wybrany do najlepszej piątki turnieju.
Wyróżniony został także Filip Gasz.
Pogoń wystąpiła w składzie: Tomasz
Salwiczek, Filip Jakubowski, Sebastian Szewczyk, Kacper Kłaczek, Mateusz Malich, Kamil Dosa, Filip Gasz,
Adam Walenciak, Tomasz Pustelnik,
Adrian Pacześny, Kevin Rzadkowski,
Radosław Pyplok. Zawodnikami opiekuje się Natalia Szabatowska.
W ogólnopolskim turnieju w Rawiczu
kadeci zajęli trzecie miejsce. Wyróżnio-

Foto: arch.

nym zawodnikiem drużyny został Dawid
Komandzik. Pogoń wystąpiła w składzie: Jakub Nowak, Bartosz Kozera,
Sebastian Pustelnik, Marcin Matukin,
Jakub Wojciechowski, Dawid Komandzik, Dawid Tabaszewski, Adrian
Mieszczanin, Paweł Kołodziej, Jan
Heliński. Trener: Łukasz Celiński.
Natomiast w Międzynarodowym
Turnieju o Puchar Prezesa Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski, który odbył
się w dniach 3-6 października reprezentanci Pogoni zajęli siódme miejsce.
Mateusz Nocoń wygrał konkurs rzutów
osobistych. Ponadto wyróżnionym zawodnikiem drużyny został Radosław
Orłowski. Pogoń reprezentowali: Dawid Nocoń, Łukasz Nocoń, Radosław
Orłowski, Paweł Białas, Tomasz
Krzymiński, Eryk Lip, Tomasz Pustelnik, Radosław Pyplok, Bartosz
Dera, Nikodem Jeglorz, Sebastian
Szewczyk. Trener Przemysław Tomecki.

Zapasy

Medale klasyków
12 października w Katowicach odbył się ogólnopolski memoriał Jana Czaji w stylu klasycznym. W turnieju udział brali
zawodnicy z klubów z całej Polski oraz Czech. Bardzo dobrze
spisali się zawodnicy rudzkiej
Pogoni.

Wyniki: Dzieci: Złoto – Kamil Nowak, Szymon Brzeziński;
Srebro – Łukasz Prudło
Młodzicy: Złoto – Michał Kareciński 38 kg; Srebro – Kamil
Zakrzewski 73 kg
Kadeci: Złoto – Marek Noga
76 kg; Srebro – Filip Chrząszcz
REKLAMA
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Rugby

Rudzianie liderem
W minioną niedzielę Diablice zagrały swój trzeci – ostatni turniej jesiennej
części sezonu 2013/14 w Warszawie,
a panowie grali swój ligowy mecz
w Nowym Sączu.
W poprzednim turnieju Mistrzostw
Polski Rugby Kobiet rozegranym trzy tygodnie temu także w Warszawie Diablice
zajęły bardzo dobre trzecie miejsce. Tym
razem nie było aż tak dobrze, bowiem
rudzianki zakończyły zawody na czwartym miejscu. Tegoroczna rywalizacja kobiet przebiega pod znakiem wyraźnego
podziału na dominującą nad pozostałymi
zespołami czołową czwórkę, którą stanowią Ladies Lechia Gdańsk, Tygrysice
Sochaczew, Black Roses Poznań oraz nasze Diablice i resztę żeńskich teamów.
Rudzianki w ostatnim turnieju przegrały w grupie z dziewczynami z Poznania 5:19 i wygrały zdecydowanie z Błyskawicami Wrocław 41:0. W półfinale
uległy gdańszczankom 0:34, a w meczu

Chociaż zawodnicy IGLOO RC rozegrali słabe spotkanie, to udało im się wygrać.
Foto: arch.

o trzecie miejsce przegrały z Tygrysicami
5:26.
Czołówka tabeli jesieni sezonu
2013/14 przedstawia się następująco: 1.
Ladies Lechia Gdańsk 34 pkt., 2. Tygrysice Sochaczew 24 pkt., 3. Black
Roses Poznań 19 pkt., 4. Diablice
IGLOO RC Ruda Śl. 18 pkt.
Rugbiści IGLOO przedłużyli do czterech serię wygranych meczów w rozgrywkach II ligi. Co warte po raz kolejny

Wyciskanie sztangi

Udanych podejść kilka
strza Rudy Śląskiej. – Te zawody odbywają się po raz 14
z rzędu. Występuje w nich jeden aktualny oraz kilku byłych mistrzów świata w tej
dyscyplinie. Mistrzostwa zawsze cieszą się zainteresowaniem – mówił Mariusz
Juraszek, organizator imprezy.
Rywalizacja odbywała się
się z podziałem na kategorie
wagowe oraz ilość powtóNajmłodsza uczestniczka zawodów miała 7 lat.
rzeń.
– W tej dyscyplinie najważniejsze
są
regularne treningi i proSamych udanych podejść życzył
wadzenie zdrowego trybu życiu – zdraotwierając zawody w wyciskaniu sztandził Marcin Herok, trener oraz 14gi leżąc sędzia. W niedzielę na hali
krotny mistrz świata w wyciskaniu
MOSiR-u w Orzegowie 26 zawodnisztangi leżąc.
ków rywalizowało ze sobą o tytuł Mi-

podkreślenia, wszystkie spotkania to mecze wyjazdowe.
Kolejną ofiarą IGLOO padł zespół
Biało-Czarnych Nowy Sącz, który przegrał na swoim boisku 22:36 (8:17). Obserwatorzy jednak zgodnie podkreślają,
że był to słaby mecz w wykonaniu rudzian, którzy popełnili bardzo wiele błędów indywidualnych, w pierwszej połowie piłka często wypadała im do przodu,
słabo szarżowali i nie bronili zespołowo.
W Nowym Sączu dla IGLOO punktowali: Patryk Maniecki i Krzysztof Płusa
po 10 pkt. (każdy po 2 przyłożenia), Piotr
Tokarski 6 pkt. (3 podwyższenia), Michał
Markowski i Marcin Greinert po 5 pkt.
(każdy po 1 przyłożeniu).
IGLOO RC: Gawron, Nowak, Jopert, Markowski, Muc, Maniecki, Rogowski, Mańkowski, Płusa, Tokarski,
Siwula, Greinert, Jurczyński, Łętowski, Kołodziej. Ponadto zagrali: Bal,
Mazella, Kłosowski, Stankiewicz, Januszkiewicz.
Po tej kolejce IGLOO RUGBY CLUB
Ruda Śląska zajmuje pierwsze miejsce
w tabeli II ligi wyprzedzając Legię Warszawa o 1 punkt.

Wie już o tym siedmioletnia Karolina – najmłodsza zawodniczka, która
wzięła udział w mistrzostwach: – Lubię
wyciskanie sztangi. O takiej dyscyplinie
dowiedziałam się od taty. Podnoszę już
około 20 kg. Chciałabym się tym zajmować w przyszłości – zadeklarowała
dziewczynka, wzbudzając swoimi osiągnięciami podziw bardziej doświadczonych zawodników i zawodniczek.
Klasyfikacja pierwszych miejsc
prezentuje się następująco – KOBIETY Open: Klaudyna Zawadzka– 52
kg, MĘŻCZYŹNI – do 60 kg (masa
ciała) Adam Kowalczyk (90 kg), Do
67,5 kg Paweł Czępiel, Do 75 kg Marcin Herok (115 kg), Do 82,5 kg Krzysztof Rumel (142,5) kg, Do 90 kg Daniel
Majer (160 kg), Do 100 kg Rafał Kulis
(180 kg), Powyżej 100 kg Zbigniew
Kaczmarczyk (170 kg), MASTERS –
Adam Kurzyca (160 kg).
W największej ilości powtórzeń
zwyciężył Daniel Majer, z wynikiem
30 powtórzeń.
REKLAMA
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Koszykówka – III liga mężczyzn

Pokaźne zwycięstwo
Kolejne zwycięstwo odnieśli koszykarze Pogoni Ruda Śląska. W niedzielę zmierzyli się oni na wyjeździe
z KKS-em Mickiewiczem Katowice
i po ospałej pierwszej części spotkania
oraz bardzo dobrej trzeciej kwarcie
ostatecznie gospodarze musieli uznać
przewagę rudzian, przegrywając
75:107.
Pogoń zaczęła to spotkanie dość niemrawo, nie dała ona znacznie odskoczyć
gospodarzom. Na początku spotkania
rudzianie popełniali sporo błędów.
W pierwszej kwarcie gospodarze zdobyli cztery punkty więcej niż goście
(22:18). W drugiej kwarcie Pogoń zdo-

łała odrobinę zniwelować straty i na
przerwę schodziła przegrywając jednym
punktem.
Rozmowa z trenerem dobrze zadziałała na rudzian. W trzeciej kwarcie
zdobyli oni aż o 24 punkty więcej niż
rywale. W czwartej także byli lepsi, co
przełożyło się na wysoką wygraną.
KKS Mickiewicz Katowice II – KS
Pogoń Ruda Śląska 75:107
KS Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 10,
Modrzyński 3, Kuczera 3, Mol 5,
Sgodzaj 2, Bobrowski 13, Goczok,
Morawiec 8, Tomecki 17, Wilkin 22,
Łapot 2, Stankala 22
Trener: Marcin Cyran

Bieganie

Powrót z pielgrzymki
Prawie 1600 kilometrów pokonał
August Jakubik, odbywając wyjątkową
pielgrzymkę do Watykanu. Ultramaratończyk w sobotę wrócił do Rudy Śląskiej.
August Jakubik swoją biegową pielgrzymkę rozpoczął 23 września. Do
Watykanu dotarł w dniu, w którym
przypadała 35. rocznica wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową, czyli 16
października.
– Jestem w dobrej kondycji fizycznej
i czuję się dobrze. Wprawdzie w czasie
tych wszystkich dni pojawiały się różne
myśli, to bieganie jeszcze mi się nie
znudziło. Co więcej, w głowie zaczęły
się rodzić nowe pomysły na realizację
kolejnych wyzwań – mówił po powrocie August Jakubik.
W sobotni wieczór na placu Jana
Pawła II grupa ludzi przywitała biega-

August Jakubik wrócił do Rudy Śląskiej w
sobotę.
Foto: UM Ruda Śląska

cza. Wśród nich znaleźli się jego bliscy
i władze miasta.
– Jest mi niezwykle miło, że tak wiele
osób o mnie pamiętało i to nie tylko teraz, ale i przez całą moją pielgrzymkę.
Każdy telefon z kraju, a szczególnie
z Rudy Śląskiej, dodawał mi sił i otuchy
podczas pokonywania kolejnych kilometrów – podkreślał ultramaratończyk.

Piłka ręczna – II liga kobiet

Dotkliwa porażka
W sobotę szczypiornistki Zgody Ruda
Śląska udały się do Chorzowa, by zmierzyć się z rezerwami tamtejszego Ruchu.
Bielszowiczanki doznały sporego rozmiaru porażki – przegrywając 38:16.
Losy tego meczu rozstrzygnęły się w zasadzie w początkowych minutach. Bielszowiczanki długo nie mogły znaleźć sposobu
na to, by pokonać obronę gospodyń. Pierwsze celne trafienie zaliczyły one dopiero po
12 minutach spotkania. W tym czasie niebieskie umieściły piłkę w ich bramce aż osiem
razy. Gospodynie grały konsekwentnie
i przeprowadzały skuteczne kontry, co spra-

wiło, że na przerwę zawodniczki Zgody
schodziły przegrywając 19:7.
W drugiej połowie obraz gry nie
zmienił się. Niebieskie zdołały jeszcze
zwiększyć swoją przewagę i ostatecznie wygrały 38:16.
KPR Ruch II Chorzów – Zgoda Ruda Śląska 38:16 (19:7)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Ploch – Góral 1, Kafel, Wojcik, Dziółko, Rolnik 1, Zellek 1, Maciejowska
4, Hodyjas 1, Baranowska, Staniczek
3, Frątczak 1, Sobota 3, Pocheć 1
Trener: Viktoria Flizikowska

Pozostałe wyniki:
Piłka nożna – klasa A
Hetman 22 Katowice – Urania II Ruda Śląska 3:2
Wawel II Wirek (Ruda Śląska) – AKS II Mikołów 5:3
Naprzód Lipiny (Świętochłowice) – Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śląska) 0:1
Piłka nożna – klasa B
Jastrząb II Bielszowice (Ruda Śląska) – UKS Szopienice (Katowice)
1:7
Sparta II Katowice – Slavia II Ruda Śląska 2:5
Urania III Ruda Śląska – Lechia 06 Mysłowice 2:3
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Od pewnego czasu Śląska Grupa Multimedialna powiela apel o ostrożność w związku z pukającymi od drzwi do drzwi przedstawicielami, którzy szerzą nieprawdziwe informacje na temat działalności Grupy. Manipulują w ten sposób potencjalnym Klientem,
przekonując go, że musi podpisać umowę z innym operatorem. Dzisiaj porozmawiamy o tym z Anną Korbecką, kierownikiem działu
marketingu i PR firm Elsat i Sileman.

Więcej ostrożności!
– To już kolejna Państwa akcja
informowania Klientów o nieuczciwych praktykach konkurencji. Skąd w ogóle Państwo
o nich wiedzą?
– Od naszych Klientów. To oni
zawsze dają nam sygnał, że coś jest
nie tak. Często dzwonią z pytaniem
typu „czy to prawda, że… kończymy działalność, wyłączymy telewizję, trzeba kupić antenę satelitarną,
żeby odbierać telewizję kablową,
że nie posiadamy umów licencyjnych z nadawcą kanałów z grupy
TVN…” Oczywiście odpowiedzi
na te pytania są takie same: to nieprawda. Jasne, że posiadamy
wszystkie licencje potrzebne do
emisji programów, nie potrzeba anteny, bo usługę telewizji świadczymy poprzez kabel. I przede wszystkim nie kończymy działalności.
Jest to jednak tylko kilka z licznych
chwytów jakimi posługują się ci
przedstawiciele handlowi.
– Państwa Klienci wierzą w takie zapewnienia?
– Najczęściej nie, stąd właśnie te
telefony do nas. Trzeba przyznać, że

zdecydowana większość ludzi jest
świadoma tego, że przedstawiciele
innych firm mogą kłamać o naszej
działalności. To też wynik naszych
licznych ostrzeżeń. Nieraz informowaliśmy naszych Klientów o podobnych sytuacjach, więc teraz są
ostrożniejsi i do nas dzwonią. Cieszymy się z tego, bo uznajemy takie
sygnały za wyraz lojalności wobec
nas, którą bardzo cenimy. Czasami
nasi Klienci zadziwiają nas też swoją obywatelską postawą. Niedawno
otrzymaliśmy telefon od pewnej Pani, której przedstawiciel podał się za
pracownika Elsatu. Pani jednak kojarzyła zdjęcia naszych przedstawicieli z ulotek, które często wręczamy Klientom i od razu wiedziała, że
tamten Pan kłamie. Nie dość, że nie
chciała z nim rozmawiać i zadzwoniła do nas, ale też powiadomiła sąsiadów ze swojej klatki. Także możemy przy tej okazji zobaczyć
wspaniałe świadectwa postawy obywatelskiej i sąsiedzkiej życzliwości.
– Jednak zdarzają się też Klienci, którzy podpisują z tymi przedstawicielami umowę…

– Tak, tacy Klienci też są. Jeśli
znali warunki tego nowego zobowiązania i świadomie podjęli decyzję o zmianie operatora to oczywiście nie ma problemu. Muszę jednak zaznaczyć, że niejednokrotnie
pomagaliśmy naszym Klientom
w zerwaniu umowy z nowym operatorem, dlatego, że przedstawiciel
nie przedstawił rzetelnie warunków
umowy. Później okazywało się, że
jednak wspominana cena promocyjna nie była wcale aż tak promocyjna, jak się wydawało. A najczęściej dotyczy to osób starszych,
z trudną sytuacją finansową.
Pamiętajmy, że z każdej umowy
handlowej zawartej poza lokalem
firmy możemy wycofać się w ciągu
10 dni od jej podpisania. Jednak
często ludzie podpisują przy tej
okazji zgodę na wcześniejsze
świadczenie usług, co w praktyce
oznacza rezygnację z możliwości
odstąpienia od umowy bez żadnych
konsekwencji. Najlepiej takich
zgód nie podpisywać.
– Zatem jak zawsze apelujemy
o ostrożność?

– Dokładnie tak. Nie chodzi o to,
żeby nie rozmawiać z przedstawicielami handlowymi. Jednak gdy
już przeczuwamy, że akwizytor zaczyna od kłamstwa o firmie konkurencyjnej, żeby nas nakłonić do nowej usługi, to nie możemy mieć
pewności, że będzie uczciwy jeśli

chodzi o warunki umowy, którą proponuje. Poza tym niektórzy Klienci
zgłaszali nam, że akwizytorzy ci
mogą być naprawdę natarczywi.
Utrudniają zamknięcie drzwi, straszą, że już po kilku godzinach nie
będziemy mieli telewizji… Bardzo
prosimy o zachowanie czujności.

