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Ponad pół tysiąca kierowców zdecydowało się poświęcić kilka minut i sprawdzić stan techniczny swojego samochodu w ramach czwartej edycji kampanii społecznej „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, zorganizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”. – Cieszymy się, że
akcja cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa na drogach – przekonują organizatorzy.

Rudzki
Senior

Z nami bezpieczniej

Wisząca na lusterku zawieszka zapachowa ma przypominać kierowcom o bezpiecznym
podróżowaniu.
Foto: SH

Zasady akcji były bardzo proste.
Wystarczyło z zaproszeniem dołączonym do gazety lub wydrukowanym na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl przyjechać na jedną ze
wskazanych stacji diagnostycznych.
– Sprawdzenie stanu technicznego mojego samochodu trwało dosłownie kilka minut. Diagności
zwrócili uwagę na szereg elemen-

tów, o których ja nie miałem
pojęcia. Cieszę się, że mogłem
sprawdzić stan techniczny auta za
darmo. Dzięki temu wiem, że mogę
bezpiecznie podróżować z rodziną –
mówi pan Tomasz z Rudy, uczestnik
akcji.
Mimo tego, że świadomość kierowców rośnie, w badanych autach
pojawiały się usterki.

– Najczęściej zdarzały się usterki
zawieszenia. Jak wyglądają nasze
drogi, każdy widzi i nie da się ukryć,
że ma to bezpośrednie przełożenie
na stan techniczny samochodu.
Sprawdzaliśmy także stan ogumienia oraz zwracaliśmy szczególną
uwagę na oświetlenie zewnętrzne –
podkreśla Michał Kozłowski, kierownik zarządzający Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA, należącą do ﬁrmy Auto-Bud Sp. z o. o.,
partnera strategicznego kampanii.
Każdy, kto wziął udział w naszej
kampanii, mógł liczyć na rzetelną
i profesjonalną obsługę.
– Klienci, którzy brali udział
w akcji, byli informowani o usterkach jakie w ich pojazdach znaleźliśmy. Szczególnie uczulaliśmy kierowców w momencie, gdy usterka
była poważna i wpływała na bezpieczeństwo podróżujących pojazdem.
Dokładnie tłumaczyliśmy, czym to
może grozić – opowiada Jan Foik,
kierownik transportu i diagnostyki
pojazdów PWiK Sp. z o. o. w Ru-

dzie Śląskiej. – Cieszymy się z tego,
że tak wielu kierowców poświęciło
kilka minut na sprawdzenie stanu
technicznego swojego samochodu.
To pokazuje, że w świadomości kierujących coś się zmienia i przywiązują oni coraz większą wagę do bezpieczeństwa na drogach – mówi
Marcin Kanclerz, prezes ﬁrmy
Kanclerz Sp. z o.o.
W tym roku biorący udział
w akcji zamiast certyﬁkatu otrzymywali zapachową zawieszkę do
samochodu.
– Wisząca na lusterku zawieszka
ma za zadanie przypominać kierowcom o tym, jak ważny jest stan techniczny pojazdu – tłumaczy Izabela
Nowrotek, specjalista ds. marketingu w „Wiadomościach Rudzkich” –
Bezpieczeństwo kierowców i ich rodzin jest bardzo ważne, dlatego
w kolejnych latach chcemy nadal organizować tę akcję, by o tym przypominać – deklaruje.
Sandra Hajduk

• Stacja Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21
Stacja Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13,
tel. 32 34-24-265
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• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
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KRONIKA
TYGODNIA
Potrącenie
Około południa (22.11.)
w Wirku, koło C.H. Plaza
doszło do potrącenia. Sytuacja rozegrała się przy pobliskim rondzie. Kobieta,
która przechodziła w tym
miejscu przez przejście dla
pieszych, została potrącona
przez kobietę kierująca samochodem marki „Smart”.
Poszkodowaną z miejsca
zdarzenia zabrała karetka.
Według relacji świadków,
potrącona była już na pasach, gdy doszło do nieszczęścia, a samochód
prawdopodobnie nie jechał
szybko.

Poszukiwani świadkowie
Rudzcy policjanci poszukują świadków potrącenia, do
którego doszło 17 października w Wirku. W ten dzień
około godziny 19.00, przy
ulicy Szyb Andrzeja, na
wysokości budynków numer 2 i 4, kobieta prawidłowo idąca chodnikiem została potrącona przez tył samochodu nieznanej marki.
Wiadomo, że samochód był
koloru czerwonego i wyjeżdżał spomiędzy budynków
nr 2 i 4. Mężczyzna kierujący wskazanym pojazdem
zatrzymał się i pomógł kobiecie wstać, po czym oddalił się. Poszkodowana
kobieta, ze względu na odniesione obrażenia, została
przewieziona do szpitala.
Policjanci, którzy prowadzą tę sprawę, proszą o osobisty lub telefoniczny kontakt osoby, które były
świadkami zdarzenia lub
mogą pomóc potwierdzić
jego okoliczności.

Statystyki:
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 31
– 25
–5
–5

TEMAT TYGODNIA
Co zrobić, gdy w szafie leżą ubrania, których zakup okazał się wielkim niewypałem? Wymienić je na inne! O tym jakie to proste,
można się było przekonać w Domu Handlowym Kaufhaus, gdzie w sobotę (23.11.) zorganizowano SWAP Party, czyli wielką wymianę
ubrań. – To świetna impreza. Powinno się organizować ją zdecydowanie częściej – mówiły panie, które z wymianki skorzystały.

Wielka wymiana w Rudzie
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

SWAP Party było ostatnim z cyklu sobotnich warsztatów organizowanych w ramach kampanii „Modna Ruda”.
– Poprzednie warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Tym
razem przygotowaliśmy coś dla
dyktatorów mody, osób chcących
uzupełnić swoją szafę, poznać nowe
trendy czy wymienić się doświadczeniem – podkreślała Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta w rudzkim magistracie.
Głównym punktem imprezy była
wielka wymiana ubrań.
– Dzięki takim spotkaniom nie
musimy iść do sklepu i wydawać
majątku na nowe ubrania. Oddajemy ciuchy, w których sami nie chodzimy, pamiętając o tym, aby nie
były to rzeczy zniszczone i bierzemy
w zamian inne. Wymiana jest bezgotówkowa, a więc zyskujemy nowe
ubrania nie uszczuplając przy tym

zawartości własnego portfela – tłumaczyła Stefania Lazar, jedna z organizatorek SWAP Party.
Oprócz wielkiej wymianki na
przybyłych czekał także szereg innych atrakcji. Kącik prasy modowej czy warsztaty w dekorowaniu
i tworzeniu własnej odzieży to tylko niektóre z nich. Chętni mogli
skorzystać także z porad stylistek
i wziąć udział w sesji zdjęciowej.
– Panie zadają mnóstwo pytań.
Najczęściej proszą o to, aby pomóc
im w doborze ubrań odpowiednich
do ich figury – mówiła Ewa Stochaj, stylistka.
– Warto podążać za trendami, ale
należy pamiętać, aby zachować
w tym umiar i wybierać takie rzeczy, w których będziemy czuć się
komfortowo – wyjaśniała Monika
Taranczewska, która także zajmowała się tego dnia stylizacją pań.
Impreza była także okazją do kupienia nowych, awangardowych

Głównym punktem sobotnich warsztatów była bezgotówkowa wymiana ubrań. Foto: SH

części garderoby prosto od projektantów. W showroomie swoje wyroby wystawiło około 20 twórców
odzieży i biżuterii.
Panie, które przybyły tego dnia
do najstarszego domu handlowego
w Polsce, były zachwycone.

– Nigdy wcześniej nie wymieniałam się ubraniami. Robię to dzisiaj
po raz pierwszy i muszę przyznać,
że jest to świetna zabawa. Z pewnością będę to robiła częściej! – deklarowała
Agnieszka,
jedna
z uczestniczek wymiany.

Zdaniem mieszkańców

Co myślisz o SWAP Party?
Kamila Duda: – Przyszłam razem z kuzynką.
Byłyśmy bardzo ciekawe, jak wyglądają takie imprezy. Muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Jest bardzo ciekawie. Do tej pory bardzo mało było imprez organizowanych dla ludzi interesujących się modą. Fajnie, że to się zaczyna zmieniać.
Mam nadzieję, że teraz takich imprez będzie więcej.

Iga Nasiek: – O imprezie dowiedziałam się z Internetu. Śledzę to, co dzieje się na Śląsku i jak każda kobieta przyszłam, bo lubię łaszki. Jest to bardzo fajna
inicjatywa. Nasze szafy są bardzo często wypełnione
różnymi zakupowymi wpadkami i fajnie, że można się
ich pozbyć, a przy okazji zyskać coś nowego. Mnie się
to bardzo podoba!

Asia Kucharczyk: – Jest to chyba pierwsza tego
typu impreza zorganizowana w Rudzie Śląskiej.
Przyszłam, aby zorientować się o co w tym dokładnie chodzi. Bardzo się cieszę z tego, że takie inicjatywy powstają w naszym mieście. W końcu coś się tu
dzieje. Szczególnie zainteresowała mnie biżuteria.
Znalazłam kilka rzeczy, które mi się podobają.

Małgorzata Skrzyposzek: – Interesuję się modą i ten
projekt wydał mi się ciekawy. Przyszłam więc, aby zobaczyć jak to wygląda. Impreza jest bardzo ciekawa
i jestem przekonana, że powinno być więcej takich w Rudzie Śląskiej. Sama dzisiaj niestety nie znalazłam niczego
dla siebie, ale zostawiłam parę ubrań i myślę, że ktoś
z nich skorzysta.
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ZBLIŻENIA
Dane osobowe mieszkańców Rudy Śląskiej popierających drugą inicjatywę referendalną były
weryfikowane przez miejskich urzędników. Część z tych informacji pozwoliła na uzupełnienie
danych mieszkańców Rudy Śląskiej na listach referendalnych. Gliwicka prokuratura umorzyła
w tej sprawie śledztwo tłumacząc, że choć zachowanie urzędników było naganne, to nie wyrządziło komukolwiek szkody.

Sprawdzali dane osobowe
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gliwicach – Tomasz Woźnicki
umorzył śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników rudzkiego magistratu. Przypomnijmy, że chodzi o wyciek danych osobowych w Rudzie Śląskiej
z rudzkiego magistratu podczas
zbierania podpisów pod wnioskiem
referendalnym. Na początku maja
tego roku poinformowała o tym
prezydent Grażyna Dziedzic. Jeden
z urzędników miał w ciągu kilku
dni bezprawnie sprawdzać dane ponad 1300 mieszkańców. Jak się później okazało, uczynił to na prośbę
jednej z osób popierających referendum w celu weryfikacji list
z podpisami pod wnioskiem referendalnym. W tej sprawie przesłuchano inicjatorów referendum oraz
urzędników. Prokurator postanowił
umorzyć śledztwo.
– Sprawa dotyczyła strażnika
miejskiego i dwóch kobiet pracują-

cych w Urzędzie Miasta. Udało się
ustalić, że dane osobowe nie były
ani drukowane, ani przenoszone.
Można je było zobaczyć na monitorze bez możliwości skopiowania –
tłumaczy prokurator Tomasz Woźnicki.
W ciągu kilku dni zamiast zwyczajowych kilkuset, weszli kilka
tysięcy razy do bazy danych osobowych rudzkiego magistratu.
Dziwnym trafem na początku maja
– właśnie wtedy, kiedy zbliżał się
termin oddania list popierających
wniosek referendalny.
– Jedna z urzędniczek wyjaśniła,
że miała więcej obowiązków służbowych. Druga mówiła, że z ciekawości sprawdzała np. kiedy koleżanki mają urodziny lub jak nazywa
się sąsiad – dodaje Tomasz Woźnicki.
Jeden ze strażników miejskich
zeznał, że weryfikował dane z list
referendalnych na prośbę byłego

prezesa PWiK, który przychodził
do Straży Miejskiej mając listy referendalne, na których widniały
nazwiska, adresy i podpisy osób.
Tu następowała weryfikacja danych. Dziś były prezes PWiK nie
chce komentować całej sprawy: –
Nie byłem wzywany do prokuratury, nie będę tego tłumaczył, bo nie
zajmuję się plotkami – mówi Zbigniew D.
Władze miasta złożyły już zażalenie na decyzję prokuratury. Według kancelarii adwokackiej miasta, zachowanie urzędników było
nie tylko naganne, ale również bezprawne.
– ,,Jak wskazała dokumentacja
przedłożona do niniejszej sprawy,
jak i okoliczności, owo „potwierdzenie” danych osobowych miało
służyć innemu celowi sprzecznemu
z prawem, a mianowicie fałszerstwu na rzecz referendum lokalnego” – czytamy w zażaleniu.

Mieli od 21 do 59 lat. Zostawili matki i żony, osierocili dzieci.
Zginęli nagle – 21 listopada 2006 roku w wyniku wybuchu
metanu i pyłu węglowego w KWK „Halemba”.

Minęło siedem lat…
W czwartek (21.11.) obchodzono kolejną rocznicę jednej z najtragiczniejszych katastrof jaka miała miejsce
w polskim górnictwie od blisko 30 lat.
Zginęło w niej 23 górników.
– Mój syn w kopalni pracował niedługo, trochę ponad rok – mówi Teresa Miłkowska, matka 36-letniego Mariusza,
który zginął w katastrofie. Jej syn osierocił dziecko. – Wnuczek do dziś pamięta tatę. Wspomina, jak tata uczył go jeździć na rowerze czy nosił na barana –
opowiada ze łzami w oczach.
– Ta rocznica jest taką chwilą, kiedy
wszystkie wspomnienia wracają – dodaje Mariola Miłkowska, siostra tragicznie
zmarłego górnika. – To było moje jedyne
rodzeństwo, mój starszy brat. Wtedy
miałam z kim porozmawiać, a teraz jestem sama – mówi łamiącym się głosem.
Jak co roku w intencji tragicznie
zmarłych w katastrofie górników w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Halembie odprawiona została msza święta. Po niej pod pomnikiem upamiętniającym tych, którzy zginęli na posterunku pracy w KWK „Halemba” złożono kwiaty i zapalono znicze. O tragicznie zmarłych pamiętali
także związkowcy. Jak co roku przedsta-

Kwiaty na cmentarzu komunalnym złożyła między innymi prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic.
Foto: SH

wiciele „Sierpnia 80” złożyli wieńce i zapalili znicze pod kopalnianym zegarem.
– Tutaj nie ma żadnej sprawiedliwości. Zginęły 23 osoby, a ci, którzy doprowadzili do tej tragedii, do dnia dzisiejszego nie ponieśli żadnych konsekwencji. To jest nieprawdopodobne – mówił
Bogusław Ziętek, przewodniczący Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80.
Śledztwo dotyczące przyczyn tej tragedii zostało zakończone przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach w czerwcu
2008 roku. W akcie oskarżenia znalazło
się 27 nazwisk. Dziewięć osób dobrowolnie poddało się karze. Główny proces ruszył pięć lat temu i trwa do dziś.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Biblijne zmagania

Niezwykła funkcja

60 uczniów z 20 szkół podstawowych
znajdujących się na terenie Rudy Śląskiej
zjechało w czwartek (21.11.) do domu katechetycznego w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, by wziąć udział w rejonowym
etapie XIX edycji Konkursu Wiedzy Biblijnej. W tegorocznych zmaganiach
uczniowie musieli wykazać się znajomością Ewangelii według św. Mateusza.
– Mottem tegorocznej edycji są słowa
zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza „Nawracajcie się, bo bliskie jest
królestwo niebieskie”. Wybór takiego hasła nie był przypadkowy. Mamy bowiem
rok wiary – tłumaczyła Barbara TotońKryjak, doradca metodyczny religii.
Jak co roku chętnych do startu w konkursie nie brakowało.
– Na udział w konkursie namówiła
mnie katechetka – mówiła Paulina Piwoń
z SP nr 20 i dodała: – Do konkursu przygotowywałam się na kółku religijnym,
które funkcjonuje w mojej szkole. Wiem,

Są zwykłymi chłopcami. Grają
w piłkę, chodzą do szkoły i psocą.
Ale zdecydowali się też zostać ministrantami. To wiąże się z odpowiedzialnością i pewnymi obowiązkami, do których podchodzą poważnie
i z wielkim zaangażowaniem. I tak,
niezależnie od dnia tygodnia czy pogody, biegną do kościoła, by służyć
do mszy. A to zadanie trudne i wymagające wytrwałości.
– Patrzyłem na ministrantów jak
służą i to mnie zachęciło. Dużo nauczyłem się od starszych kolegów.
Bardzo wspiera mnie mój tata, który
też sam kiedyś był ministrantem – mówi dziewięcioletni Paweł, nowo przyjęty do wspólnoty halembskich ministrantów.
Pójść w ślady Pawła i jego kolegów
może każdy chłopak, który ma odwagę i chęć poświęcenia czasu dla Boga.
Do czasu przyjęcia Pierwszej Komu-

Rozwiązywanie testu poprzedziła modlitwa.

że pytania są różnej trudności. Najbardziej boję się cytatów, które trzeba dokończyć – dodała.
Jak się później okazało, uczniowie
świetnie dali sobie radę. Najlepsza okazała się być Natalia Borys z SP nr 15. Tuż za

Foto: SH

nią uplasował się Paweł Langer z SP nr 20.
Trzecie miejsce zajęła Julia Skóra z SP
nr 1. Laureaci etapu międzyszkolnego wezmą udział w finale diecezjalnym. Ten odbędzie się 9 stycznia w Katowicach.
Sandra Hajduk

Uroczyste przyjęcie nowych ministrantów.
Foto: IM

nii Świętej chętni mogą posługiwać
przy ołtarzu jako kandydaci. Przygotowanie do służby trwa z reguły rok.
Kończy się przyrzeczeniem i włączeniem do grona ministrantów 21 listopada, w dniu wspomnienia św. Tarsycjusza, patrona ministrantów.
Agnieszka Pach

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Złote Jabłko”, organizowany przez SP nr 40
w Goduli. Zwycięzcy spotkali się
w piątek (22.11.), by odebrać nagrody i podziwiać prace. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Na tegoroczną
edycję wpłynęło prawie 200 prac.
– Motywem przewodnim były inspiracje jesienią. Organizując ten

konkurs, chcieliśmy pokazać właśnie piękno tej pory roku i zachęcić
dzieci do własnej twórczości. Dodatkowo z początkiem roku szkolnego konkursów jest niewiele, a motyw
bardzo piękny – mówi Joanna Chęć,
jedna z organizatorek. – Ogromnie
się cieszyłam, że nie byłam w jury,
bo wybór nie był łatwy – dodaje.
Prace oceniali profesjonalni
artyści. Konkurs rozstrzygnięto

w kategorii uczniów młodszych
i starszych.
– Wzięłam udział w konkursie,
bo zawsze warto próbować.
Przygotowałam pracę o jesieni
i była ona zwycięska, bo w swojej kategorii zajęłam pierwsze
miejsce. Bardzo cieszę się z wygranej – mówi Lucyna Józefiok
z SP nr 20.
Agnieszka Pach

Jedna z laureatek odbiera nagrodę.

Foto: AP

Krwiodawcy na medal

Kącik adopcyjny
Pysia to 10-miesięczna suczka. Jest średniej wielkości. Pysia jest kochaną i przyjacielską psiną, która pragnie mieć dom. Jest żywiołowa, chętnie
chodzi na spacery, lubi biegać i się bawić. Potrzebuje wychowania, ale
szybko się uczy, wystarczy dać jej szansę.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.
REKLAMA

Prezes Oddziału Rejonowego PCK Chorzów – Ruda Śląska Henryk Kupka podkreślał,
jak ważne jest oddawanie krwi.
Foto: MS

W środę (20.11.) odbyła się uroczysta akademia 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa, która zbiegła
się ze 150. rocznicą istnienia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie. Obchody jubileuszu zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie Śląskiej
i Świętochłowicach, pod patronatem prezydent Grażyny Dziedzic.
– Jest bardzo dużo ludzi, którzy
są z Czerwonym Krzyżem, czyli
z nami. Prezydenci miast – Rudy
Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic, mają otwarte serce na Polski

Czerwony Krzyż. Kiedy do nich pukam, drzwi są zawsze otwarte –
o współpracy mówił Henryk Kupka, prezes Oddziału Rejonowego
PCK Chorzów – Ruda Śląska.
– Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, a szczególnie
krwiodawcom. Gdyby nie oni, nie
byłoby krwi, a jej brak oznacza
brak życia – podkreślał.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury, wręczono medale 55-lecia
krwiodawstwa, odznaczono również zasłużonych dawców krwi.
Magdalena Szewczyk
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Nowocześnie dla medycyny
Nowoczesne programy komputerowe zaprezentowano podczas spotkania członków Śląskiego Klastra Multimedialnego, poświęconego w całości
nowoczesnym
rozwiązaniom
dla medycyny.
– Chcemy, by nowoczesne
technologie w medycynie przestały budzić strach i pomogły
nam w rozwiązywaniu codziennych problemów – podkreśla
organizator spotkania, Joanna
Sochacka prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Spotkanie to kolejny pomysł
Śląskiego Klastra Multimedialnego na integrację małych firm
innowacyjnych z terenu województwa śląskiego z ich potencjalnymi klientami, czyli placówkami medycznymi ze szcze-

gólnym uwzględnieniem szpitali. Okazuje się, że na Śląsku
tego typu firm nie brakuje.
– Często znajdują się one w naszym sąsiedztwie, tuż za rogiem.
Niestety nikt, albo prawie nikt
o nich nie wie, teraz chcemy je
pokazać – tłumaczy prezes Joanna Sochacka. Całemu przedsięwzięciu patronuje Uniwersytet Śląski, który jest jednym
z członków założycieli klastra
oraz władze Rudy Śląskiej.
– Działalność klastra pokazuje, że Ruda Śląska nie jest tylko
i wyłącznie miastem górniczym.
Są w naszym mieście również
firmy innowacyjne, które opierając się na potencjale wysoko
wykwalifikowanych mieszkańców naszego miasta, z powodzeniem zaczynają sobie radzić

W skrócie

Dla potrzebujących

Konferencja odbyła się w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

nie tylko na rynku krajowym,
ale również europejskim, a nawet światowym – mówi prezy-

Foto: MHS

dent Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic.
Monika Herman-Sopniewska

Szybka sesja Spotkanie dla Orzegowa i Goduli
19 listopada zakończyła się druga
część sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Po przerwie
ogłoszonej 13 listopada wznowiono
obrady. Radni nie podjęli jednak żadnej uchwały – pochylając się nad
kwestiami formalnymi. Tym razem
wątpliwości budziło to, czy ogłoszenie przerwy było zgodne z prawem.
– Nie głosowaliśmy wniosku formalnego o przerwanie sesji, przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę
i nasuwa mi się wątpliwość co do zasadności dzisiejszych obrad – mówił
radny Krzysztof Rodzoch.
– Przewodniczący Rady Miasta ma
możliwość odroczenia obrad ze względu na konieczność sporządzenia opinii prawnej w określonym temacie –
oponował radny Jarosław Kania.
Po dyskusji zwołano konwent
z udziałem władz miasta, a potem
przegłosowano zakończenie sesji.
Kolejna planowana sesja odbędzie
się 28 listopada. Sesję nadzwyczajną
zwołano na 26 listopada.
MHS

Na ostatnim spotkaniu z Grażyną Dziedzic w tym roku zjawiło się wielu mieszkańców.

Foto: RP

Ostatnie w tym roku spotkanie
z prezydent Grażyną Dziedzic poświęcone było problemom mieszkańców Orzegowa i Goduli. W środę (20.11.) w hali sportowej
w Gimnazjum nr 5 przewijały się

między innymi tematy dotyczące
ceny wody, śmieci, bezpieczeństwa dróg oraz wandalizmu.
– Z dużą częstotliwością wywożone są śmieci komunalne, których
jest u nas mniej. Natomiast śmieci

segregowane, których ludzie posiadają więcej, wywożone są raz
w miesiącu – mówił na spotkaniu
jeden z mieszkańców.
– W niektórych częściach miasta
pojawiają się podobne głosy, dlatego odbyło się już w tej sprawie
spotkanie z firmą PUK w celu dopracowania tego harmonogramu
– odpowiedziała Grażyna Dziedzic.
Mieszkańcy wyrazili także swoje obawy w związku z wysokimi
cenami wody. – Czy mamy się spodziewać podwyżek cen? – pytali
zaniepokojeni.
– Chcę powiedzieć, że w 2013
roku cena wody nie wzrosła oraz
zapewnić, że w 2014 także nie zostanie podniesiona. W 2014 r. cena
wody może być nawet nieznacznie
niższa – zapewniła prezydent.
Pod koniec spotkania pojawił się
temat graffiti, które nielegalnie
malowane jest na budynkach.
Robert Połzoń

Urzędnicy i instytucje
charytatywne w Rudzie Śląskiej podjęli współpracę,
dzięki której potrzebne produkty trafiają do najuboższych. – Z inicjatywą współpracy zwróciła się do mnie
firma Madej&Wróbel, która
zaoferowała chęć przekazywania swoich produktów.
Temat podjął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Caritas, dzięki którym powstały
stałe punkty dystrybucji żywności w mieście – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. W ich zorganizowanie
zaangażował się Caritas.
Osoby potrzebujące, wskazane przez MOPS, będą mogły się udać do punktów Caritasu mieszczących się
w Rudzie i Halembie.

Zaduszki jazzowe
27 listopada w Domu
Kultury w Bielszowicach
odbędą się „Zaduszki jazzowe” w wykonaniu uczniów
Szkoły Muzycznej oraz zaproszonych gości. Podczas
wieczoru wystąpi także Big
Sunny Band. Rozpoczęcie
o godzinie 18.00. Wstęp
wolny.

Słodycze dla dzieciaków
Mikołajkowy czas to najlepszy okres na pomoc. Z tej
okazji 5 i 6 grudnia zorganizowana zostanie zbiórka słodyczy. Będzie można składać je w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta. Zebrane „słodkie paczki” przekazane zostaną potrzebującym dzieciom, które
otrzymają także mikołajowe
czapki. Organizatorami akcji
są: Krzysztof Bochnia i Ewa
Banach, działający w ramach
Stowarzyszenia Razem dla
Rudy Śląskiej.

REKLAMA
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INTERWENCJA
Wydeptana ścieżka pełna krzewów i chwastów – to najbliższa droga z osiedla znajdującego się przy ulicy Dunikowskiego do
przystanku autobusowo-tramwajowego. – W nocy jest tam ciemno, a w deszczową pogodę błotnisto. W dodatku dochodzi tam
do zdarzeń kryminalnych – opisują mieszkańcy. Czy da się im pomóc? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Droga przez chwasty

– „Chcemy się zwrócić z prośbą
o interwencję w sprawie niebezpiecznego przejścia na przystanek
autobusowo-tramwajowy znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Ceramicznej. Z osiedla
prowadzi tam wydeptana ścieżka,
którą jest ciężko przejść, z uwagi na
rozrastające się krzewy i chwasty,
a w porach wieczorowo-nocnych
na zalegające ciemności. Ponadto
w rejonie przejścia często dochodzi
do zdarzeń kryminalnych, a jest to
też jedyna droga, jaką dzieci mogą
dojść do szkoły salezjańskiej, znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach koło ZGODY. W czasie złej pogody, przejście
na przystanek jest praktycznie niemożliwe, gdyż na wydeptanych

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ścieżkach zalega błoto. Sprawa niebezpiecznego przejścia była już
niejednokrotnie poruszana w tutejszym UM, jednakże miasto twierdzi,
że ten teren nie należy do miasta,
w związku z czym nie może nic zrobić. Naszym zdaniem miasto powinno wymóc na właścicielu utrzymanie porządku na swoim terenie, tj.
skoszenie trawy, uporządkowanie
zaśmieconego terenu itd.” – piszą
w mailu mieszkańcy osiedla.
Problem przedstawiliśmy w Urzędzie Miasta oraz w Straży Miejskiej.
– W sprawie wykoszenia poboczy wzdłuż wydeptanej przez
mieszkańców ścieżki łączącej ul.
Katowicką z ww. osiedlem uprzejmie informuję, że ścieżka ta przebiega przez działki nr 5.352 i nr
5.774/364, które są w wieczystym
użytkowaniu „Polskich Kolei
Państwowych” Spółka Akcyjna
w Warszawie – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.
– Posiadacz nieruchomości nie
ma obowiązku prawnego udostęp-

Ścieżka, którą najszybciej można się dostać do przystanku, jest zarośnięta

nienia terenu na użytek publiczny,
a osoby, które poruszają się tym
przejściem, mogą korzystać z chodnika położonego wzdłuż ul. ks. Tunkla i ul. Katowickiej. Dodaję, że teren nie jest zabrudzony odpadami
komunalnymi i jedynie grzecznościowo możemy zwrócić się do użytkownika o zachowanie takiego stanu terenu (np. przycinka krzaków),

Foto: arch.

który umożliwiałby bezpieczne
przejście, ale jak już wspomniałem,
zależy to jedynie od dobrej woli
PKP – tłumaczy Krzysztof Piekarz,
komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej i dodaje: – W związku
z informacją o zdarzeniach kryminalnych, teren objęliśmy wzmożonymi patrolami służb prewencyjnych.
Sandra Hajduk

7

Z redakcyjnej
skrzynki

– Jest problem ze światłami
znajdującymi się na ulicy
Piastowskiej. Chodzi mi o te,
które ulokowane są koło
skrzyżowania z ulicą Bankową. Sygnalizacja ta ma
ostrzegać o jadącym tramwaju, jednak nie spełnia ona
swojej funkcji. Mam wrażenie, że jest rozregulowana.
Jednego dnia samochody
muszą stać po 15 minut, mimo, że żaden tramwaj nie jedzie. Chwilę później widziałem, że światła nie świecą się,
chociaż w tym samym czasie
tramwaj znajdował się w tunelu. Ta sygnalizacja świetlna może spowodować poważny wypadek – mówi pan Mateusz z dzielnicy Ruda.
Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy do Urzędu Miasta.
– Szóstego listopada 2013 r.
przekazano administratorowi
sygnalizacji świetlnej, tj. spółce Tramwaje Śląskie S.A., sugestie mieszkańców w tej
sprawie. Obecnie Wydział
Dróg i Mostów naszego urzędu oczekuje na oficjalne stanowisko zarządcy sygnalizacji
– odpowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
REKLAMA
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Koncert bez granic
Wieczór z różnorodną, nastrojową i dobrą na wszystko piosenką
został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie
Śląskiej. We wtorek (19.11.) podczas koncertu wystąpiło pięciu wokalistów, którzy są wychowankami
Studia Wokalnego MDK.
– Organizujemy już czwartą imprezę w ramach Rudzkiej Jesieni
Kulturalnej. Koncert ten nosi nazwę „Piosenka nie zna granic”.
Wystąpią w nim wokaliści ze studia Wojciecha Sanockiego działającego w Młodzieżowym Domu
Kultury – tłumaczył Jerzy Mazurek, wicedyrektor MDK w Rudzie
Śląskiej. – Uczestnicy koncertu
usłyszą w sumie szesnaście utworów – dodał.
W przerwie między występami
uczestnicy koncertu mogli wziąć
udział w konkursie. Przygotowano dla nich sześć muzycznych
pytań.
– Zazwyczaj dwa razy do roku
odbywa się tu koncert podsumowujący naszą pracę. Jeden organizowany jest jesienią, drugi zaś gramy

Kopalnia w obiektywie
Interesujesz się fotografią? Fascynują
Cię miejsca nasiąknięte industrializmem?
Biorąc udział w konkursie „Kopalnie są
piękne” będziesz miał nie tylko niepowtarzalną okazję do odwiedzenia zamkniętej
kopalni KWK Halemba-Wirek Ruch Wirek,
ale także wygrania atrakcyjnej nagrody.
– Celem konkursu jest powstanie i pokazanie zbioru unikatowych prac fotograficznych oraz utworzenie wystawy zdjęć
laureatów, bezpośrednio w magistracie
Miasta. Prezentacja zdjęć planowana jest
na 4 grudnia w związku z przypadającym
na ten dzień świętem górniczym „Barbór-

REKLAMA

Wykonawcy śpiewem wprowadzili widownię w jesienny nastrój. 

w okolicy czerwca – mówiła Magdalena Całka, wokalistka, która już
od ośmiu lat uczęszcza na zajęcia
prowadzone przez Wojciecha Sanockiego. – Robię to co lubię, wtedy kiedy mam na to czas. Dzięki
zajęciom w MDK mogę śpiew po-

Foto: RP

godzić ze studiami i pracą. Dziś na
scenie zaśpiewam cztery utwory,
wszystkie anglojęzyczne. Będą to
między innymi piosenki takich wykonawców jak Michael Buble oraz
Duffy – dodała.
Robert Połzoń

Spotkanie bez barier
W środę (20.11.) po raz ósmy zorganizowano Spotkanie Aktorskie
Osób Niepełnosprawnych, którego
pomysłodawcą jest Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce
Jezusa” w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Na deskach Domu Kultury w Bielszowicach grupy artystyczne z różnych
stron Śląska i Krakowa zaprezentowały siedem wyjątkowych spektakli.
– Podstawowym celem tych spotkań jest to, by osoby niepełnosprawne zaprezentowały swój talent i ewentualnie znalazły miejsce pracy
w świecie teatru – mówił Marek Jelonek, koordynator ds. Spotkań Aktorskich i dodał: – Grupy, które zaprosiliśmy, były nagrodzone wieloma ważnymi nagrodami.
Spotkanie nie ma charakteru konkursowego – jest formą prezentacji
warsztatowej własnego dorobku i nie
tylko: – Podczas spotkania można
REKLAMA

ką”. Powyższa inicjatywa ma za zadanie
propagowanie i podtrzymywanie tradycji
górniczych naszego regionu – tłumaczy
Krzysztof Bochnia, który wraz z Markiem
Gacką opiekuje się projektem. Obaj są
członkami zarządu Stowarzyszenia Razem dla Rudy Śląskiej.
Chętni do udziału w konkursie mogą
wejść do kopalni w dwóch terminach –
28 i 29 listopada w godzinach od 8.00
do 14.00. Zdjęcia należy wysłać na adres mailowy kwkruchwirek@gmail.
com. Najciekawsze fotografie zostaną
nagrodzone.

Podopieczni ZSS im. W. Scherborn z Czerwionki-Leszczyn podczas spektaklu.
Foto: MS

zbierać doświadczenia, przełamać
tremę, przygotować się na imprezy
większej rangi. Zdarzało się, że udało nam się zaprosić profesjonalnych
reżyserów i aktorów, którzy służyli
dobrą radą – wyjaśniał dyrektor
Ośrodka dla Niepełnosprawnych
Dariusz Sitko.

– Tutaj pokazujemy, że człowiek
niepełnosprawny nie jest skazany
na bezczynność, zamknięcie w czterech ścianach. Staramy się, by nasi
wychowankowie byli wolni od
wszelkich ograniczeń i barier –
podkreślał.
Magdalena Szewczyk
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Z KULTURĄ NA TY
W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto dwa konkursy z cyklu ,,Rudzka Jesień”. Pierwszy z nich adresowany był do dzieci, drugi do dojrzałych artystów. – Przedstawiamy wystawę pokonkursową prac drugiej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży „Rudzka Jesień”. Organizatorzy, czyli Muzeum Miejskie oraz Stowarzyszenie Przyjazna Ruda Śląska, postanowili rozszerzyć odbywający się od czterdziestu lat
konkurs o kategorie dziecięcą i młodzieżową – tłumaczy Ewelina Pieczka, kustosz Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.

Jesienne plenery

– Formuła konkursu jest dość nietypowa, ponieważ jest on poprzedzony plenerem oraz warsztatami plastycznymi. One odbyły się 12 i 19
października – dodaje.
Nagradzanie prac konkursowych
odbyło się w środę (20.11.) w Muzeum Miejskim. Na konkurs zgłoszono 103 prace, które rozpatrzono
w czterech grupach wiekowych. Tematem pleneru malarskiego były
„Najpiękniejsze zabytki Rudy Śląskiej”.
– Moim tematem pracy było wnętrze fabryki. Jest to trochę trudniejszy motyw niż np. krajobraz, ponieważ musiałam w swojej pracy
uwzględnić bardzo dużo szczegółów
– mówi Aleksandra Czech, uczestniczka konkursu, która otrzymała
wyróżnienie.
Laureaci konkursu:
Dzieci do 6 lat: Paweł Lipka, Alicja Maj;
Dzieci od 7 do 9 lat: 1 nagroda –
Natalia Pilich, Magdalena Miliczek;
2 nagroda – Kinga Pietras, Domini-

Nagrodzeni twórcy nieprofesjonalni w konkursie ,,Rudzka Jesień”.

ka Włodarczyk; 3 nagroda – Łukasz
Niewiński, Maja Marchewka.
Dzieci od 10 do 12 lat: 1 nagroda
– Miłosz Cogiel; 2 nagroda – Justyna Dyrdek; 3 nagroda – Paulina
Skok.
Młodzież od 13 lat: Dagmara
Rzadkowska.
W piątek (22.11.) rozstrzygnięto
46. edycję konkursu plastycznego
„Rudzka Jesień” dla twórców nieprofesjonalnych. Konkurs ten ma
charakter otwarty, w tym roku obej-

mował prace z zakresu malarstwa.
W tegorocznej edycji konkursu
udział wzięło ponad 80 artystów
z całego województwa, zgłoszono
218 prac wykonanych różnymi technikami. Jury brało pod uwagę wyrazistość osobowości artystycznej autora, szczerość plastycznej wypowiedzi, oryginalność i indywidualizm twórczy autorów. Nagrody
główne otrzymali: Jan Nowak –
„Kowboje śląscy XXI wieku” i Józef
Osdarty – „Orzegów – na lodowi-

Foto: MHS

sku”. Pozostałe nagrody otrzymali:
Edward Czech – „Światowe Dziedzictwo”, Piotr Gregulski – „Wizje”,
Jerzy Koziołek za zestaw prac
„Orzegów ulica Królowej Jadwigi”,
„Ruda Śląska ulica Wolności” i Renata Krawczyk – „Konkurs w lotach
gołębi pocztowych”. Wystawę prac
konkursowych można obecnie oglądać w Muzeum Miejskim. Patronat
nad tym wydarzeniem objęły „Wiadomości Rudzkie”.
Robert Połzoń

Niemal 20 godzin atrakcji: seansów filmowych, prelekcji, koncertów i warsztatów, a wszystko związane z tematyką gór. Tyle atrakcji
czekało na uczestników VIII Spotkań Górskich „Lawiny”. Impreza trwała trzy dni i odbywała się m.in. w kinie ,,Patria” i w MCK-u. – Festiwal ma być okazją do zabawy, ale też okazją do wymiany doświadczeń i układania planów na przyszłość – mówią organizatorzy.

Lawiny po raz ósmy
– Co roku przygotowujemy więcej
atrakcji. W tym roku po raz pierwszy
odbyły się warsztaty wspinaczkowe
dla dzieci – mówił Krystian Baca,
pomysłodawca i organizator festiwalu oraz członek rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
In-nI. – „Lawiny” to podsumowanie
tego co działo się w 2013 roku. Niektórzy z gości zdradzają też swoje
pomysły na wyprawy, które planują
odbyć w przyszłym roku – dodał.
W trakcie tegorocznej edycji festiwalu przypomniano postać tra-

gicznie zmarłego w tym roku Artura
Hajzera, twórcy programu Polski
Himalaizm Zimowy. Gościem imprezy był m.in. Artur Małek, jeden
z czwórki polskich himalaistów,
którzy w marcu tego roku jako
pierwsi w historii zdobyli zimą
ośmiotysięcznik Broad Peak w Karakorum. Zagrała też góralska kapela, a także zespół „U studni”, złożony z muzyków legendarnej grupy Stare Dobre Małżeństwo. Wszystkie prelekcje, pokazy i koncerty odbywały
się przy wypełnionej po brzegi sali.

CO, GDZIE,
KIEDY
Mikołaj w Patrii
Dzień św. Mikołaja można
spędzić w bardzo fajnym miejscu. 6 grudnia kino „Patria”
organizuje niezwykłe spotkania z Mikołajem, w ramach
których wyświetlony zostanie
film „Ratujmy Mikołaja” oraz
wręczone zostaną paczuszki –
niespodzianki. Seanse dla
szkół odbędą się o godzinie
8.30 i 11.00, natomiast dla pozostałych dzieci o godzinie
17.00. Cena biletu wynosi 15
zł lub 10 zł (bez prezentu). Rezerwacje można składać pod
numerem tel. 502-651-403.

Operetka i humor
1 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu odbędzie się Wieczór
z operetką i humorem, na który
zapraszają Naira Ayvazyan
i Tomasz Białek. Artyści zaprezentują najsłynniejsze arie,
czardasze i duety. Koncert,
okraszony humorystyczną konferansjerką Jacka Nowosielskiego, wzruszy i rozbawi publiczność. Solistom towarzyszyć będą tancerze turniejowi.
Rozpoczęcie o godzinie 17.00,
bilety w cenie 30 i 25 zł.

Rak i goście!
W Domu Kultury w Bielszowicach wystąpi nasz śląski
Kabaret „Rak” – tym razem
z gościem. Na scenie pojawi
się znana aktorka – Anna Guzik. Na występ zapraszamy 8
grudnia o godzinie 17.30. Bilety w cenie 50 zł.

Ostatni dzwonek

Jedną z atrakcji festiwalu był występ góralskiej kapeli.

– To co usłyszeliśmy w trakcie festiwalu z pewnością będzie nam trochę pomocne w realizacji przyszłych planów.

Foto: SH

Fajnie, że są takie festiwale – mówił
Marek, jeden z uczestników imprezy.
Sandra Hajduk

Tylko do 30 listopada
w Domu Kultury w Bielszowicach można podziwiać
wystawę w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej. Wszystkich pasjonatów fotografii
zachęcamy do odwiedzin.
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PORADY
PORADY PRAWNIKA
Maciej Makula
– radca prawny, przewodniczący zarządu
Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Oﬁarom Przestępstw (www.rspop.org.pl)

Odpowiedzialność
właścicieli za zwierzęta
Do stowarzyszenia zgłosił się
pan Ryszard z następującym problemem – w trakcie wieczornego
spaceru ze swoim pupilem rasy
mieszanej został zaatakowany
przez groźnie wyglądającego psa.
Pies-agresor ma również swojego
właściciela, a jest nim mieszkaniec sąsiedniego bloku. Pan Ryszard pyta się, kto zapłaci za
spodnie oraz leczenie jego zwierzaka, który również ucierpiał
podczas zdarzenia.
Bez wątpienia odpowiedzialność za wyrządzoną przez psa
szkodę ponosi osoba nazwana na
potrzeby niniejszego opracowania
właścicielem. Regulujący te kwestie przepis art. 431 kodeksu cywilnego nie używa takiego pojęcia
– wskazuje na odpowiedzialność
osób, które zwierzę chowają (ho-

dują) albo się nim posługują. Nie
trzeba być więc formalnie właścicielem zwierzęcia, aby ponosić
odpowiedzialność za jego działania.
Przepis ten zasady odpowiedzialności zakreśla dość szeroko
– odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy zwierzę pozostawało pod nadzorem, czy też
zabłąkało się lub uciekło. Uwolnić
się od niej można tylko wtedy, gdy
właściciel wykaże brak winy
w tym zakresie – a zatem jeżeli
dopełnił wszelkich aktów staranności, mających na celu np. właściwe zamknięcie zwierzęcia
w pomieszczeniu. Od odpowiedzialności nie zwolni na pewno
fakt, że pies lub inne zwierzę uciekły przez niedomknięte drzwi albo
też zerwały się ze smyczy.

Zadanie, które stoi przed panem
Ryszardem, sprowadza się do wykazania czterech elementów: faktu
chowania zwierzęcia lub posługiwania się nim przez adresata roszczenia, zdarzenia (zachowanie się
zwierzęcia wyrządzającego szkodę), wystąpienia szkody i związku
przyczynowego pomiędzy szkodą
a tym zdarzeniem. Pozywając
właściciela psa trzeba więc udowodnić, że zwierzę należy do niego, ponadto że to zwierzę uczestniczyło w zdarzeniu i swoim zachowaniem doprowadziło do wyrządzenia szkody. W ten sposób
dochodzenie roszczeń przed sądem winno zakończyć się sukcesem.
Oceniając tego typu przypadki
sąd może orzekać też zgodnie
z zasadami słuszności. Otóż nawet
jeżeli właściciel zwierzęcia skutecznie wykaże brak swojej winy,
to poszkodowany może żądać naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania
stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Tak więc dobra rada dla
właścicieli zwierząt – pilnujcie
swoich pupili.
OGŁOSZENIE

PORADY WESOŁEJ ŁAPKI

Barbara Klasik
– trener „Wesołej Łapki” w Rudzie Śląskiej
e-mail: barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel. 792-272-662

Jestem w ciąży, za 5 miesięcy urodzi nam się dziecko. Jestem
posiadaczką 9-miesięcznej suczki amstaffa, bardzo ruchliwej
i wszędobylskiej. Zastanawiamy się z mężem, jak przyzwyczaić
ją do niemowlęcia, żeby nie zrobiła mu krzywdy?
Bogusia M.

Dziecko a pies
Moje wskazówki dotyczą tylko
dobrze socjalizowanego psa. Ważne
jest, by pies opanował podstawowe
komendy (siad, waruj, na miejsce,
czekaj, do mnie). Zapiszcie się na
kurs posłuszeństwa, co Wam i jemu
da poczucie pewności. Jeżeli pies do

tej pory nie miał kontaktu z dziećmi,
umożliwcie mu takie spotkania i zadbajcie, by były one pozytywne.
Zdrowy i regularnie odrobaczany
pies nie jest zagrożeniem dla małego
dziecka, więc pozwólcie psu obwąchać je, gdy już będzie z Wami. Nie

zaniedbujcie zwierzęcia, zachowajcie ustalony rytm dnia, nie zabraniajcie mu przebywania obok, gdy
jest pora karmienia dziecka. Zachowujcie się zupełnie normalnie, gdy
pojawi się maluch. Niech pies bierze
udział w zajęciach pielęgnacyjnych,
grzecznie czekając i obserwując
Was. Wyrzucanie psa z pokoju, zabranianie kontaktu z dzieckiem
i z Wami przyniesie tylko kłopoty,
bo dla psa dziecko stanie się obiektem tym bardziej „interesującym”, im
bardziej będziecie trzymać go z daleka od niego. Pies zacznie spoglądać
na dziecko jako obiekt zagrażający
mu, bo to, co kiedyś miał i było dla
niego dostępne, z chwilą, gdy pojawił
się mały człowiek, stało się zakazane.
Nauczenie psa komend i zezwolenie
na wspólne przebywanie w tym samym pomieszczeniu sprawi, że pies
niczego nie będzie się obawiać.

PORADY DIETETYKA

• Pogotowie ratunkowe
999, 32 248-79-04
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Mam
sporą
nadwagę,
chciałabym przejść na dietę.
Słyszałam, że w trakcie odchudzania bardzo ważne jest
picie wody. Czy to prawda?
Anna 37 l., Wirek

Problem
z nadwagą
Organizm ludzki w 70% składa
się z wody. Bez wody człowiek
może przeżyć tylko kilka dni.
Poprzez oddychanie, pocenie się
i wydalanie średnio tracimy ok.
2-3 litrów dziennie. Dlatego codziennie należy uzupełnić płyny.
Dzienne spożycie wody dla dorosłego, zdrowego mężczyzny wynosi 2,5 litra, dla kobiety ok. 2
litrów. Woda pomaga usunąć
z organizmu wszelkie szkodliwe
substancje powstające w komórkach i tkankach w czasie różnych
przemian.
Czysta woda nie zawiera
związków chemicznych zawartych w innych napojach np. kofeiny, środków konserwujących,
barwników itp., które drażnią
błonę śluzową żołądka oraz obciążają wątrobę i nerki, których
zadaniem jest oczyszczanie organizmu z toksyn. Nie zawiera
również cukru, a co za tym
idzie, nie dostarcza dodatkowych kalorii. Ludzie otyli potrzebują więcej wody niż osoby
o prawidłowej masie ciała. Osoba otyła powinna wypijać
1 szklankę wody na każde 11,5
kg ponad normę. Jeśli masz problem z wagą i pragniesz schudnąć, to oprócz zmniejszenia ilości spożywanych kalorii i aktywności fizycznej, pij codziennie wodę na zdrowie.
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ZRÓB
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kg
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18,99

TELEFONY
ALARMOWE

ASA
KIEŁB
CKA
ŻYWIE

14,49

zł/kg

obowiązuje od 27.11.-3.12.2013

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00
REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe 992,
32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze
993, 32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna
32 248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie
energetyczne 991

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

REKLAMA

Złóż życzenia
barbórkowe
na łamach
„Wiadomości
Rudzkich”!

Promocja 10 zł
(od osób prywatnych)

4 grudnia, w Barbórkę, na łamach „Wiadomości Rudzkich”
ukaże się specjalny dodatek poświęcony górniczemu świętu. Za
naszym pośrednictwem możesz
złożyć życzenia barbórkowe. To
oferta specjalna skierowana do
mieszkańców Rudy Śląskiej.

Życzenia do 26 słów
– cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku (8.00-16.00) do 29
listopada w redakcji przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod numerem
telefonu 32 248-60-97.
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Jabłko
za papierosa

Patronat nad ZSO nr 4

Porozumienie podpisano w Warszawie.

Na pacjentów Przychodni Fundacji „Unia Bracka” czekały w czwartek
soczyste jabłka.
Foto: RP

O tym, że czerwone, soczyste jabłko może być alternatywą dla papierosa, przekonywano w czwartek
(21.11.) w Przychodniach Fundacji „Unia Bracka”.
Każdy, kto w ten dzień odwiedził jedną z placówek
bądź Urząd Miasta, otrzymał ulotkę informującą
o szkodliwości nałogu palenia oraz jabłko jako zdrową
alternatywę dla papierosa. W taki sposób Fundacja
włączyła się w obchody Światowego Dnia Rzucania
Palenia.
– To już druga edycja akcji „Jabłko za papierosa”.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych pacjentów oraz
wszystkich osób odwiedzających w tym dniu nasze
przychodnie, iż palenie papierosów ma wpływ nie tylko
na organizm samego palacza, ale szkodzi także osobom
wdychającym dym papierosowy tzw. biernym palaczom.
Niestety najczęściej są to osoby nam najbliższe, nasze
dzieci, małżonkowie, rodzice, których na co dzień trujemy – tłumaczy jak narodziła się akcja Paulina Pitrowska, kierownik Zespołu Marketingu Fundacji „Unia
Bracka”.
Pacjenci byli mile zaskoczeni takim prezentem: –
Jest to bardzo miły gest. Nawet jeśli jedna osoba wypali dzisiaj o jednego papierosa mniej, to będzie bardzo
dobrze – mówiła obdarowana jabłkiem pani Teresa, pacjentka przychodni w Bielszowicach.
Akcję zorganizowano wspólnie z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej oraz
Stowarzyszeniem Manko.
Sandra Hajduk

Doceniony
pracownik
Marcin Kompert od 2005 roku pracuje w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Ostatnio został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania
podejmowane na rzecz osób z zaburzeniami i chorych psychicznie.
– Jest to dla mnie miłe zaskoczenie. Tym bardziej, że
wniosków było dużo z całej Polski. Zupełnie się tego nie
spodziewałem, ale ogromnie się cieszę, że doceniona została moja praca i ludzi, z którymi współpracuję – mówi.
Pan Marcin pracuje z osobami dotkniętymi zaburzeniami, z osobami całkowicie wycofanymi z relacji
środowiskowych i z takimi, które nie chcą korzystać
z różnych form pomocy i wsparcia. W swoich podopiecznych potrafi wzbudzić zainteresowanie codziennym życiem i przekonać ich, że warto uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Nigdy nie odmawia pomocy i sprawia, że ludzie często odrzuceni
społecznie, mają poczucie normalności.
Agnieszka Pach

Akademia Obrony Narodowej i Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego objęli patronatem klasy mundurowe Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 4. Porozumienie podpisano
w Warszawie na okres 10 lat.
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rudzie Śląskiej im. H.C. Hoovera jest wyjątkowy. To jedyna szkoła
w mieście z klasami mundurowymi. Cieszę się, że Akademia

Obrony Narodowej objęła ją swoją opieką i będzie patronować
młodzieży, która swoją przyszłość
wiąże z mundurem – mówi Anna
Krzysteczko. – W dzisiejszych czasach coraz rzadziej mówi się o miłości do ojczyzny i służbie, ale
mam nadzieję, że właśnie takimi
szlachetnymi ideami kierują się
młodzi ludzie przy wyborze tych
wyjątkowych klas – dodaje wiceprezydent miasta.
Foto: MS
Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie ZSO nr 4 będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach, czy projektach organizowanych przez Akademię. Pracownicy Akademii będą brać
udział w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych, a uczniowie będą mogli korzystać z zasobów materialnych uczelni, czyli np. biblioteki.
MS
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Biega, bo lubi to robić. Nie przeszkadza mu chłód czy deszcz, a nawet wiek. Ma 86 lat.
Edward Mucha startuje w różnych biegach amatorskich na terenie kraju i swoją postawą
budzi podziw innych biegaczy. – Chciałbym się kiedyś znaleźć w Księdze rekordów Guinessa.
Mało jest osób, które startują w tak dużej liczbie biegów w takim wieku – mówi mieszkaniec
Bykowiny.

Biegiem przez życie

Mamy dla Państwa 1 ciśnieniomierz. Otrzyma go osoba,
która jako dziesiąta wyśle do
nas SMS-a o treści wiad.cis
+ imię i nazwisko pod numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% vat tj. 1,23 brutto). Na
SMS-y czekamy 27 listopada
2013 r. w godz. 10.00-15.00.

Niedawno pan Edward startował w Biegach
Niepodległościowych, które rozgrywane były
w Rudzie Śląskiej.
– Chciałem w tym roku wziąć udział w Biegu
Niepodległości w Warszawie, ale skończyły się
wcześniej zapisy i wystartowałem w Rudzie Śląskiej. Niedawno uczestniczyłem w biegu w Mikołowie i przywiozłem stamtąd medal – mówi z dumą
zawodnik. – Bieganie to jest moja uciecha, rozrywka – dodaje.
Początki zamiłowania do biegów sięgają wczesnych lat dzieciństwa.
– Jako dziecko biegałem za kurami po podwórku. Później biegiem pokonywałem drogę do szkoły.
Z czasem zacząłem startować w różnych amatorskich imprezach – opowiada. – Zostało mi to do
dzisiaj i będę biegał nadal, dopóki starczy mi sił –
deklaruje.
A my życzymy wytrwałości w pokonywaniu kolejnych kilometrów!
Sandra Hajduk

Edward Mucha miłością do biegania pała od najmłodszych lat.
Foto: MHS

Porada laryngologa: Doktor Ryszard Mikołajewski, laryngolog z 15-letnim stażem, odpowiada na pytania dotyczące niedosłuchu.
Około 500 milionów ludzi na całym świecie cierpi w wyniku ubytku słuchu. Problem najczęściej dotyka osoby starsze, skutecznie utrudniając im funkcjonowanie w stale pędzącym świecie, przeszkadzając w codziennej komunikacji
oraz narażając na bolesne uczucie wstydu. Ubytki słuchu
różnią się między sobą, jednak zdecydowana ich większość
ma charakter obu uszny.

– Czy osoby mające ubytek słuchu w każdym uchu powinny nosić dwa aparaty słuchowe?
Ryszard Mikołajewski: – Tak, z całą pewnością takie rozwiązanie jest dla nich bardzo korzystne. Każdy mój pacjent,
którego udało mi się przekonać do dwóch aparatów, potwierdzi moje słowa.
– Może Pan podać przykład z życia codziennego?
R.M.: – Rozpatrzmy choćby dźwięk klaksonu samochodowego. Docierający do uszu sygnał informuje nas o niebezpieczeństwie. W ciągu ułamka sekundy mózg porównuje
informacje z obu uszu, takie jak natężenie fal dźwiękowych
oraz momenty, w których dźwięk dobiegł do każdego ucha.
Dzięki temu natychmiast zdajemy sobie sprawę, z której
strony dochodzi dźwięk i jak daleko znajduje się jego źródło
oraz jesteśmy w stanie uniknąć niebezpieczeństwa.

– Ogromnym kłopotem niedosłyszących pacjentów jest
także rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu. Czy dwa
aparaty pozwalają rozwiązać także ten problem?
R.M.: – Hałas otoczenia utrudnia rozumienie mowy. Dla
osób, które nie słyszą oboma uszami tak samo dobrze, wyodrębnienie poszczególnych głosów jest trudne. Mózg po-

trzebuje informacji z obu uszu, aby skutecznie rozróżniać
dźwięki w trudnych sytuacjach słuchowych, takich jak rozmowa w zatłoczonej kawiarni lub w pomieszczeniu, do którego dobiegają hałasy przejeżdżających ulicą pojazdów.
Dwa aparaty słuchowe pozwalają wspomóc naturalną zdolność mózgu do „ﬁltrowania” hałasów dochodzących z tła.
– Lekarze zwracają także uwagę na ryzyko utraty zdolności rozumienia mowy w przypadku zupełnej rezygnacji
z noszenia aparatu słuchowego. Czy może tak się stać, jeśli
nosimy tylko jeden aparat słuchowy?
R.M.: – Zjawisko, o którym tu mówimy, to tak zwana deprywacja słuchu. Polega na stopniowym traceniu przez
mózg umiejętności przetwarzania informacji w wyniku
trwałego braku pobudzania ucha bodźcem akustycznym. Im
wcześniej zdecydujemy się na noszenie aparatu słuchowego na dotkniętym ubytkiem słuchu uchu, tym mniejsze ryzyko wystąpienia deprywacji słuchu oraz tym większa korzyść z noszenia aparatów słuchowych. W dwóch aparatach
słuchowych dźwięki są przyjemniejsze do słuchania, nie
trzeba się wysilać, aby je usłyszeć. W naturalny sposób są
odbierane czysto, z odpowiednim poczuciem głośności
i przestrzenności. Uzyskanie takiego efektu z jednym aparatem słuchowym nie jest możliwe w przypadku osób dotkniętych ubytkiem słuchu na obu uszach.

KUPON

na bezpłatne
badania słuchu*
KUPON uprawnia wszystkich członków rodziny
do skorzystania z BEZPŁATNEGO BADANIA SŁUCHU
Ruda Śląska
ul. Niedurnego 25, tel. 32 240 69 87
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 8.30 do 16.30
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty

www.sluchmed.pl | Infolinia 801 000 819
* oferowane na rynku prywatnym

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne badania słuchu i konsultację protetyka. Możliwe wizyty domowe. Z uwagi na duże zainteresowanie naszymi usługami prosimy o telefoniczne umawianie wizyt. Słuchmed, Ruda Śląska, ul. Niedurnego 25,
tel. 32 240 69 87, czynne: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30.

Rudzki Senior
REKLAMA

Święta w cieniu komercjalizacji
Czy rzeczywiście świąteczny
duch powoli zamiera? – takie pytanie postawiono przed uczestnikami spotkania, które odbyło się
w czwartek (21.11.) w Hospicjum
Domowym im. Błogosławionego
Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Zorganizowało je Stowarzyszenie „Rudzkie Konto Pomocy”.
– To, czy my się poddamy komercjalizacji zależy od nas, ale
to, że ona istnieje, jest faktem.
Zawsze warto zwracać uwagę na
proporcję między tym z jakiego
powodu świętujemy, a tym jak to
świętowanie oprawiamy. Tu bardzo często występuje daleko idąca dysharmonia – przekonywał
w trakcie wykładu ks. Piotr Brząkalik. – Czasem warto nie mieć
czegoś na stole nie zaniedbawszy
tego, co jest istotą świętowania –
dodał.
To był czwarty wykład, którego mogli wysłuchać rudzcy seniorzy.
– Ten wykład to jeden z elementów projektu o nazwie „Aktywiza-

Ks. Piotr Brząkalik zwrócił uwagę na to, by w toku przygotowań nie zagubić istoty świąt.

Foto: SH

cja seniorów”. Spotkania organizowane w ramach projektu mają
zainspirować osoby starsze do
poznawania świata. Dzięki nim
seniorzy poszerzają swoje horyzonty – mówi Stefania Krawczyk,

kierownik Biura Porad Obywatelskich, która spotkanie zorganizowała we współpracy z Dorotą
Tobiszowską i Barbarą Dworak.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Urzędu Miasta. SH

ZŁOTE GODY

Nasi
Jubilaci
22 listopada w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła
się uroczystość złotych godów.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Dorota i Henryk Polakowie.

Helga i Leon Wątrobowie.

Hildegarda i Bronisław Wyrwichowie.

Hildegarda i Edward Czajowie.

Irena i Tomasz Krzysteczko.

Krystyna i Alfred Kaczorowie.

Krystyna i Leonard Jaskółkowie.

Magdalena i Edward Długoszowie.

Maria i Bernard Bienkowie.

Maria i Marian Roterowie.

Róża i Antoni Stompelowie.

Ruta i Ludwik Samolowie.

Stefania i Bernard Glombikowie.

Stefania i Edgar Gehrke.

Stefania i Jan Kubicowie.

Tadeusz Borkowski wraz z córką.

Teresa i Franciszek Wodniokowie.

Weronika i Marian Goławscy.

Weronika i Oswald Gebauerowie.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
dziękuje wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu
„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”
za odwagę i aktywność w podejmowaniu działań zmierzających
do poprawy własnej sytuacji życiowej.
Niech udział w projekcie będzie nie tylko miłym wspomnieniem,
ale przede wszystkim motywacją
do podjęcia pełnej aktywności społecznej.
Realizatorzy projektu dziękują wszystkim zaangażowanym osobom,
firmom i instytucjom za współpracę i wsparcie działań prowadzonych
w ramach tego sześcioletniego przedsięwzięcia.
Statuetka KRYSZTAŁ PROFILAKTYKI 2013 oraz zwycięstwo
w plebiscycie na najciekawsze „Letnie wydarzenie plenerowe”
uzasadniają efektywność podjętych działań
i stanowią miłe podsumowanie projektu.
Krystian Morys
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

„Ruda Śląska –szansą dla wszystkich”
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sylwester
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Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim bale,
prywatki i przyjęcia. Dziś podpowiadamy jak zaskoczyć znajomych stylizacją, fryzurą i makijażem.

Modna w sylwestera
W tę ważną noc powinniśmy czuć się pięknie i komfortowo. Dobrze dopasowana sukienka, w której wyglądamy zjawiskowo, to tylko połowa sukcesu. Stylizację dopełnia biżuteria, makijaż i fryzura. – Wybór fryzury i makijażu sylwestrowego to nie lada wyzwanie, bo w końcu każda z nas zastanawia się nad tym,
czym zaskoczyć... swoje przyjaciółki! Tak, wbrew pozorom stroimy się dla koleżanek, nie dla mężczyzn – uważa blogerka Dagmara Gdala z Silesia Street
Look.
– Jeśli chodzi o fryzury, to modne będą warkocze, kłosy, koki, czyli to, co było
modne przez całą jesień, tylko w bardziej zwariowanej formie – dodaje Dagmara.Ważne, aby nasza fryzura była trwała. Jeśli układasz włosy sama, pamiętaj
o tym, by dobrze je upiąć i spryskać mocnym lakierem. Warto też pamiętać,
żeby sylwestrowa fryzura współgrała z naszym wyglądem. Musi pasować zarówno do sukienki jak i kształtu twarzy. To samo dotyczy makijażu.
– Jeśli chodzi o makijaż, to tu wybór jest indywidualny. Wszystko zależy od
naszej fryzury, stroju, urody czy po prostu gustu – uważa Dagmara.
Sylwester to szalona noc, więc dlaczego nie zaszaleć i w kwestii wyglądu? Postaw na makijaż, którego nie zdecydowałabyś się zrobić na co dzień. W końcu
każdy musi czasem oderwać się od rzeczywistości, a kiedy indziej to zrobić jak
nie w sylwestrową noc? Pamiętaj też o dodatkach, które dopełnią całą stylizację.
– Nie zapominajmy o jakże ważnych dla kobiet dodatkach, czyli o biżuterii:
pięknych kolczykach, bransoletkach, łańcuszkach, wisiorkach, a nawet koliach.
Buty, które są naszą podporą, też dopełniają naszą kreację. To w nich nasza
noga wydłuża się, a my zaczynamy się prostować i poruszać z gracją – radzi
Grażyna Pander-Kokoszka z Pracowni Krawieckiej G-Style.
Agnieszka Pach

www.dymarka.eu
360 zł/para
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Zadzwoń
zapytaj
+48 606-803-811
+48 606-223-946

Stylizacja proponowana przez Grażynę Pander-Kokoszkę.

Arch. prywatne
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Jak co roku do połowy listopada władze miasta przygotować muszą projekt budżetu miasta na kolejny rok.
Projekt dokumentu na 2014 r. został przesłany 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Jednocześnie zapoznać się z nim już mogą radni oraz mieszkańcy Rudy Śląskiej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do
15 grudnia RIO powinna zaopiniować projekt, natomiast Rada Miasta ma czas do końca stycznia, by podjąć
uchwałę budżetową.

54,6 MLN ZŁ – TYLE KOSZTOWAĆ BĘDZIE
W 2014 ROKU SPŁATA ZADŁUŻENIA Z LAT
POPRZEDNICH I JEGO OBSŁUGA

Projekt budżetu miasta na 2014 r.

W przyszłym roku mija termin wykupu obligacji wyemitowanych w 2008 r. o wartości 15 mln zł. Dodatkowo spłaconych
musi zostać 7 mln zł z kredytu zaciągniętego w 2009 r. oraz
ponad 11 mln zł zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na
realizację w latach 2006-2010 projektu „Oczyszczanie ścieków
– Ruda Śląska”. Ponadto 0,8 mln zł przeznaczonych ma być na
spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na termomodernizacje
w latach 2009–2013. 13,2 mln zł będą warte rozliczenia z tytułu
poręczeń i gwarancji, natomiast 7,3 mln zł kosztować będą
odsetki od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

NA CO WYDANE ZOSTANĄ PIENIĄDZE W 2014 ROKU?
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁY
Oświata i wychowanie

187,3 mln zł

Pomoc społeczna

84,9 mln zł

Transport i łączność

73,9 mln zł

Gospodarka mieszkaniowa

51,1 mln zł

Administracja publiczna

46,7 mln zł

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

Dochody miasta w latach 2011-2014
w milionach zł

Wydatki na inwestycje
w latach 2010-2014 w milionach zł

42,5 mln zł

Kultura ﬁzyczna

22,2 mln zł

Bezpieczeństwo publiczne

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE, KTÓRE REALIZOWANE BĘDĄ W 2014 ROKU
Drogi
Kontynuacja budowy trasy N-S

13,3 mln zł

Rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla
w Kochłowicach

4,2 mln zł

Rozbiórka mostu przy ul. Poniatowskiego nad
Kłodnicą w Halembie oraz budowa nowego

4,1 mln zł

Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej

4 mln zł

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul.
Zabrzańską i Kokotek

3,7 mln zł

Remont ul. Karola Goduli

2,1 mln zł

Przebudowa mostu przy ul. Piastowskiej nad
Bytomką

2 mln zł

Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie
ul. Przemysłowej

2 mln zł

Budowa tras rowerowych

0,89 mln zł

Przebudowa pasa drogowego ul. Wysokiej
w Bielszowicach

0,65 mln zł

Przebudowa ul. Jaśminów

0,62 mln zł

Przebudowa ul. Przemysłowej

0,6 mln zł

Przebudowa ul. Dobrej Nadziei

0,42 mln zł

Oświata
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3

2,7 mln zł

12 mln zł

2,3 mln zł

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4

9,5 mln zł

Budowa boiska przy Gimnazjum nr 9

1,5 mln zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4

1,1 mln zł

Ochrona zdrowia

7,6 mln zł

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 8

0,5 mln zł

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu
,,Radosna Szkoła”

0,28 mln zł

JAK SKONSTRUOWANY
JEST BUDŻET MIASTA?

Sport i Rekreacja

Aby uchwalić budżet miasta, musi zostać spełnionych kilka

73,7 MLN ZŁ
– TAKA KWOTA PRZEZNACZONA
MA BYĆ NA INWESTYCJE W 2014 ROKU

kryteriów. Przede wszystkim planowane wydatki bieżące na
dany rok nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Kolejnym
warunkiem, jaki spełnić muszą władze miasta tworząc projekt
budżetu, jest zachowanie dopuszczalnego wskaźnika, o którym

Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na inwestycje
drogowe – 41 mln zł, co stanowi prawie 56% wszystkich
wydatków. Inwestycje w sport pochłoną ponad 10,8 mln zł,
natomiast w oświatę blisko 8,6 mln zł.
Na realizację inwestycji w 2014 r. władze miasta planują
zaciągnąć kredyt w wysokości 15,7 mln zł oraz pożyczkę
w kwocie 4,2 mln zł. Kredyt w całości przeznaczony zostanie
na realizację inwestycji drogowych, w tym dalszą budowę trasy
N-S. Natomiast niskooprocentowane pożyczki pochodzić będą
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i przeznaczone zostaną na termomodernizację placówek
oświatowych. Dzięki temu, że kolejne etapy budowy trasy
N-S znalazły się na liście projektów kluczowych do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, miasto ma duże szanse na
otrzymanie środków unijnych na realizację tej inwestycji.
Co istotne, za środki kwaliﬁkowane będą uznawane wydatki
poniesione już po 1 stycznia 2014 r.

decyduje ustawa o ﬁnansach publicznych w art. 243. Przygotowany
przez władze miasta dokument spełnia również to kryterium.

Zadłużenie miasta w latach 2010-2014
w milionach zł
Struktura dochodów budżetu
miasta na 2014 rok

RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY R

EDAKCJA:

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

Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego
w Orzegowie

4,9 mln zł

Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy
ul. Ratowników w Nowym Bytomiu

3 mln zł

Wykonanie dokumentacji czterech boisk sportoworekreacyjnych

2,5 mln zł

Rewitalizacja Parku im. A. Kozioła w Rudzie

1 mln zł

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu na
osiedlu „Paryż” w Goduli

0,62 mln zł

Budowa placu zabaw w Parku Strzelnica
w Bielszowicach

0,5 mln zł

Budowa ścieżki zdrowia w Halembie

0,45 mln zł

Budowa Parku Aktywności Stara Bykowina

0,42 mln zł

Inne
Rewitalizacja dworca w Chebziu

0,9 mln zł

Opracowanie projektów i budowa oświetlenia

0,38 mln zł

Budowa systemu monitoringu wizyjnego

0,2 mln zł

23 MLN ZŁ – TO KWOTA PRZEZNACZONA
NA REMONTY W 2014 ROKU
WG DZIAŁÓW

Transport – 11,6 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa – 8 mln zł
Gospodarka komunalna – 1,7 mln zł
Oświata – 0,9 mln zł

18W

iadomości

Rudzkie 27.11.2013

www.wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 27.11.2013

19

20W

iadomości

Rudzkie 27.11.2013

www.wiadomoscirudzkie.pl
OGŁOSZENIE

WOKÓŁ NAS

Wszyscy możemy pomóc

Alan po operacji.

Ma 11 lat i urodził się z bardzo
rzadką wadą układu kostnego, która
dotyka 1 osobę na 10 milionów.
– Moim marzeniem jest wyprowadzić na mecz moją ukochaną drużynę
– Górnika Zabrze – i spotkać się
z moim idolem Cristiano Ronaldo –
mówi Alan, bohater tej historii.
U Alana zdiagnozowano wrodzoną

Foto: arch. prywatne

wadę kości piszczelowej. Gdy chłopiec skończył rok, zaczął chodzić za
pomocą ortezy, która wyrównywała
mu nóżki. To dzięki niej mógł się poruszać. Uzupełniała ona 21 cm różnicy w długości nóg. Jego bliscy cały
czas wierzyli, że uda mu się w końcu
stanąć na zdrowych nogach.
Rodzice Alana szukali pomocy

Szlachetne przygotowania

W Rudzie Śląskiej wolontariusze Szlachetnej Paczki działają bardzo aktywnie.

Foto: arch.

Już szóstego grudnia rozpocznie
się wielki finał akcji Szlachetna
Paczka. Dla organizatorów jest
to okres ostatnich przygotowań
i wzmożonego poszukiwania darczyńców. Wszystko po to, by przez

dwa dni trwania akcji jak największej liczbie rodzin dostarczyć pomoc.
Siedemnastego listopada nastąpiło
wielkie otwarcie bazy Szlachetnej
Paczki. Darczyńcy odwiedzając stro-

u profesorów w Polsce, Niemczech
i Austrii. Żaden z nich nie dawał im
nadziei na wyleczenie syna. Ratunkiem okazał się doktor Paley z USA.
6 grudnia minie rok, od kiedy Alan
przeszedł operację. Teraz nosi aparat,
który wydłuża mu kość i koryguje
stopę. Chłopca czeka jeszcze rekonstrukcja więzadła w kolanie i ważna
rehabilitacja. Suma związana z leczeniem to 47 tys. zł plus koszty przelotu
i pobytu w USA. Niestety przerasta
ona rodzinę.
Alanowi można pomóc przekazując darowiznę na nr konta Fundacji
Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”:
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
(Tytułem: 16873 – Kopras Alan Tomasz – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia) i przekazując swój 1%
podatku.
– Jestem przeogromnie wdzięczna
i szczęśliwa, że nie zostaliśmy z tym
sami. Z całego serca bardzo gorąco
dziękujemy wszystkim, którzy okazują
pomoc – mówi Klaudia Bensz, mama
Alana.
Agnieszka Pach

nę internetową projektu, mają okazję
przeczytać, do jakich rodzin docierają wolontariusze.
– Na podstawie sporządzonego
przez SuperW opisu, darczyńca podejmuje decyzję, której rodzinie chce
udzielić pomocy. W dwóch rudzkich
rejonach w sumie 22 rodziny nie mają
jeszcze swojego darczyńcy – informuje Anna Mucha, jedna z liderek rejonu
Rudy Śląskiej i dodaje: – W „Paczce”
potrzebujemy bohaterów. Jeśli tylko
ktoś czuje, że będzie w stanie wyjść
ze swojego świata i zmierzyć się
z czymś zupełnie nowym, to z pewnością się do tego nadaje.
Szlachetna Paczka to akcja ogólnopolska, która z roku na rok zyskuje
coraz to większą popularność. „Paczkę” wyróżnia rodzaj pomocy, jaka
trafia do rodzin. Jest to wsparcie odpowiadające na konkretne potrzeby
danej rodziny.
Robert Połzoń

Zostań świętym Mikołajem
Zapuszcza brodę i zbiera zabawki na prezenty, by już 6 grudnia rozdać je najbardziej potrzebującym
dzieciom z oddziałów przedszkolnych przy SP nr 36 w Orzegowie.
Ksiądz Sebastian Mandrysz apeluje
o pomoc w akcji „Każdy może zostać świętym Mikołajem”.
Przyświeca mu hasło – „Bądź:
BMW”, czyli bądź bliżej, mocniej,
więcej.
– Nie róbmy czegoś, bo to wypada. Róbmy coś tylko dlatego, że
chcemy komuś pomóc, z kimś się
podzielić i być dla kogoś. Każdy
może zostać świętym Mikołajem –
zachęca ks. Sebastian Mandrysz
z parafii św. Michała Archanioła
w Orzegowie.
Ks. Sebastian od tego roku pracuje w oddziałach przedszkolnych

przy SP nr 36. Tam
dostrzegł, że jest wiele
potrzebujących dzieci,
do których w tym roku
św. Mikołaj może nie
przyjść.
– Kiedy powiedziałem dzieciom, że ja też
mogę być świętym
Mikołajem, to mnie
wyśmiały. Zacząłem
więc zapuszczać brodę, ale na tym nie ko- Ksiądz Sebastian czeka na zabawki w parafii św. Michała
niec. Nie chodzi tu Archanioła w Orzegowie.
Foto: MHS
przecież o wygląd,
tylko o ludzką postawę. Dlatego zato zabawki nowe lub mało zniszczone – tak, aby dziecko, które je
chęcam do udziału w naszej akcji.
otrzyma, mogło się jeszcze nimi
Od 2 do 6 grudnia w Tesco organinacieszyć – dodaje ks. Sebastian
zujemy zbiórkę słodyczy, a w naMandrysz.
szej parafii organizujemy zbiórkę
zabawek. Bardzo proszę, żeby były
Monika Herman-Sopniewska
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Niemal każdego roku słyszymy, że zima zaskoczyła drogowców. Kierowcy co roku uważają, że drogi można byłoby odśnieżać szybciej i dokładniej. Jak będzie w tym roku? W Rudzie Śląskiej zimowym utrzymaniem dróg zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przygotowania do zimowego utrzymania dróg prowadzone są przez cały rok.

Jesteśmy przygotowani na atak zimy
– Na wspólnych spotkaniach
z przedstawicielami władz miasta,
przygotowaliśmy obsługę zimową
miasta tak, aby uniknąć błędów
z poprzednich lat. Mamy przygotowane auta, obsadę personalną na
samochody i środki do posypywania, czyli sól i piasek. Rozpoczęliśmy od przygotowania sprzętu,
przeglądu i ewentualnych napraw
oraz od przeszkolenia pracowników w zakresie usuwania drobnych

awarii, przystosowania sprzętu do
akcji. Od niedzieli, kiedy to zostało
ogłoszone całodobowe pogotowie,
spółka jest w stanie gotowości niezbędnej ilości ludzi i sprzętu oraz
stałego monitoringu warunków pogodowych. Do właściwego utrzymania dróg przygotowany jest zapas soli w ilości dwóch tysięcy ton
oraz odpowiednia ilość piasku.
W przypadku ewentualnego wydłużenia się okresu zimowego zapasy

soli i piasku będą uzupełniane na
bieżąco – mówi Paweł Wójcik, dyrektor ds. technicznych w Przedsięborstwie Usług Komunalnych
w Rudzie Śląskiej.
Dodatkowo, jak co roku, w miejscach newralgicznych zostało rozstawionych kilkadziesiąt pojemników z piaskiem.
– To małe, stacjonarne pojemniki, z których mogą skorzystać na
przykład spółdzielnie. System ten

zdaje egzamin. Z piasku, który jest
praktycznie pod ręką, można szybko i łatwo skorzystać – dodaje Paweł Wójcik.
Wszelkie problemy związane
z odśnieżaniem należy zgłaszać do
Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przekazuje informacje do
pracowników PUK-u.
– Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i czekamy na wszelkie
uwagi. Oprócz tego mamy specjal-

ne patrole, które sprawdzają na
bieżąco stan dróg i nakierowują
nasze służby do ewentualnych akcji
interwencyjnych – mówi Paweł
Wójcik.
Podczas ubiegłorocznej zimy
użyto niecałe 3 tysiące ton soli,
a sama akcja kosztowała miasto
1,8 mln złotych. Na tegoroczną
w budżecie zabezpieczono około 3
mln złotych.
Monika Herman-Sopniewska
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Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 19.11.2013 r. do dnia 9.12.2013 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
u zbiegu ulic Edmunda Kokota/Partyzantów, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3995/149
o powierzchni 12155 m2, KW nr GL1S/00031374/6 i nr 3018/149 o powierzchni 156 m2, KW nr GL1S/00026970/6,
obręb Bielszowice, karta mapy 4, która zostanie sprzedana w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska.

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

ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu
859,00
+ 123,00

Termin
składania ofert

Uwagi

12.12.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.

17,46

3.537,00
+ 123,00

12.12.2013 r.

w pawilonie wolnostojącym
z c.o.

21,56

17,46

923,00
+ 123,00

12.12.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym
bez c.o.

9,95

17,46

484,00
+ 123,00

12.12.2013 r.

parter w bud. mieszkalnym
z c.o.

Adres
lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.wywoł.
zł/m2 netto

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 6 b

20,00

17,46

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 4 a

62,11

Ruda Śl. 5
ul. Wilka 7
Ruda Śl. 5
ul. Wilka 7 a

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień
10.12.2013 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu
i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020
2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej
opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto
w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318)
w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Wilka 6 b o pow. 20,00 m2
2
ul. Wilka 4 a o pow. 62,11 m 			
ul. Wilka 7 o pow. 21,56 m2
ul. Wilka 7 a o pow. 9,95 m2			
w terminie do dnia 12.12.2013 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2013 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać: a) szczegółowe określenie oferenta
			
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia
przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych
za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) tel. 32 248-24-11 wew.
311.

UWAGA OSOBY
BEZDOMNE
Schronienie dla bezdomnych mężczyzn zapewnia Noclegownia
w Rudzie Śląskiej 9, ul. Tołstoja 11 – czynna codziennie. Godziny
przyjmowania osób: od 19.00 do 7.00, a także w okresie: listopad
i luty od 18.00 do 7.00 oraz grudzień i styczeń od 16.00 do 7.00.
Ponadto pomocy w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej,
bezdomnym mężczyznom udzielają pracownicy socjalni Działu Klub
Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej,
ul. Markowej 22.
ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY
ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC
I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Ruda Śląska 1, ul. Wolności 14
Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 8
Ruda Śląska 3, ul. Przedszkolna 6
Ruda Śląska 5, ul. Kowalskiego 1a
Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 7
Ruda Śląska 7, ul. Tunkla 1
Ruda Śląska 11, ul. Bielszowicka 114 a
POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ
CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI
NUMERAMI TELEFONÓW:
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
– Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800-158-800
infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego: 0 800-100-022 lub
POLICJA: 997
STRAŻ MIEJSKA: 986
SŁUŻBY RATOWNICZE: 112
Plakat przygotowany przez MOPS w Rudzie Śląskiej Telefon kontaktowy: (032) 344-03-23
przy współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.

Ogłoszenia
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 40 lat czterech niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej
z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Łukowej, obręb Kochłowice, k.m. 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9 (w dziale trzecim wpisane są służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 3016/160; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczone numerami
geodezyjnymi:
a) 3582/160 o powierzchni 23 m2
b) 3583/160 o powierzchni 22 m2
c) 3584/160 o powierzchni 22 m2
d) 3585/160 o powierzchni 24 m2
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska działki
stanowią teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1), położone są w sąsiedztwie zabudowy garażowej,
mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych; posiadają regularny kształt zbliżony do
prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ulicy Łukowej, w związku z czym Gmina Miasto Ruda Śląska na działce nr 3016/160 o powierzchni 426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową,
ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu nr: 3582/160, 3583/160, 3584/160
i 3585/160. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych
nieruchomości wynosi 1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie z VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Każdy z wyłonionych w drodze przetargu
nabywców nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 1.020,00 zł wraz z VAT przed zawarciem
umowy notarialnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 3582/160
– 2.360,00 zł
– dla działki nr 3583/160
– 2.290,00 zł
– dla działki nr 3584/160 		
– 2.290,00 zł
– dla działki nr 3585/160
– 2.440,00 zł
Ceny osiągnięte w przetargu stanowić będą podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 5% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. Pierwszą
opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne
wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.01.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie:
– dla działki nr 3582/160 		
– 120,00 zł
– dla działki nr 3583/160
– 130,00 zł
– dla działki nr 3584/160 		
– 140,00 zł
– dla działki nr 3585/160
– 150,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem „wadium – Łukowa działka nr …” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz
z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają
przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226-227), tel. 32
244-90-56.

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla
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 zabudowana murem oporowym nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, o powierzchni 3850 m², położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca
stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 2127/120 o powierzchni 1623 m² i 2281/125 o powierzchni
2227 m², obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00014984/0. Dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną (symbol planu MM2). Działka nr 2127/120 i część działki
nr 2281/125 od strony wschodniej, objęte są strefą ochrony sanitarnej cmentarzy. Obszar działki nr 2127/120 leży w obrębie strefy „B”
– ochrony konserwatorskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, terenów zielonych i kościoła; posiada nieregularny
kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Teren nieruchomości lekko opada w kierunku zachodnim. Pod powierzchnią gruntu znajdują się
fundamenty po byłych obiektach szkoły, na powierzchni – pozostałości
betonowych placów. Zachodnią granicę stanowi w części mur oporowy
o długości 43 m i 15 m, który jest w złym stanie technicznym (nabywca
jest zobowiązany do utrzymywania i konserwacji muru oporowego).
Ogrodzenie (częściowe) jest wykonane z elementów żelbetonowych
oraz z siatki w ramach na słupkach murowanych, na podmurówce
murowanej w złym stanie technicznym. Jedynie działka nr 2127/120
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla, w związku z tym dojazd do zbywanego terenu może odbywać się
z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Zgodnie z art. 43 ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260) obiekty budowlane
powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od krawędzi
jezdni ulicy ks. Ludwika Tunkla.        
Cena wywoławcza do II przetargu wynosi: 300.000,00 zł.
II przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2013 r. o godz.11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W II 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 11.12.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 15.000,00 zł przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia 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 przetargu, przy czym do zawarcia umowy
cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do
spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości 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 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.
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REKLAMA

NAJMŁODSI RUDZIANIE

Julia Skwara
córka Karoliny i Artura
ur. 8.10. (3110 g, 53 cm)

Nelly Zielińska
córka Anny i Rafała
ur. 29.10. (3100 g, 52 cm)

Emilia Skrzypiec
córka Aleksandry i Adriana
ur. 19.11. (3500 g, 53 cm)

Milena Sip
córka Kingi i Szymona
ur. 19.11. (2660 g, 52 cm)

Bartek Rudnicki
syn Moniki i Wiktora
ur. 17.11. (3750 g, 59 cm)

Paweł Maciejowski
syn Agnieszki i Karola
ur. 16.11. (4285 g, 57 cm)

Kalina Kudela
córka Anny i Krystiana
ur. 16.11. (3650 g, 53 cm)

Kamil Żymołka
syn Patrycji i Krzysztofa
ur. 18.11. (2190 g, 50 cm)

Paweł Wójcik
syn Katarzyny i Rafała
ur. 18.11. (2510 g, 48 cm)

ODBIERAJ CODZIENNIE OD 8-22 RÓWNIEŻ W WEEKENDY
W RUDZIE 1 ORAZ BYKOWINIE, UL. ALEKSANDRA KOWALSKIEGO 5 LOK. 301

Wojciech Knobloch
syn Małgorzaty i Macieja
ur. 18.11. (4250 g, 61 cm)

Borys Oleśnicki
syn Sandry i Sebastiana
ur. 16.11. (3210 g, 53 cm)

Natalia Raszyn
córka Martyny i Grzegorza
ur. 18.11. (3000 g, 54 cm)

Justyna Hryniak
córka Agnieszki i Bogdana
ur. 18.11. (2400 g, 49 cm)

Aleksander Orłowski
syn Pauliny i Krzysztofa
ur. 19.11. (4350 g, 57 cm)

Weronika Kierzek
córka Elżbiety i Marka
ur. 20.11. (2950 g, 51 cm)

Nadia Paszek
córka Klaudii i Łukasza
ur. 17.11. (3100 g, 56 cm)

Barbara Muszyńska
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 20.11. (2590 g, 49 cm)

Maja Kosin
córka Joanny i Łukasza
ur. 19.11. (3430 g, 54 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby umieścić podobiznę swojego dziecka,
prosimy o wysłanie zdjęcia wraz z danymi (imię i nazwisko dziecka,
imiona rodziców, data urodzenia, wzrost i waga dziecka) na adres:
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl. Publikacja jest bezpłatna.
Red.
REKLAMA

Lily Maria
Trzcińska-Giraldas
córka Barbary
i Michela
ur. 24.10.
(3290 g,
54 cm)

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ZAPRASZAMY!

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

Baran – Nie rezygnuj teraz z planów,
odważnie mów o swoich potrzebach i dąż
do realizacji celów. W miłości również
się nie poddawaj, jeszcze nie wszystko
stracone. Rozmowa wiele wyjaśni.
Byk – Czas sprzyja wybaczaniu i rozmowom. Jeśli jest ktoś kto Cię zawiódł
lub skrzywdził, wysłuchaj tego, co ma do
powiedzenia, może się okazać, że Twój
osąd był zbyt surowy.
Bliźnięta – Jeśli czujesz się wykorzystywany, właśnie teraz porozmawiaj o swoich
odczuciach, szczerość się opłaci, a druga
strona zrozumie, że zbyt wiele od Ciebie
żąda. Nie bój się poruszać tego tematu czy
to w pracy, czy w uczuciach.
Rak – Poczujesz wiarę w lepsze jutro,
dzięki czemu łatwiej będzie Ci przezwyciężyć trudności, a tydzień minie w pozytywnej aurze. Raki z pierwszej dekady
znaku mogą się zakochać – i to tak na poważnie.
Lew – Tydzień sprzyja pozbywaniu
się nałogów i uzależnień. Jeśli chcesz
rzucić palenie lub zrzucić kilka kilogramów, właśnie to jest odpowiedni moment, by zacząć walkę i zadbać o swoją
duszę i ciało.
Panna – Przypilnuj, by wszystkie złożone przez Ciebie obietnice zostały spełnione. Nie bierz na siebie więcej nowych
obowiązków, możesz z wszystkim sama
nie dać rady. Zapisuj wszystko w kalendarzu.
Waga – Postaraj się wszystkie swoje
sprawy załatwić osobiście, wówczas
wzbudzisz zaufanie i przychylność kontrahentów. Pojawi się możliwość zarobienia dodatkowej gotówki.
Skorpion – Rozwijaj się towarzysko,
każda napotkana osoba stanie się dla Ciebie lustrem i nauczycielem. Możesz w ten
sposób dowiedzieć się czegoś ważnego
o sobie, na co dotychczas nie zwracałeś
uwagi.
Strzelec – Jeśli czujesz pustkę, spróbuj zajrzeć w głąb siebie i zadbaj o swą
duszę, o to, czego tak naprawdę pragniesz. Pamiętaj, by nie lekceważyć tych
potrzeb, nie samym chlebem człowiek
żyje.
Koziorożec – Ważne staną się dla
Ciebie sprawy związane z pozycją, pieniędzmi i realizowaniem własnych ambicji. To co już osiągnąłeś przestanie Ci
wystarczać, zaczniesz planować nowe
cele, by bardziej polepszyć swój status.
Wodnik – Możesz uwolnić się od niewygodnych relacji z ludźmi, którzy Ci
szkodzą. Nie bój się wprowadzać zmian
w swe życie i walczyć o swoje. W uczuciach może wydarzyć się coś, co Cię pozytywnie zaskoczy.
Ryby – Pamiętaj, że w miłości nie tylko liczą się uczucia, ale i codzienne gesty,
zaufanie i wspólne budowanie przyszłości. Rozmawiaj ze swoim partnerem,
a wasz związek znów będzie idealny.

Poziomo: 1 – przeciwny nadirowi, 5
– kozioł, samiec sarny, 8 – stolica Grecji, 9 – szczyt w Tatrach, 11 – święta
studnia muzułmańska, 12 – brat Cyryla,
15 – działo, 17 – wędrowny pieśniarz
słowiański, 20 – ewolucja narciarska,
21 – płaska listwa metalowa, 24 – imię
żeńskie, 25 – stolica Kazachstanu, 28 –
beczka na wino, 29 – okazja, 32 – miasto w Turcji, 33 – obóz w Rosji, 36 –
bęben turecki, 39 – loch w twierdzy, 42
– bierwiono, 43 – środek w cyrku, 45 –
przeciwny zeﬁr, 46 – zakała, 47 – ptak
z rodz. ibisów.
Pionowo: 1– pojednanie, 2 – zwolennik, 3 – staroż. instrument muz. 4 – Keru – drewniana czara Inków, 5 – cugle,
karby, 6 – podwórze gospodarskie, 7 –
puchar,10 – gorzknik, surowce zielarskie, 13 – weranda,14 – pogłębiarka
rzeczna, 16 – cios, 17 – jarmark, 18 –
bibl. syn Noego, 19 – jez. w Afryce,
21 – żargon, 22 – nazwa, np. książki,
23 – nieład, 26 – szlak, 27 – choroba
przenoszona przez muchy tse-tse, 30 –
żołnierz osobistej straży sułtana, 31 –
cyrk lodowcowy, 34 – umowa, traktat,

35 – rybka akwariowa, 37 – ozdoba tałesu, 38 – konopie manilskie, 40 – strefa, 41– rodzaj gleby, 44 – gat. sardynki.
Hasło krzyżówki nr 45 brzmiało:
Autobus to brzmi tłumnie. Nagrodę
otrzymuje Urszula Losa z Rudy Śl. Po
odbiór nagrody – kuponu o wartości 50
złotych, który jest do zrealizowania
w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda
Śl, ul. Hlonda 38 – 40) zapraszamy do
redakcji „WR” od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30. Nagrodę z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczony poniżej kupon
oraz hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.
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Możesz wygrać podwójne zaproszenie na każdą z imprez. Wystarczy wysłać SMS-a o treści wiad.barborka
+imię i nazwisko lub wiad.edyta+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy od 27.11.2013 od godziny 10.00 do
28.11.2013 do godziny 14.00.

Królewskie nowości w McDonald’s
– dwie wariacje na temat klasycznej kanapki
McRoyal oraz nowa linia wiśniowych deserów!

W menu McDonald’s pojawiły się nowe propozycje
– kanapki McRoyal w nowych odsłonach z dodatkową
porcją wołowiny bądź bekonem i prażoną cebulą oraz
desery o smaku wiśniowym.
McRoyal Podwójny to doskonała propozycja dla miłośników jednej z kultowych kanapek z menu McDonald’s. Znajdą w niej bowiem jeszcze więcej soczystej
wołowiny. McRoyal z bekonem i prażoną cebulą to połączenie smaku klasycznej kanapki McRoyal i odpo-

wiednio wyselekcjonowanych składników z nowym
smakiem grillowanego bekonu i prażoną cebulą zamiast tradycyjnej.
Nowe pozycje w menu powinny przypaść do gustu
także miłośnikom deserów. Teraz duże lody dostępne
są również z nową polewą – wiśniową. Ten wyjątkowo
orzeźwiający smak zagościł także w ofercie deserów
lodowych McFlurry. Dopełnieniem oferty jest nowy
smak mrożonych shake’ów. Tradycyjny shake o smaku
waniliowym bądź czekoladowym teraz jest dostępny
także w kompozycji z przywołującą smak lata wiśnią.
Mamy dla Państwa 5 zaproszeń do restauracji
Mc Donald’s. Wystarczy wysłać SMS-a o treści
wiad.mc+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 27.11.2013 od godziny 10.00 do
28.11.2013 do godziny 15.00.
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Wigilia Dla firm

Zaproś swoich współpracowników
na uroczystą Kolację Wigilijną,
a my zrobimy resztę...

PW SENATOR
ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śl.
tel. 32 243-61-72,
tel. kom. 501-933-518
e-mail: senatorpw@wp.pl

w w w. p w s e n a t o r. c d x . p l

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się w budynku
dyrekcji MOSiR-u w Rudzie Śląskiej przy ulicy gen. Hallera 14 a, przeznaczonej na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej. Na powyższym
wykazie znajduje się pomieszczenie o powierzchni 9,2 m2. Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń MOSiR-u i Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział
Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

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. Łużyckiej, która zostanie oddana w dzierżawę na
cele rekreacyjne, ul. Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę
i najem z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne i garaż blaszany, ul.
Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż blaszany, ul. Wrzosowej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Władysława Jagiełły, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
uprawy rolnicze, ul. Grzybowej, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
na okres 9 lat, ul. Zabrzańskiej, która zostanie oddana w najem w celu
ekspozycji reklamy, ul. Szyb Powietrzny, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowe garaże blaszane.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Annie Koźlik
pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania
Jak ten co nie chce swym
odejściem smucić…”

W obliczu ogromnej straty,
jaką jest śmierć
najbliższej osoby,
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
z powodu śmierci

OJCA

Ani Koźlik wraz z Rodziną
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

 Naprawa AGD, tel. 666-360-136.

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

 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Przeprowadzki. Tel. 692-777-256.

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408,
32 252-97-79.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

 Bykowina – sprzedam, 38 m2, blok.
Tel. 500-552-999.

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

 Kawalerka 36,60 m . Po remoncie,
umeblowana kuchnia i przedpokój.
Sprzedam. Tel. 518-342-499.
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 Do wynajęcia lokale 1600 m2, 135
m2, powierzchnie reklamowe. Halemba,
Kłodnicka. Tel. 604-835-094.

 Skup samochodów wszystkich
marek, stan obojętny. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.

 Transport. Tel. 698-027-952, 662681-204.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.

 Kasa na święta 4 tys. na oświadczenie. Z komornikiem też! Tel. 605-848324.

 Do wynajęcia ciepła i przytulna kawalerka na Bykowinie. Tel. 790-460141.

 Auto Skup samochodów za gotówkę.
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791-669-630.

NIERUCHOMOŚCI

 Godula – sprzedam SUPERtrzypokojowe, 63 m2. GABRIEL, tel. 607706-692.

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

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 24206-28.
 Sprzedam mieszkanie do remontu
w Goduli, 38 m2. Tel. 609-492-795,
693-429-751.

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

 Bykowina, dwupokojowe, 49 m2,
115 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 43 m , 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.


Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe z c.o., umeblowane. 850 zł
+ media. Szombierki. Tel. 606-717534.

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

 Halemba, jednopokojowe, 25 m2, 63
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice – OKAZJA, sprzedam
trzypokojowe, 64 m2, tel. 514-566-514.

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

 Halemba, dom 160 m2, 270 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach –
NOWE domy szeregowe 105 m2,
265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 605-731250.


Pranie tapicerki meblowej. Tel.
517-260-780.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Usługi transportowe, przeprowadzki. Szybko, tanio, solidnie. Tel.
605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel.
785-983-057, 784-699-569.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 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.
 Sprzątanie domów, mycie okien oferuje ﬁrma „Grażka”. Zbliżają się Święta
– pozwól sobie pomóc!!! Szybko, tanio,
solidnie. Tel. 668-128-748, 32 242-8566.
 Skup złomu BI-MET. Hurt – Detal.
Tel. 728-432-000, 500-038-382.
 CENTRALNE OGRZEWANIE, tel. 789-356-832.
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 Bykowina – OKAZJA! sprzedam
trzypokojowe 66m2, 155 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
 Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 26 m2 43 tys. Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Do wynajęcia mieszkanie – Halemba, dwupokojowe, 38 m2. Tel. 662-261994.
 Do wynajęcia M-2, 32 m , w Nowym Bytomiu. Tel. 32 764-22-01 po
16.00.
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 Do wynajęcia M-4, 54 m2, częściowo umeblowane, Wirek. Tel. 509-984011.

 KREDYTY konsolidacyjne, pozabankowe, chwilówki, wysoka
przyznawalność. Tel. 888-484-868.
 SYLWESTER – muzyka. Tel. 668316-784.

PRACA
 Poszukuję pośredników ﬁnansowych, tel. 795-406-305.
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376855.
 Zatrudnię pracownicę do lokalu gastronomicznego. Katowice – Ligota, tel.
606-62-30-30.
 Zatrudnię kucharza. Tel. 790-246164.
 Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 340-53-70,
791-98-98-73.

 Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507851-852.

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

 NIEMIECKI, nauka, przygotowanie
do matury, tel. 666-253-511.

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio,
50 m2, 99 tys., Ruda, LOKATOR, tel.
793-396-040.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

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

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio,
36 m2, 90 tys., Halemba, superokazja.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Sprzedam pianino. Tel. 508-817534.

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


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

 Samotny pozna sympatyczną, samotną brunetkę bez zobowiązań i nałogów
do 59 lat. Tel. 733-472-050.

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. Teatralnej, która zostanie oddana w najem
w celu korzystania przez najemcę z parkingu niestrzeżonego.

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
125/250
465 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2
98 zł/m2
120 tys. zł
Zabrze Makoszowy
pow. 1022 m2
2
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2
89 tys. zł
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
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.-Godula
55 m2
98 tys. zł
145 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Wirek
55 m2
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
53 m2
115 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2
205 tys. zł
2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
M-4 Św-ce-Chropaczów
50 m2
139 tys. zł
2
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m
1100 zł/m-c
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Ruda
28 m2
900 zł/m-c
Dom szeregowy Wirek
118 m2
2000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji
167 m2
260 tys. zł
2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2
1200 zł/m-c
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.

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

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

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.


MATEMATYKA, tel. 501-730750.

ZŁOMOWANIE

www.stemark.pl

RÓŻNE

NAUKA

MOTORYZACJA

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

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.

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

 KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.
 ODDŁUŻAMY 10 000 rata 179 zł.
Tel. 535-500-355.

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

27

NIERUCHOMOŚCI

DOMY

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

 Serwis komputerowy – naprawa,
konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl.
Tel. 666-360-136.

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

DZIAŁKI

USŁUGI

 Dwupokojowe tanio 35 m2, 63 tys.
OKAZJA. LOKATOR, tel. 793-396040.

WYNAJEM MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIA DROBNE

WIADOMOŚCI RUDZKIE 27.11.2013

LOKAL

OGŁOSZENIA

MATRYMONIALNE

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu część nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Solidarności 11f w Rudzie
Śląskiej-Halembie, stanowiącej
własność Miasta Ruda Śląska,
która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy dzierżawy
zawartej na czas oznaczony na
okres 1 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

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
248-60-97, 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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Piłka nożna – Puchar Polski – Podokręg Katowice

Trofeum dla Grunwaldu

Po meczu piłkarze zielonych odebrali trofeum.

Po raz siódmy udało się sięgnąć piłkarzom Grunwaldu Ruda Śląska po Puchar
Polski na szczeblu Podokręgu Katowice.
W sobotę zieloni wygrali z Ruchem II
Chorzów 2:1 i cenne trofeum trafiło właśnie w ich ręce.
Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie należała do drużyny przyjezdnych.
Już w drugiej minucie była ona bliska
otworzenia wyniku meczu. Trojak uderzył z pierwszej piłki zza linii pola karnego, ale futbolówka tylko odbiła się od
poprzeczki. Po chwili próbowali odpowiedzieć na to zieloni. Dreszer wszedł
w pole karne z lewej strony, ale piłkę wybił bramkarz niebieskich, próbował dobijać jeszcze Kot, jednak znów górą okazał się być golkiper chorzowian. W 16
minucie Trojak wymienił kilka podań
z Lipskim i mając przed sobą jedynie
bramkarza, posłał futbolówkę tuż obok
bramki. Po chwili po rzucie rożnym piłkę do siatki zielonych próbował skierować głową Brodziński, ale zdołał wybronić Haas. Później znów przed dobrą okazją stanęli gospodarze – zawodnik niebieskich zbyt lekko podał głową do
bramkarza, wykorzystał to Kot, który
uderzył z woleja, jednak piłka przeleciała tuż obok bramki. Mimo tego, że niebiescy dłużej utrzymywali się przy piłce
i dochodzili do lepszych sytuacji, to nie
udało im się umieścić piłki w siatce. Ta
sztuka nie udała się również gospodarzom i na przerwę obie ekipy schodziły
bezbramkowo remisując.
Na brak emocji nie mogli narzekać kibice w drugiej odsłonie pojedynku. Dwie
minuty po gwizdku wznawiającym grę
Maciongowski ruszył lewą stroną boiska.
Wrzucił on piłkę w pole karne, gdzie
znajdował się niepilnowany Szpoton,
który strzałem obok Solińskiego umieścił piłkę w siatce i otworzył wynik meczu. Próbowali na to odpowiedzieć niebiescy, ale futbolówka po strzale z dystansu Włodarczyka przeleciała obok
słupka. Po chwili bliski podwyższenia
prowadzenia był Grunwald – Dreszer
strzelił z rzutu wolnego z narożnika pola
karnego, ale Soliński zdołał sparować na
róg. W 73 minucie złe rozegranie piłki
przez zielonych wykorzystali chorzowia-

Foto: LM

nie – piłkę przejął zawodnik niebieskich
i podał do nadbiegającego Chwastka,
a ten uderzeniem przy słupku pokonał
Haasa. Taki obrót sprawy zadziałał na
zielonych niczym kubeł zimnej wody. Po
chwili Dreszer minął obrońców i odegrał
piłkę przed bramkę, ale futbolówka po
uderzeniu znajdującego się tam Szpotona poszybowała nad poprzeczką. W końcu w 80 minucie starania gospodarzy
zostały nagrodzone – wtedy to Szczypior
wypuścił Kota, który mimo asysty obrońcy pokonał Solińskiego. Po chwili Grunwald mógł jeszcze zwiększyć swoje prowadzenie. W sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się bowiem Kot. Za długo
zwlekał on jednak z oddaniem strzału,
który w efekcie został zablokowany
przez obrońcę.
– Ruch na pewno miał przewagę, jeśli
chodzi o posiadanie piłki i rozgrywanie
akcji ofensywnych, natomiast my mądrze
się broniliśmy do przerwy. Goście wyglądali od nas lepiej fizycznie w pierwszej
połówce. Mecz trwa jednak 90 minut
i uważam, że z przebiegu całego spotkania mogliśmy pokusić się o wyższe zwycięstwo w postaci trzech bramek. Mam tu
na myśli niewykorzystaną sytuację Kota
w końcówce. Mądrze graliśmy w defensywie i spowodowało to, że uzyskaliśmy
przewagę, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki kontratakiem. Jedna z tych kontr zakończyła się powodzeniem, wygraliśmy
mecz i z tego trzeba się cieszyć – powiedział po spotkaniu Jacek Bratek, drugi
trener Grunwaldu Ruda Śląska.
Grunwald Ruda Śląska – Ruch II
Chorzów 2:1 (0:0)
Grunwald Ruda Śląska: Haas –
Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki, Wolek,
Maciongowski, Szczypior, Dreszer, Jagodziński, Kot, Lein
Rezerwa: Majchrzak – Kowalski,
Nowicki, Simon, Szczygieł
Trener: Wawoczny
Ruch II Chorzów: Soliński – Chwastek (kpt), Komor, Włodarczyk, Brodziński, Szal, Włodyka, Lipski, Otręba, Szymański, Trojak
Rezerwa: Derbisz – Korczyński,
Węgrzyn, Kreft, Kotus, Bobryk
Trener: Michalski

Sport

Sport

29

www.wiadomoscirudzkie.pl

Futsal – I liga

Wymęczone zwycięstwo
Przedostatnie spotkanie w tej rundzie mają za sobą futsaliści Gwiazdy Ruda Śląska.
W sobotę zmierzyli się oni na wyjeździe
z Marexem Chorzów i chociaż rudzianie rozegrali najgorsze w tym sezonie spotkanie,
to tym razem szczęście uśmiechnęło się do
nich i chorzowianie musieli uznać ich wyższość, przegrywając 2:3.
Rudzianie bardzo dobrze zaczęli to
spotkanie. Zaledwie pięć minut po

gwizdku rozpoczynającym mecz – po
uderzeniach Krzymińskiego i Piaseckiego – mieli na koncie już dwubramkową przewagę. Wszystko zapowiadało, że bez większych problemów to
właśnie ekipa z Rudy Śląskiej odniesie
zwycięstwo. Jednak mimo kilku okazji,
rudzianie nie zdołali po raz kolejny
umieścić piłki w siatce. Bramkę kontaktową strzelili za to gospodarze, po-

Rugby

Diablice zapraszają
Lubisz rugby a może poprostu kochasz sport, chcesz w aktywny i ciekawy sposób spędzić czas? Jeśli tak, to
zespół Diablic Ruda Śląska ma dla
Ciebie świetną propozycję.
– Chociaż rugby to dość nietypowy
sport dla kobiet, to warto podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił. Jest to

ciekawa alternatywa dla dziewczyn,
które chcą aktywnie spędzić czas i przeżyć niezapomnianą przygodę. Nie liczy
się szybkość czy siła – najważniejsza
jest ambicja i charakter, którego nam,
kobietom, z pewnością nie brakuje.
Rugby to sport, który pokochasz, jeśli
choć raz spróbujesz gry jajowatą piłką

Piłka nożna – IV liga - sparingi

Ulegli trzecioligowcom
W sobotę Slavia Ruda Śląska rozegrała sparing w Bytomiu z ekipą tamtejszych Szombierek. Po 25 minutach
gospodarze zdołali umieścić piłkę
w siatce rudzian. Chwilę później odpowiedzieli na to piłkarze Slavii – w 28
minucie Marcin Rejmanowski popisał

się celnym trafieniem z rzutu wolnego
ustalając tym samym wynik pierwszej
połowy na 1:1.
Dobrze zaczęli bytomianie drugą
część spotkania. Zaledwie trzy minuty
po gwizdku rozpoczynającym tę część
gry ponownie objęli oni prowadzenie,

Piłka ręczna – II liga kobiet

Kolejna porażka
Kolejne słabe spotkanie mają za
sobą szczypiornistki Zgody Ruda
Śląska. W sobotę zmierzyły się
one na wyjeździe z KS Cracovią
i przegrały 25:17 (14:11).
W zasadzie od początku pojedynku to gospodynie były stroną
dominującą. Nie uzyskały one
jednak bezpiecznej przewagi. Na
przerwę bielszowiczanki scho-

dziły przegrywając trzema bramkami.
Rozmowa z trenerką bardzo dobrze zadziałała na ekipę z Rudy
Śląskiej. W 38 minucie Zgoda, wykorzystując grę w podwójnej przewadze, doprowadziła do stanu
15:14. Później jednak bielszowiczanki pogubiły się. Były one kompletnie nieskuteczne. W sytuacjach

kazując tym samym, że nie złożyli oni
jeszcze broni. Taki stan rzeczy zapowiadał emocje w dalszej części meczu.
W drugiej odsłonie meczu stroną dominującą na parkiecie byli chorzowianie. Zdołali oni jednak tylko jeden raz
umieścić piłkę w siatce rudzian. Bramkę strzeliła także Gwiazda. Na listę
strzelców wpisał się znów Piasecki
i ostatecznie to ekipa z Rudy Śląskiej,
mimo dużej liczby popełnianych błędów, zgarnęła komplet punktów wygrywając 3:2.
Marex Chorzów – Gwiazda Ruda
Śląska 3:2 (1:2)

– mówi Sylwia Łukasik, kapitan zespołu. – Dynamiczne zwroty akcji i adrenalina – to możemy zagwarantować.
Najcenniejsza jest jednak satysfakcja
z wykonanej ciężkiej pracy. Moment,
gdy uświadamiasz sobie, że zostawiłaś
na boisku cząstkę siebie – dodaje.
Treningi Diablic odbywają się we
wtorki i czwartki o godzinie 20.00 na
stadionie MOSiR-u przy ulicy Bytomskiej 13. Zachęcamy do spróbowania
swoich sił!
RP

a trzy minuty później prowadzili już
3:1. Wynik spotkania ustalił w 73 minucie Gancarczyk, który wykorzystał
rzut karny podyktowany po faulu na
Witorze.
Szombierki Bytom – Slvia Ruda Śląska 3:2 (1:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke – Gancarczyk, Chmurczyk, Moritz, Szymański, Witor, M. Rejmanowski, Piecha,
Piwczyk, T. Rejmanowski, Nowek
Trener: Marek Piotrowicz

sam na sam z bramkarką trafiały
w nią bądź rzucały obok bramki.
– To kolejne spotkanie, które
przegrywamy w zasadzie na własne
życzenie. Byłyśmy kompletnie nieudolne w ataku – skomentowała
mecz Viktoria Flizikowska, trenerka bielszowiczanek.
KS Cracovia – Zgoda Ruda Śląska 25:17 (14:11)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Ploch – Góral, Jarosz, Wojcik,
Rolnik, Hodyjas, Baranowska 2,
Sobota 3, Pocheć, Maciejowska 6,
Dziółko 4 Frątczak 2.
Trener: Viktoria Flizikowska
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Koszykówka – III liga

Skromna wygrana
Kolejne zwycięstwo mają na koncie
koszykarze Pogoni Ruda Śląska. Chociaż
ich gra pozostawiała wiele do życzenia, to
zdołali w niedzielę pokonać przed własną
publicznością KŚ AZS PŚ Gliwice 70:60.
Pierwsza kwarta spotkania przebiegała wyrównanie. W trakcie jej trwania
obie ekipy zdołały zdobyć po 18 punktów. W drugiej kwarcie, chociaż zawodnikom Pogoni często udawało się
przechwycić piłkę od przeciwników, to
równie często ją gubili. Obie strony
miały także problemy z celnością. Minimalnie lepsi okazali się być jednak
rudzianie, którzy na przerwę schodzili
z dwupunktową przewagą (34:32).
Po przerwie koszykarze Pogoni wyszli na parkiet bardziej skupieni. Zniwelowali oni straty piłki i zaczęli powoli wychodzić na prowadzenie. Po tej
kwarcie wygrywali 56:48. W ostatniej
kwarcie gospodarze zdobywali punkty
przede wszystkim z kontrataku, by
ostatecznie wygrać 70:60.

Mimo słabej gry koszykarze Pogoni wygrali spotkanie z gliwiczanami.

Pogoń Ruda Śląska – KŚ AZS PŚ
Gliwice 70:60
Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 7, Modrzyński, Kuczera 3, Mol 11, Łapot
7, Sgodzaj 4, Bobrowski 2, Stankala
4, Goczok, Morawiec 6, Tomecki 17,
Wilkin 9
Trener: Marcin Cyran

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Nieudane ataki
Nieskuteczne ataki – to główny
problem z jakim borykali się szczypiorniści SPR-u Grunwald Ruda Śląska. W niedzielę zmierzyli się oni na
wyjeździe z KU AZS-em Politechniką Świętokrzyską i przegrali 29:20
(10:9).
Początek spotkania był dość wyrównany. Oba zespoły grały dobrze
w obronie, czego efektem jest mała
liczba trafień. W ósmej minucie na
trzybramkowe prowadzenie wyszli
gospodarze. Halembianie jednak za
sprawą Wodarskiego i Płonki zdołali
nadrobić straty. Na przerwę ekipa
z Rudy Śląskiej schodziła przegrywając jednym trafieniem.
Na początku drugiej połowy halembianie trochę przyspali i pomimo
tego, że grali w przewadze, stracili
trzy bramki. Szczypiorniści Grunwaldu starali się przeprowadzać szybkie
ataki, co skutkowało rzutami z nieprzygotowanych pozycji. Brak skuteczności wykorzystywali gospodarze, którzy powoli budowali swoją

przewagę. Ostatecznie SPR Grunwald
przegrał różnicą dziewięciu trafień.
KU AZS Politechnika Świętokrzyska – SPR Grunwald Ruda Śląska
29:20 (10:9)
SPR Grunwald: Borecki – Kiełbik 1, Hartel 2, Kmieć 5, Elmaghraby, Zarzycki, Płonka 4, Lisowski,
Kurzawa 2, Piekarczyk, Gansiniec,
Wodarski 2, Borecki, Bogacz, Stogowski 4.
Trener: Marcin Księżyk

Sportowy rozkład jazdy
Piłka ręczna – II liga kobiet
30 listopada, sobota, godz. 16.00 Zgoda
Ruda Śląska – Otmęt Krapkowice
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
30 listopada, sobota, godz. 16.00
KS Wanda Kraków – SPR Grunwald
Ruda Śląska
Koszykówka – III liga mężczyzn
30 listopada, sobota, godz. 17.00
Pogoń Ruda Śląska – MCKiS Jaworzno II
REKLAMA
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Lekkoatletyka

Co u lekkoatletów?
Mówi się, że jest królową sportu. Wymaga wielu wyrzeczeń i pracy,
dlatego osiągnąć w niej sukces jest wielką sztuką. Udaje się ona jednak rudzkim lekkoatletom. O to, co u nich słychać, zapytaliśmy Piotra
Prencla, prezesa Towarzystwa Lekkoatletycznego Pogoń Ruda Śląska.

Rudzcy lekkoatleci mogą zaliczyć sezon do udanych.

– Rudzcy lekkoatleci mogą
uznać ten sezon za udany?
– Ogólnie rzecz biorąc możemy
uznać ten sezon za udany, aczkolwiek we mnie pozostaje pewien niedosyt. Zawodnicy osiągnęli swoje
rekordy życiowe, zdobyli medale.
Niestety paru z nich nie wykorzystało do końca swoich możliwości
i okazji do pokazania się na arenie
krajowej – nie zdobyli oni chociażby
kwalifikacji na Olimpiadę Młodzieży czy Mistrzostwa Polski Młodzików, ale można powiedzieć, że sezon był udany.
– Kilku zawodników sięgnęło
jednak po znaczące tytuły. Dostrzegacie jakieś talenty?
– Dawid Zaczek to jest typowy
talent. On ma predyspozycje do biegania biegów średnich dłuższej kategorii tj. 1,5- czy 3-kilometrowych.
Może nawet jego trener zdecyduje
się, aby w przyszłości przygotowywać go do biegu na pięć kilometrów.
On się w tym doskonale czuje i bardzo dobrze się rozwija. Na zawodach
widać, że nie boi się biegać, jest odważny. Trzy czy cztery lata temu Adrian Połeć ustanowił rekord klubu,
który wydawał się być bardzo dobry.
Myśleliśmy, że ten rezultat będzie
trudny do poprawienia, po chwili
okazało się, że szybko znalazł zawodnik, który te rekordy poprawił i to
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w sekundach, a nie w setnych.
Krzysztof Dudek od kilku lat dobija
się do czołówki krajowej. W ubiegłym roku został brązowym medalistą. Teraz zdobył srebrny medal na
hali i w Mistrzostwach Polski Juniorów. Był rocznikiem młodszym, ale
od stycznia będzie musiał oglądać
się za siebie, bo młodzi naciskają,
a on będzie startował jako najstarszy
w swojej kategorii wiekowej. Teoretycznie można powiedzieć, że jeśli
jego forma będzie wzrastała i kolejne rekordy życiowe padną, to jest
szansa na to, że zostanie on złotym
medalistą mistrzostw Polski. Jeżeli
podejdzie w rejon wyniku 7 m 50
cm, to prawdopodobnie będzie objęty szkoleniem centralnym Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
–Ale nie są to jedyni zawodnicy,
o których w tym sezonie było głośno.
– Kamil Kubicki na razie biega
młodzikowe konkurencje, czyli na
600 metrów. Zdołał poprawić rekord klubu na 300 metrów, który
pochodzi jeszcze z lat 80. Mieliśmy
później bardzo wybitnych zawodników, który biegali potem na 400
metrów, a tego rekordu pobić nie
mogli. Kamil poprawił go w pierwszym czy w drugim starcie na 300
metrów. Marta Myszor – skoczkini
w dal, jeszcze młodziczka, a od
stycznia juniorka młodsza, ma

ogromny potencjał jeśli chodzi
o warunki fizyczne. Bartek Myszor
pobiegł w finale olimpiady na 400
metrów. Też uważamy, że jest to
ogromny talent, ale ta konkurencja
wymaga dużych nakładów pracy.
Asia Zagrodnik bardzo nas zaskoczyła swoimi wynikami płotkowymi. Na Olimpiadzie Młodzieży spisała się bardzo dobrze zajmując
czwarte miejsce w finale B, czyli
będąc 11 na olimpiadzie. Jest to
czołówka krajowa.
– Jak to się dzieje, że w klubie
znajduje się tylu utalentowanych
zawodników?
– Prowadzimy klasy sportowe
w SPS nr 15 i Gimnazjum nr 9, organizujemy Letnie Igrzyska Lekkoatletyczne, biegi przełajowe i ligę lekkoatletyczną. Staramy się te talenty wyławiać. Ważną kwestią jest namówienie kogoś do trenowania, bo lekkoatletyka nie jest łatwym sportem.
Trzeba się trochę pomęczyć, ale jest
to sport indywidualny i każdy pracuje
na własne konto. Jednak w związku
z tym, że prowadzimy te szkolenia
i mamy bardzo dobrych trenerów,
udaje się te perełki wyłapywać, szlifować i doprowadzać do tego, że od
czasu do czasu mamy medale i sukcesy. Później pozostaje kwestia tego,
jak ci zawodnicy podchodzą do kariery sportowej i do czego dążą.
– Przygotowania do sezonu halowego trwają?
– Niektórzy zawodnicy zaczęli je
już we wrześniu. 4 stycznia jedziemy na pierwsze zawody w Brzeszczach. Później wystartujemy na mistrzostwach Śląska w Spale. O tym
kto pojedzie, zadecyduje to, jak będzie prezentowała się forma poszczególnych zawodników i ich
zdrowie.
– Mówi się o tym, że ta dyscyplina przeżywa kryzys. Rzeczywiście
tak jest?
– Nie da się ukryć, że ten sport
jest w kryzysie. My w Rudzie Śląskiej mamy ogromny potencjał
ludzki, ale nie mamy odpowiednich
narzędzi. Ta najlepsza grupa zawodników, którzy jeszcze rok temu byli
juniorami, w tym roku przeszła do
innych klubów, bo nie jesteśmy
w stanie stworzyć im tutaj lepszych
warunków treningowych.
– Dziękuję za rozmowę.
SH
REKLAMA

Nagrodzeni

Sportowcy z nagrodami
Sala sesyjna Urzędu Miasta wypełniła się po brzegi sportowcami. W poniedziałek (25.11.) oni oraz ich trenerzy odebrali z rąk prezydent miasta
nagrody za bardzo dobre wyniki
sportowe.
– Będę miała dzisiaj niewątpliwą
przyjemność nagrodzenia wspaniałych sportowców z Rudy Śląskiej.
Bardzo się cieszę, że tyle osób uprawia sport i woli robić to niż siedzieć
przed komputerem. Myślę, że Wasze
osiągnięcia dodają miastu wielkiego
splendoru. To dzięki Wam Ruda Śląska jest rozsławiana w Polsce i Europie. Życzę Państwu, żeby to były
pierwsze nagrody, ale nie ostatnie –
mówiła do zgromadzonych sportowców prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
W tym roku docenionych zostało
ponad 70 sportowców i trenerów
z ponad dziesięciu klubów i związków sportowych.
– Bardzo miło jest odbierać nagrodę z rąk prezydent miasta. Niespodziewałam się tego i jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam zaproszona, bo chciałam tu przyjść. Czuję
się w ten sposób doceniona. Na dalsze lata trenowania życzyłabym sobie dużo zdrowia i braku kontuzji –
podkreślała Natalia Kubaty z Zapaśniczego Klubu Sportowego Slavia
Ruda Śląska.
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Nagrody odebrali: Zapaśniczy
Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska –
Adrian Hajduk, Izabela Strzałka,
Grzegorz Łabus, Robert Strzałka,
Kamil Wojciechowski, Natalia Kubaty, Andrzej Sokalski, Aleksander
Wojtachnio, Alicja Kubaty, Justyna
Respondek, Daria Szymeczko, Bar-

tosz Szałowski, trenerzy: Elżbieta
Garmulewicz, Władysław Dziura,
działacz: Marian Michułka; Klub
Sportowy Pogoń Ruda Śląska – Michał Kalinowski, Marek Noga, Filip
Chrząszcz, trener Piotr Topolski; Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śląska – Kornelia Moskwa, Łukasz Wojtaszczyk, Oliwia
Hałupka, Adrianna Woźnica, Julia
Nawrat, Aleksandra Jawoszek, Anna
Rzepka, trener Dorota Kies; Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska – Krzysztof Dudek, trener
Krzysztof Kotulski; Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska – Dawid Bańczyk, Mateusz
Polczyk, Kamil Piasecki, Piotr Hiszpański, Mateusz Krzymiński, Jakub
Szol, Daniel Mężyk, Adrian Deptuch,
Olaf Białek, Dawid Majnusz, Patryk
Dąbrowski, Mariusz Skóra, Mateusz
Smuda, trener Tomasz Klimas; Klub
Sportowy Rugby – Stella Klinner,
Wioleta Olejniczak, Angelika Piekorz, Mariam Sahakyan, Sylwia Łukasik, Marta Szampera, Weronika
Staniczek, Magdalena Radzikowska,
Anna Szkudlarek, Patrycja Bober,
Dominika Żurek, Jakub Mańkowski,
Paweł Pepliński trener Mariusz
Świerczyński; Klub Sportowy Zgoda
Ruda Śląska – Martyna Krzysteczko,
Dominika Krzysteczko, trener Józef
Szmatłoch; Koło nr 51 Polskiego
Związku Wędkarskiego – Maciej
Białdyga, trener Jan Białdyga; Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – Anna Nocoń, trener
Mateusz Niegot, AZS AWF Katowice
– Monika Mochnia, Marta Węgler,
Paweł Prencel, trener Piotr Prencel;
KS Piątka Chorzów – Sylwia Spoljar;
MKS Pałac Młodzieży Katowice –
Walentyna Smółka.
Agnieszka Pach

Olimpiady Specjalne

Ping-pongowe zmagania
Mogli polepszyć ogólną kondycję fizyczną, poprawić koordynację, nauczyć
się koncentracji i po prostu – świetnie
się bawić. Okazją ku temu był rozgrywany w hali MOSiR-u w Halembie XV
Regionalny Turniej Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych. 7 listopada do
rywalizacji stanęło blisko 90 zawodników.
– Nasze imprezy organizowane w Rudzie Śląskiej cieszą się dużą popularnością. Tenis stołowy szczególnie. W turnieju bierze udział 18 klubów Olimpiad
Specjalnych z całego naszego województwa. W zawodach rywalizuje 90
zawodników, a rozgrywki są prowadzone na 20 stołach – mówi Dariusz Wosz,
Dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie i dodaje: – Tak jak
w każdym sporcie zawody są pewnym
podsumowaniem włożonej w daną dyscyplinę pracy. Ten turniej to najważniejsza impreza w tenisie stołowym i będzie
ona kwalifikacją do przyszłorocznych
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olim-

piad Specjalnych, które odbędą się pod
koniec sierpnia w Bydgoszczy. Jest to
niewątpliwie szansa dla złotych medalistów, na to, by zostać wylosowanym
i wystartować w tych Igrzyskach.
Imprezę zorganizował Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska –
Śląskie oraz Klub Olimpiad Specjalnych
„Łukaszki” Ruda Śląska.
W grupie 1 pierwsze miejsce zajęła
Beata Pawarska, w grupie 5-6 na ostatnim stopniu podium stanęła Aneta Kadzimierz. W grupie 7 trzeci był Sebastian Hauda. W grupie 8 Mateusz Ptak
był piąty, a w grupie 13-14 Adam Sabuda był drugi. W grupie 18 także na drugim stopniu podium stanął Mieczysław
Karkusz. Wszyscy zawodnicy reprezentowali Halembiankę. W zawodach wystartowali także reprezentanci Łukaszków. W grupie 9 Kamil Dziadzik był
piąty. W grupie 15 – Kamil Nowak był
pierwszy, Krystian Kubala trzeci, a Patryk Kolany czwarty. W grupie 16 Mariusz Janocha był drugi. Gratulujemy!
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Pływanie

Manta na mistrzostwach Śląska
16 i 17 listopada UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska miał okazję
powalczyć o tytuł mistrza Śląska
wśród 11- i 12-latków. Był to pierwszy poważny test, sprawdzający jak
kochłowiccy pływacy poradzili sobie
ze zmianą miejsca treningów, spowodowaną remontem kochłowickiej
pływalni, a zawodnicy Manty zdali
go na medal, a nawet cztery!
Największymi sukcesami mogą pochwalić się: Patrycja Szymczak i Wiktor Kijek. Oni bowiem zdobyli po dwa
srebrne medale na tych zawodach. Patrycja po niesamowitej walce o pierwszą pozycję musiała w końcówce ulec
Weronice Kuc, uzyskała jednak świetne rekordy życiowe na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym. Kolejne
rekordy życiowe i dwie srebrne
„blaszki” zdobył Wiktor Kijek na 100
m stylem motylkowym i 200 m stylem
dowolnym, który poprawił swój do-

Patrycja Szymczak z medalem.

Foto: arch.

tychczasowy rekord życiowy o 10 sekund i pokonał zawodników ze swojej
serii o prawie pół basenu.
Kolejnymi świetnymi wynikami
pochwalić się może Dominika No-

coń, która na 50 m stylem motylkowym wywalczyła czwartą pozycję,
natomiast jej rok starsza koleżanka –
Marta Skudlik – na tym samym dystansie była dziesiąta.
Weronika Majewska po niesamowitej walce z czasem i przeciwnikami na 400 m stylem dowolnym zapewniła sobie wysoką ósmą pozycję
i nowy rekord życiowy, o 16 sekund
lepszy niż poprzedni.
Jula Jakimowicz i Tatiana Jaworska świetnie zaprezentowały się
w startach indywidualnych jak
i sztafetach. Szczególnie godna
uwagi była sztafeta 4x50 m stylem
zmiennym, gdzie obie dziewczyny
pokonały swoje rekordy życiowe,
wykazując się przy tym niesamowitą wolą walki i zawziętością.
Dwaj ostatni reprezentanci naszego
klubu na tych zawodach – Czarek
Ksiądz i Dawid Kwiatkowski – też
mieli powody do radości, swoje
świetne występy uwieńczyli rekordami życiowymi; Czarek na 200 m
stylem klasycznym, a Dawid na
100 m stylem zmiennym.

Ratownictwo wodne

Udany występ ratowników
16 listopada w Lublinie rozegrano Finał Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Zawody były
ostatnią edycją całorocznego cyklu
GPP, gdzie po zakończeniu rywalizacji zostały wręczone puchary dla
najlepszych zawodników w 2013
roku. Do stolicy lubelszczyzny po
najcenniejsze trofea w 2013 roku
wybrało się siedmioro ratowników
z Rudy Śląskiej.
Jak planowały tak zrobiły – mowa tu o Annie Nocoń i Magdalenie
Skudlik. Pierwsza z Lublina wywiozła trzy medale (dwa złote i jeden srebrny) oraz pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej wśród juniorek a także trzecie miejsce
w klasyfikacji generalnej OPEN
cyklu GPP w Ratownictwie Wodnym 2013. Magdalena wywalczyła
dwa medale srebrne i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu
wśród juniorek młodszych cyklu
GPP w Ratownictwie Wodnym
2013.

Trzecie miejsce zajął Klaudiusz
Matura w konkurencji 50 m w holowaniu manekina w płetwach.
Aleksandra Spodzieja trzykrotnie zajęła miejsce w pierwszej
dziesiątce zawodów, poprawiając
we wszystkich konkurencjach rekordy życiowe. Podsumowując
czwartą edycje cyklu GPP, zawodniczka zajęła 12 miejsce w końcowej klasyfikacji OPEN.
Sztafeta kobiet 4x50 z pasem zajęła piąte miejsce, a dziewczęta
płynęły w składzie: Skudlik, Spodzieja, Wyciślik, Nocoń.
Niewiele do medalu zabrakło
Patrykowi Parysowi, który zajął
czwarte miejsce na 50 m w holowaniu manekina, zawodnik zajął
jeszcze
dwukrotnie
miejsce
w pierwszej dziesiątce – był siódmy
i ósmy – a w całorocznym cyklu
GPP został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu wśród juniorów.
Mateusz Niegot w klasyfikacji generalnej całego cyklu
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Sport szkolny

Turniej pełen zabawy

Każda konkurencja wymaga od zawodników dużej wszechstronności.

By wzbudzić w najmłodszych
wolę sportowej rywalizacji wcale
nie potrzeba do tego typowych dyscyplin. W czwartek (21.11.) w hali
MOSiR-u reprezentanci rudzkich
szkół podstawowych rywalizowali
w finale Turnieju Gier i Zabaw.
– Są to zawody dla klas drugich
i trzecich. My jako Szkoła Podstawowa nr 41 jesteśmy już od kilku lat
organizatorem tego turnieju. Trzeba
dodać, że poza Igrzyskami Lekkoatletycznymi jest to jedyna rudzka
impreza, w której te dzieci mogą
wystartować – tłumaczy Bartosz
Dobrowolski, nauczyciel WF-u z SP
nr 41. – Konkurencjami w turnieju
są wyścigi ze skakankami, bieg
z piłką lekarską, sztafeta wahadłowa, sadzenie ziemniaków, czy rzuty

woreczkami do celu. Są to bardzo
wszechstronne konkurencje – dodaje.
W pierwszym etapie wzięło udział
dziewięć szkół, które walczyły ze
sobą w trzech grupach kwalifikacyjnych. Zwycięzcy tych grup zmierzyli się w czwartkowym finale.
Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci SP nr 41, drugie miejsce SP nr 6,
natomiast na najniższym stopniu
podium uplasowała się SP nr 15.
– W szkole do zawodów przygotowywaliśmy przez miesiąc. Te zawody to bardzo fajna zabawa. Ja
najbardziej lubię konkurencje,
w których trzeba dużo biegać – mówi Bruno Przybylski, zawodnik
z SP nr 41.
Robert Połzoń

Zapasy

Cztery medale w Pucharze Polski

Rudzcy ratownicy mogą zaliczyć swój występ
do udanych.
Foto: arch.

w kategorii OPEN zajął 11
miejsce.
Po zakończonym cyklu Grand
Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2013, rudzcy ratownicy skupiają uwagę na mistrzostwach Polski, które rozegrane zostaną
w Rybniku 14 i 15 grudnia.

W dniach 22-24 listopada w Kraśniku rozegrany został Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów
i Kadetów w zapasach w stylu wolnym. W turnieju uczestniczyło 256
zawodników z jedenastu krajów.
Rywalizacja w obu grupach wiekowych stała na bardzo wysokim poziomie, zdobycie medalu było bardzo trudną sztuką, ale udało to się
czterem reprezentantom ZKS-u
SLAVIA Ruda Śląska. Medal srebrny w kategorii do 42 kg w grupie
kadetów wywalczył debiutujący
w zawodach tej rangi Dominik
Dziewior, który wygrał trzy poje-

dynki i dopiero w finale uległ zawodnikowi z Rumunii Costelowi
Tarcoci. Brąz w kategorii kadetów
do 54 kg wywalczył Tomasz Kitel,
który zanotował tylko jedną porażkę, natomiast wszystkie pozostałe
pojedynki wygrał zdecydowanie
przed czasem. Również brąz w kategorii kadetów do 58 kg wywalczył
Rafał Danisz, przegrywając minimalnie z piątym zawodnikiem ubiegłorocznych mistrzostw Europy Bartoszem Stawinogą z WKS-u Śląsk
Milicz. W grupie juniorów medal
srebrny w kategorii do 50 kg wywalczył Bartosz Szałowski.
REKLAMA
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