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można za pośrednictwem naszego
portalu www.wiadomoscirudzkie.pl
oraz portalu społecznościowego
Facebook, a także wysyłając SMS-y.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!
Więcej na str. 22

22 stycznia (środa) 2014 r. numer 3/1105

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
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Chociaż jeszcze nie zostało otwarte, to wśród mieszkańców Orzegowa już
budzi sporo kontrowersji. Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie ma za
zadanie zintegrować lokalną społeczność. Wśród mieszkańców dzielnicy zbudowało jednak podziały – jedni uważają, że taka inwestycja to strzał w dziesiątkę, inni natomiast krytykują zarówno wykonanie jak i sam pomysł.

Kontrowersyjny CIS
O tym, że Centrum Inicjatyw Społecznych powstanie w Orzegowie,
prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała mieszkańców dzielnicy
w październiku 2012 roku. Na potrzeby CIS-u zaadaptowano dwa budynki znajdujące się przy ul. Kardynała Augusta Hlonda 29. W chwili
obecnej trwają tam ostatnie poprawki. Wkrótce obiekt zostanie oddany
do użytku orzegowian. Nie brakuje
jednak głosów krytycznych wobec
idei powstania CIS-u w tej dzielnicy.
– Nie rozumiem po co w ogóle takie Centrum powstaje w naszej dzielnicy. Nas nie stać na chodzenie do
kawiarni. To jest kompletnie bez sensu – mówiła dzwoniąc do naszej re-

dakcji mieszkanka Orzegowa. Jak
podkreślają inni orzegowianie, kawiarnia to tylko jeden segment działalności CIS-u.
– Być może niektórzy źle to odebrali. Należy pamiętać, że CIS to
nie tylko kawiarnia. To też biblioteka i działalność kulturalna – podkreśla Marek Kobierski prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa.
– My jako Towarzystwo jesteśmy
bardzo zadowoleni z tego, że taka
instytucja powstaje w Orzegowie.
Mamy nadzieję, że działalność kulturalna w naszej dzielnicy teraz ruszy ze zdecydowanie większą siłą –
deklaruje.
Dokończenie na str. 4

Elewacja budynku po renowacji nie wszystkim orzegowianom przypadła do gustu.

Foto: SH
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KRONIKA TYGODNIA
Wpadli podczas kontroli
Podczas jednej z rutynowych
kontroli drogowych funkcjonariusze policji z Rudy Śląskiej
zatrzymali dwóch mężczyzn
i kobietę podejrzanych o posiadanie narkotyków. Wszystko
zaczęło się 10 stycznia od zwykłej kontroli drogowej samochodu osobowego. Funkcjonariusze drogówki rozstawili
punkt kontrolny na ulicy Piłsudskiego w dzielnicy Kochłowice. Dokonując rutynowej
kontroli zauważyli nerwowo
zachowujących się pasażerów.
Podczas przeszukań łącznie zabezpieczono narkotyki pozwalającą na sporządzenie 160 porcji dealerskich. Zatrzymane
osoby mają kolejno 23, 24 i 28
lat (dwóch mężczyzn to mieszkańcy Rudy Śląskiej).

Alarm w Aquadromie

Po czy przed kryzysem?
Na zaproszenie władz Rudy Śląskiej i klubu radnych SLD do Rudy
Śląskiej przyjechał prof. Grzegorz
Kołodko. W czwartkowe popołudnie (16.01.) w sali sesyjnej rudzkiego magistratu odbył się jego wykład „Polska, Europa, Świat – po
czy przed kryzysem?”.
Polski polityk, profesor nauk
ekonomicznych,
wicepremier
i minister finansów w latach 90.
i 2002 – 2003. Autor książek i artykułów z dziedziny ekonomii,
ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki
i Literatury oraz Rady Naukowej
Fundacji Europejskich Studiów
Postępowych odpowiadał na pytanie, czy najgorsze mamy za sobą.
Nie omieszkał również skomento-

wać obecnej sytuacji w mieście.
– Sukcesem na miarę ogólnopolską
jest to, co zrobiła pani prezydent
oddłużając Rudę Śląską. Niektórzy
tego nie doceniają, tylko patrzą, ile
kto wydał, zadłużając się na koszt
następnych pokoleń – mówił podczas wykładu w Rudzie Śląskiej
prof. Grzegorz Kołodko.
– Polska tymczasem cofa się i to
jest smutna informacja, nasz wkład
do produkcji światowej jest coraz
mniejszy – mówił o sytuacji w kraju
prof. Kołodko.
Tuż przed wykładem prof. Grzegorz Kołodko spotkał się z władzami miasta i przedstawicielami radnych SLD.
– To niewątpliwie szczególny
człowiek. Chciałoby się mieć więcej
takich polityków, jego myśli wy-

Łatwe pieniądze?

Kilka minut przed 9 rano
w sobotę (18.01.) przed rudzkim Aquadromem pojawiły się
trzy wozy strażackie. Powodem
ich przyjazdu był alarm – jak
się okazało, fałszywy. Włączył
się on, po uruchomieniu pieców
w saunarium. Okazało się, że
awarii uległ jeden z pieców,
z którego zaczął wydobywać
się dym. Awarię szybko usunięto.

Pożar na Niedurnego
8 osób ewakuowano z kamienicy znajdującej się przy ulicy
Niedurnego 101 w Nowym Bytomiu. W sobotę (18.01.) kilka
minut po godzinie 11 wybuchł
tam pożar. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala
w Goduli. Pozostałe siedem
osób z objawami podtrucia
przewieziono na badania do
szpitala w Bielszowicach. Przyczynę pożaru ustali biegły z zakresu pożarnictwa.

Statystyki
Urodzenia: 
Zgony: 
Małżeństwa: 
Rozwody: 

– 41
– 36
–8
–8

Bliskość DTŚ i budowanej trasy N-S sprawia, że Rudą Śląską interesuje się coraz więcej inwestorów. 
Foto: MSH

W grudniu ub. r. rozstrzygnięto
konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
dot. uzbrojenia terenów poprzemysłowych. Do rozdziału było 50 mln
zł. Wśród beneficjentów znalazły
się m.in. Bytom, Częstochowa, Gliwice i Zabrze. Ruda Śląska również
przygotowywała się do konkursu,
niestety tereny z miasta nie spełniały jego warunków. Niemal natych-

miast władze miasta zostały oskarżone o brak znajomości unijnych
programów. – To bzdura – odpowiadają prezydenci. – O konkursie
wiedzieliśmy, ale nasze tereny nie
spełniały określonych w konkursie
wymogów – dodają.
– Mamy pełną dokumentację
świadczącą o tym, że od początku
chcieliśmy sięgnąć po te środki.
Wstępnie chcieliśmy je wykorzystać
na uzbrojenie terenu przy ulicy Bał-

Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej rudzkiego magistratu. 

Foto: MHS

przedziły pewne zdarzenia, to człowiek dalekowzroczny. Niektórych
drażnią jego opinie i stanowczość
w ich wygłaszaniu, ale ja nie ukry-

wam, że chciałbym urodzić się
Grzegorzem Kołodko – mówił Józef Osmenda.
Monika Herman-Sopniewska

tyckiej. Jest to największa nieruchomość, jaką możemy zaoferować
inwestorom – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Po drodze pojawił się jednak
problem – wskazany teren nie
miał drogi dojazdowej. Jej budowa pochłonęłaby większą część
dotacji. Tymczasem warunki konkursu wyraźnie stanowiły, że
otrzymane środki mają być wykorzystane na uzbrojenie nieruchomości, a nie na budowę drogi
dojazdowej.
– Wniosku ostatecznie nie złożyliśmy i była to przemyślana decyzja.
Warunki konkursu były skonstruowane tak, że żaden z terenów
w Rudzie Śląskiej nie okazał się odpowiedni do zgłoszenia w tym konkursie. Po koniec maja podjęliśmy
decyzję, że nie możemy zgłosić
wniosku, bo choć mieliśmy przygotowany teren, to nie miał on drogi
dojazdowej. Niestety w budżecie
miasta nie mieliśmy żadnych środków na jej wybudowanie – dodaje
prezydent Dziedzic.
Wyniki konkursu niemal natychmiast skomentowała poseł RP Danuta Pietraszewska /Platforma
Obywatelska/. Na portalu społecznościowym umieściła następujący
wpis:
– ,,W Rudzie Śląskiej terenów,
które mogłyby zostać objęte tym
programem jest bardzo dużo. Nie-

stety władze miasta nie złożyły
wniosku i nie sięgnęły po pieniądze,
które były na wyciągnięcie ręki. Co
z Rudą Śląską? Dlaczego nie walczy o pieniądze?”
Posłanka sugeruje, że w rudzkim
magistracie – urzędnicy nie potrafią
pisać projektów lub nie orientują
się w konkursach unijnych.
– To są jakieś bzdury – oponuje
prezydent Grażyna Dziedzic i dodaje:
– Szkoda, że Pani poseł nie poprosiła nas o wyjaśnienia w tej
sprawie. Gdyby to zrobiła, to by
wiedziała, że nie spełnialiśmy warunków tegoż konkursu. Ale prawdę
mówiąc nie dziwi mnie to. Od dawna jestem oskarżana o wiele rzeczy.
Pewnie moją winą jest również to,
że w tym roku nie ma zimy. Ale Ruda Śląska się zmienia i to na dobre.
Proszę zobaczyć ile inwestycji powstaje w mieście, przy DTŚ – ce,
jak i NS – ce. Proszę zobaczyć ile
terenów jest już uzbrojonych, pod
nowe inwestycje. Wszystko to można zobaczyć. To, co nam przeszkadza w ściąganiu inwestorów do Rudy Śląskiej, to ciągłe próby odwołania mnie ze stanowiska. Inwestorzy
cenią sobie spokój, a nie kolejne
polityczne wojenki. Mam dla opozycji złą wiadomość. Ruda Śląska
się rozwija, a w mieście żyje się coraz lepiej.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Bilety w starej
cenie

Trwające półtora miesiąca negocjacje o ostatecznym kształcie programu
naprawczego Kompanii Węglowej w ubiegły czwartek ( 16.01.) zakończyły
się fiaskiem. Podpisania porozumienia odmówił jeden z 13 działających w
firmie związków. Zarząd ma teraz wdrożyć program we własnej wersji.

Fiasko rozmów
Na stronie Kompanii Węglowej
czytamy oficjalny komunikat
– oświadczenie Zarządu Kompanii Węglowej: – ,,Trwający od
29.11.2013 roku proces opiniowania projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata
2014 – 2020” pomiędzy Zarządem
spółki a zakładowymi organizacjami związków zawodowych miał na
celu wypracowanie porozumienia.
W jego wyniku mogły ulec zmianie
niektóre ważne elementy tego programu. Strony znacznie zbliżyły
swoje stanowiska, co umożliwiłoby
zawarcie porozumienia.
Z ogromnym zaskoczeniem Zarząd Kompanii Węglowej przyjął
stanowisko przedłożone przez
Związek Zawodowy „Kadra” KW
S.A., które negowało w całości wypracowane dzień wcześniej ze stroną społeczną istotne elementy porozumienia. Brak jednomyślności
strony społecznej uniemożliwiło zawarcie porozumienia z przyczyn
formalno-prawnych.
W trakcie procesu opiniowania
strona społeczna została szczegółowo zapoznana z aktualną sytuacją
ekonomiczno-finansową spółki oraz
koniecznością wdrożenia działań
restrukturyzacyjnych na najbliższe
lata. W związku z upływem terminu

wynikającego z porozumienia zawartego przez Zarząd KW S.A. z zakładowymi organizacjami związków
zawodowych z 17.09.2010 roku
na wydanie opinii przez stronę społeczną, Zarząd przedłoży Radzie
Nadzorczej Kompanii Węglowej
S.A. „Program Restrukturyzacji na
lata 2014 - 2020” w terminie do
31.01.2014 r.”
W środę (15.01.) związki wstępnie porozumiały się z Zarządem
w sprawie porozumienia, które
m.in. gwarantowało pracę górnikom
dołowym do 2020 r., a administracji
na najbliższe trzy lata. Przez 1,5
miesiąca wielogodzinnych rozmów
powstawał projekt porozumienia,
który jednak ostatecznie nie został
podpisany. Powodem był sprzeciw
związku Kadra.
– Byliśmy ogromnie zaskoczeni
taką decyzją. Wydawało się, że porozumienie jest już bardzo blisko.
Przez 1,5 miesiąca dyskutowaliśmy
o jego ostatecznym kształcie. Rozmowy były burzliwe, ale i merytoryczne – komentuje Zbigniew Madej, rzecznik prasowy Kompanii
Węglowej.
Przedstawiciele kadry oponują.
– To nie były rozmowy, zostaliśmy
postawieni przed faktem dokonanym. Związki zawodowe powołane

Trzy działające kopalnie w Rudzie Śląskiej należą do Kompanii Węglowej. 

są do obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Stąd powinny wszelkimi dostępnymi środkami bronić praw pracowniczych, a nie je odbierać –
mówi Marek Gacka, przewodniczący ZZ Kadra KWK Halemba
Wirek i dodaje: – Przedstawiony
projekt nie był tożsamy z ustaleniami przyjętymi na środowym spotkaniu. Znalazły się w nim zapisy, które
w środę nie były w ogóle dyskutowane, w tym m.in. cały paragraf
dotyczący wypłaty 14 pensji za
2013 rok i lata następne, zamrożenie dodatków, odstąpienie od wyrównywania dysproporcji płacowych. Nie jest więc prawdą, informacja głoszona przez niektóre me-
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dia, że to tylko Kadra nie podpisała
Porozumienia. Inni go również nie
podpisali. To tylko my mieliśmy odwagę powiedzieć głośno to, o czym
inni mówili tylko w kuluarach.
Zarząd Kompanii Węglowej zapowiada, że wobec braku porozumienia ze stroną społeczną, 31
stycznia przedstawi program restrukturyzacji firmy do akceptacji
Radzie Nadzorczej w pierwotnej,
bardziej radykalnej wersji. Nie wykluczone, że dokument ulegnie korekcie, ale wszystkie jego zasadnicze założenia mają być realizowane.Więcej szczegółów poznamy na
konferencji prasowej zapowiedzianej na najbliższy czwartek.
Monika Herman-Sopniewska

Dobra wiadomość dla korzystających z usług KZK GOP. Zarząd
związku zrezygnował z planowanej
na kwiecień podwyżki cen biletów.
Póki co za wszystkie dostępne bilety zapłacimy bez zmian.
– Projekt uchwały w sprawie
skierowania do konsultacji projektu
zmiany taryfy przewozu osób i bagażu komunikacji miejskiej KZK
GOP był przygotowywany na przełomie sierpnia i września 2013 roku. Projekt nowej taryfy zakładał
obniżkę ceny biletów na najkrótsze
trasy i pozostawienie pozostałych
cen biletów nabywanych za pomocą biletu elektronicznego na dotychczasowym poziomie, z jednoczesnym nieznacznym podwyższeniem cen biletów papierowych
w celu zwiększenia atrakcyjności
biletów elektronicznych. Zarząd,
biorąc pod uwagę niewielką inflację i obniżkę cen oleju napędowego, nie rozważał zmiany taryfy,
obejmującej wyłącznie bilety papierowe i mającej na celu tylko
podniesienie ich cen – tłumaczy na
swojej stronie KZK GOP. – Decyzję w sprawie terminu wdrożenia
projektu ŚKUP i przyjęcia w związku z tym nowej taryfy, Zarząd podejmie po uzyskaniu pozytywnych
wyników testów poprawnego działania systemu, w III lub IV kwartale
2014 r. – czytamy na stronie KZK
GOP.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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„Łukaszki” przyjazne dla każdego

„Łukaszkowi” harcerze podczas balu.

W ostatnim czasie rudzkie placówki wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym otrzymują
wiele wyróżnień, co potwierdza jak
dobrze są prowadzone. Tym razem
specjalne wyróżnienie otrzymał Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św.

Foto: MS

Łukasza w ogólnopolskim konkursie
pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”,
odbywającym się pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem konkursu był Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

– Cieszymy się, gdyż taka nagroda to docenienie naszej pracy oraz
naszych działań, które są niekonwencjonalne w tym względzie.
I głównie za to zostaliśmy wyróżnieni – podkreślał Wiesław Jagielski, dyrektor placówki.
W konkursie brały udział szkoły
z całego kraju, promujące działania
wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– Wpływ na to, że otrzymaliśmy
nagrodę miały trzy sfery działań jakie podejmujemy, mianowicie organizacja zajęć Tanecznego Zespołu
Integracyjnego „Tacy Sami”, który
bierze udział w wielu konkursach,
działalność Klubu Olimpiad Specjalnych, a także I Rudzkiego Szczepu Drużyny Nieprzetartego Szlaku.
W tym wypadku należy przypisać
ogromną zasługę nauczycielom
i opiekunom prowadzącym pozalekcyjne zajęcia – dodał dyrektor.
Magdalena Szewczyk

Rodzinne Jasełka w „Misiakowie”

Wielopokoleniowe Jasełka to okazja do spędzenia czasu w gronie najbliższych.

Połączenie Jasełek i święta Babci
i Dziadka to niecodzienny pomysł
na jaki wpadło „Misiakowo”. Niecodzienna była także obsada aktorska. W czwartek (16 stycznia) dzieciaki rudzkiego żłobka wraz z rodzicami przedstawili przed najbliż-

Foto: MS

szymi, czyli dziadkami, opowieść
o narodzinach Pana Jezusa. Pomysłodawcy wykorzystali fakt, że
wciąż mamy okres poświąteczny,
a dodatkowo obchodzimy teraz jedno z najcieplejszych świąt w roku
– Dzień Babci i Dziadka.

– Przedstawienie dało mi ogromną radość, tym bardziej, że mogłam
uczestniczyć w nim ze swoją pociechą. Jestem zadowolona z pracy
opiekunów żłobka, którzy mobilizują i zarażają nas swoim ogromnym
zaangażowaniem. Oby więcej takich działań – podkreślała grająca
w Jasełkach Beata Jeziorska, mama
trzyletniego Kajetana.
Oprócz wielkiej radości jaką ten
wieczór sprawił dzieciakom, rodzicom i dziadkom, zadowolenia nie
ukrywała także dyrekcja szkoły:
– Kolejne wielopokoleniowe spotkanie w „Misiakowie” pozwala
przede wszystkim spędzić wspólnie
czas z najbliższą rodziną, czas, którego dla siebie w obecnych czasach
mamy bardzo niewiele. Są to dla
nas, jak i dla naszych podopiecznych niezapomniane chwile – tłumaczyła kierująca żłobkiem Anna
Bujas.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Kontrowersyjny CIS
Dokończenie ze str. 1

Nie wszyscy mieszkańcy Orzegowa uważają, że CIS jest im potrzebny.

Znalazły się także głosy podkreślające, że budynki po rewitalizacji są
brzydkie. Ukruszone cegły, chociaż
zostawienie ich było celowym zamierzeniem projektantów, nie do wszystkich mieszkańców dzielnicy przemawiają.
– ,,W ten budynek zainwestowano
sporo pieniędzy. Pytanie brzmi jednak: gdzie są spoiny i dlaczego nie
uzupełniono braku cegieł? Teraz ta
fasada wygląda po prostu tragicznie.
Cegły mają różny kolor. Nie mam pojęcia na co wydano środki przeznaczone na ten projekt” – pisał w mailu
do nas pan Tadeusz, mieszkaniec
Orzegowa.
Jak podkreśla się jednak w Urzędzie Miasta, w przypadku orzegowskiego CIS-u takie były założenia
projektu: – Dysponując ograniczoną
wielkością środków na realizację
Centrum Inicjatyw Społecznych
w Orzegowie już na etapie projektu
jego autor przewidywał ograniczoną
ingerencję w elewacje budynków,
z założeniem maksymalnego doinwestowania w funkcjonalność wnętrza –
tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie. – Typowa renowacja, z uzupełnieniem i wymianą cegieł oraz innymi zabiegami wymaganymi przy
tego typu pracach, w tym przypadku
dwóch wolnostojących budynków
oraz fragmentów murowanego ogrodzenia, pochłonęłaby niestety większość przeznaczonych na CIS pieniędzy. Stąd decyzja, aby postawić na
rustykalny charakter tej nieruchomo-

Foto: SH

ści, z ograniczeniem do umycia elewacji obiektów i uzupełnienia spoin
jedynie w budynku gospodarczym,
gdzie dach praktycznie nie posiada
okapów i braki spoin mogłyby negatywnie oddziaływać na strukturę murów – dodaje.
Ubytki cegieł mają także swoje odzwierciedlenie w uwarunkowaniach
historycznych – jak się bowiem okazuje, budynek gospodarczy prawdopodobnie pełnił funkcję wozowni
i stodoły, gdzie chowano również
zwierzęta.
– Jak głosi jedna z zasłyszanych
historii, ściana szczytowa od strony
kościoła posiada kilka rzędów cegieł,
których na pewno nie uszkodzono celowo, a zostały wytarte przez zwierzęta. Wraz z nieczynnymi izolatorami
czy wystającymi ze ścian kutymi elementami zawiesin bram, postanowiliśmy wspólnie z projektantem pozostawić je na zasadzie świadków minionej
epoki. Plac na dziedzińcu wybrukowany został starą kostką granitową,
a jako obrzeży użyto granitowych krawężników z rozbiórki w innym historycznym miejscu. Wszystko po to, aby
oddać historyczny i sentymentalny
charakter tego miejsca z przełomu
XIX i XX wieku – tłumaczy Piotr Janik.
Centrum Inicjatyw Społecznych
w Orzegowie powinno zostać oddane
do użytku mieszkańców lada dzień.
Działalność rozpocznie po wyposażeniu we wszystkie niezbędne sprzęty
i umeblowaniu oraz przeniesieniu filii
biblioteki miejskiej.
Sandra Hajduk
REKLAMA

Praktyki na Wyspach
Dziesięcioro uczniów z ZSP nr 4
im.Piotra Latoski spędziło miesiąc
w angielskim mieście Portsmouth.
Podczas projektu, który nosił nazwę „E – lektryczno-Logistyczny
Rozwój Europy” uczniowie zdobywali praktykę zawodową, doszkalali język angielski i zwiedzali
Wielką Brytanię.
– Mieliśmy przyjęte kryteria naboru, należała do nich między innymi wysoka średnia ocen, ocena
z zachowania, zainteresowania kierunkowe daną dziedziną oraz dobra
znajomość języka angielskiego.
Przed samym wyjazdem odbył się
kurs przygotowawczy, w ramach
którego uczniowie poznawali szerzej kulturę brytyjską – tłumaczy
Jarosław Jabłoński, wicedyrektor ZSP nr 4 i koordynator wyjazdu.

WOKÓŁ NAS
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– Celem projektu było nabycie doświadczenia zawodowego, pokazującego jak wygląda praca w przodującym kraju Unii Europejskiej.
Uczniowie też zasymilowali się
w środowisku obcym językowo, nabrali pewności siebie, co w przyszłości będzie procentować w poszukiwaniu pracy – dodaje.
Uczniowie po pracy znajdowali
także czas na zwiedzanie Wysp
Brytyjskich. Uczestnicy projektu
zwiedzili Londyn, pierwszą stolicę
Anglii Winchester, Salisbury i Stonehenge. Wyjazd trwał od 10 listopada do 6 grudnia.
– W pracy miałem dość duży zakres obowiązków, zarządzałem
magazynem, rozmawiałem z klientami i dostarczałem przesyłki. Najtrudniejszy był pierwszy tydzień,

Nauka na zachętę

W karnawałowym nastroju
Dzięki Rudzkiemu Stowarzyszeniu
Kulturalnemu Orkiestr Dętych KWK
Pokój w piątek (17.01.) na scenie
MCK odbył się koncert pod tytułem
„W karnawałowym nastroju”, podczas
którego wystąpiła orkiestra z KWK
Pokój, którą dyrygował Jacek Kampa.
Obok muzyków wystąpili soliści:
Wioletta Białk, Małgorzata Kampa,
Michał Musioł i Robert Kampa.

Nowe miejsce Wydziału
Uczniowie podczas wyjazdu do Londynu zobaczyli między innymi Pałac Buckingham. Foto: arch.

potem już nie odczuwałem trudności w komunikowaniu – mówi Marek Adamek, uczestnik projektu. –
Podczas wycieczek dużo się do-

wiedzieliśmy. Mnie najbardziej
podobał się wyjazd do Londynu –
dodaje.

Robert Połzoń

Potańcowali, pomaszkecili!

W związku z zakończeniem prac
związanych z naprawą stropu II kondygnacji budynku Urzędu Miasta przy
pl. Jana Pawła II 6 siedziba Wydziału
Urbanistyki i Architektury, która przez
ostatnie miesiące znajdowała się w budynku „B” przy ul. Niedurnego powróciła na swoje dawne miejsce tzn.
do pomieszczeń na III piętrze budynku
przy pl. Jana Pawła II 6.

PTTK i krakowskie szopki
Oddział Miejski PTTK organizuje
wycieczkę do Krakowa, która jest okazją do zobaczenia Szopek Bożonarodzeniowych. Wyjazd 25.01. o godz.
7.45 z Rudy – ul. Magazynowa i o 8.00
z ul.Hallera. W trakcie zwiedzania
przewidziany także czas wolny. Koszt
wycieczki to 40 zł, a dla członków
PTTK i młodzieży szkolnej – 35 zł
(świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, pilot na trasie, ubezpieczenie; koszt wycieczki nie obejmuje
wstępu do zwiedzanych obiektów).
Kontakt telefoniczny: 32 248-67-48.

Gimnazjaliści byli zafascynowani efektownymi eksperymentami.

Rekiny w Rudzie

Foto: RP
Jak zapewniały dzieciaki, Śląska Biesiada to dla nich wielka frajda.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śl.Wirku odwiedzili w piątek gimnazjaliści. W ramach „Warsztatów naukowych Kopernika” prawie 140 potencjalnych, nowych uczniów zobaczyło
ciekawe eksperymenty naukowe.
– Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczniom nowych kierunków.
W różnych salach odbywały się między innymi zajęcia z elektroniki, informatyki oraz budownictwa – tłumaczyła Aleksandra Tułaj, nauczycielka
elektroniki w ZSP nr 6.
W szczególny sposób zaprezentowano uczniom nowy kierunek: technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Nad gośćmi z sześciu

gimnazjów czuwali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej Technikum Elektronicznego.
– W pracowni elektronicznej pokazywaliśmy głośnik plazmowy, zabawy
elektromagnesami oraz doświadczenie pobierania energii z cytryn – mówił Bartosz Nowak, uczeń klasy II d
Technikum Elektronicznego.
– Najbardziej zainteresowało mnie
programowanie gier komputerowych. Myślę o tym, by w przyszłości
zająć się informatyką. Na warsztatach można było poznać nauczycieli
i zobaczyć jak wyposażona jest szkoła – mówił Bartosz Rumas, uczeń
Gimnazjum nr 5.
Robert Połzoń

– Śląska Biesiada jest już tradycją, ponieważ odbywa się od 15 lat.
Kiedyś przyszło nam do głowy, że
w ramach regionalizmu musimy
zorganizować taką imprezę w celu
przybliżenia gwary śląskiej. Wydarzenie odbywa się w dzień przed
feriami zimowymi – tłumaczyła
Barbara Hanuszkiewicz-Wilczek,
wychowawczyni klasy II „a” i organizatorka imprezy.
W bielszowickiej Szkole Podstawowej nr 14 wiedzą, jak ciekawie
zakończyć semestr zimowy. Jak co
roku, odbyła się tam Śląska Biesiada Karnawałowa, na którą każdy
uczeń przychodzi we własnoręcz-

Foto: MS

nie robionym czako lub wianku.
W tym dniu każdy jest prawdziwym Ślązakiem – tańczy i śpiewa
w gwarze.
– Na koniec zabawy, zgodnie
z tradycją, zasiadamy do stołu
i częstujemy się żurem śląskim i kołoczem. Mówiąc w gwarze, możemy
trochę „pomaszkecić” – mówiła organizatorka i dodała: – Nie możemy
tracić swojej tożsamości, a edukacja regionalna w szkołach wygląda
różnie. Gwara śląska jest często
traktowana po macoszemu i dlatego tego typu imprezy są dla naszych
dzieciaków kołem ratunkowym.
Magdalena Szewczyk

Jak w rzeczywistości wygląda rekin?
O tym na własne oczy może się teraz
przekonać każdy rudzianin. Od dziś
(22.01.) do niedzieli (26.01.) na pl. Jana
Pawła II stoi największe mobilne akwarium w Europie! Ideą pomysłodawców
jest uświadomienie publiczności, że
człowiek jest tylko ogniwem w fascynującym łańcuchu niepowtarzalnych
cudów natury oraz obalenie mitu
o krwiożerczej naturze rekinów.

Czujki tlenku węgla
Po odbiór czujek tlenku węgla do
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej zapraszamy Garielę
Kistelę i Irenę Szepę , nagrodę pocieszenia otrzymuje Halina Szewc.
reklama
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TELEFONY
ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe 999,
32 248-79-04
• Straż pożarna
998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112

Ulica Hlonda to z pozoru cicha droga w dzielnicy Orzegów, która
późnym wieczorem staje się miejscem zmagań spragnionych wrażeń kierowców. Takie zastrzeżenia mają mieszkańcy tej ulicy, jednak do Straży Miejskiej nie wpłynęło jeszcze żadne zgłoszenie w tej
sprawie.

Uliczny problem

Nie ma chyba bardziej denerwującej sytuacji dla kierowcy niż
brak wolnych miejsc parkingowych. Tym gorzej, jeśli brakuje ich
koło domu. Z takim problemem boryka się pani Beata, mieszkanka
dzielnicy Godula.

Parkingowe zamieszanie

• 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

Na prostej ulicy Hlonda samochody mogą osiągać duże prędkości.

– W nocy na tej drodze odbywają
się nielegalne wyścigi, jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Wieczorem słychać głośnie wycie silników.
Chodziły pogłoski, że w tym miejscu mają powstać progi zwalniające, które, mam nadzieję, poprawią
sytuację – mówi pan Krzysztof,
mieszkaniec dzielnicy Orzegów.
– W okresie od 1.01.2013 r. do
9.12.2013 r. funkcjonariusze rudzkiej Straży Miejskiej nie odnotowali
żadnych interwencji, zgłoszeń
mieszkańców dotyczących wskazanych nieprawidłowości – tłumaczy
Andrzej Nowak, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej.

Foto: RP

Odpowiedź jaką uzyskaliśmy
od Urzędu Miasta, również nie
była satysfakcjonująca dla pana
Krzysztofa: – Wydział Dróg
i Mostów nie posiada dokumentów zawierających interwencje
w zakresie przedstawianego
przez mieszkańca problemu.
W związku z powyższym, w ostatnich latach nie rozpatrywano
zasadności montażu progów
zwalniających na ul. Hlonda –
wyjaśnia Barbara MikołajekWałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Robert Połzoń

Parking przy przychodni na ul. Solskiego.

– Mieszkam przy ulicy Joanny 25.
Mamy tam ogromny problem z miejscami parkingowymi. W okolicy
znajduje się przychodnia, przy której jest parking. Użytkować mogą
go jedynie pacjenci i pracownicy
przychodni. Innych miejsc do parkowania jest naprawdę jak na lekarstwo – skarży się pani Beata. – Do
południa oraz wieczorem bardzo
trudno jest znaleźć miejsce do parkowania – dodaje.
W sprawie parkingowego problemu w okolicach ulicy Joanny,
skontaktowaliśmy się z rudzkim
magistratem: – Wskazany parking
przed budynkiem przychodni przy

Foto: RP

ul. Solskiego 15 jest parkingiem
ogólnodostępnym i nie posiada jakiegokolwiek oznakowania informującego o ograniczeniu dostępności do niego. Zostało to
potwierdzone wizją w terenie
w dniu 15.01.2014 r. – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
– Jednocześnie informujemy, że od
2008 r. w okolicy budynku Joanny
25 (ul. Solskiego 7-9, Solskiego 1113, Modrzejewskiej 2-4, Modrzejewskiej 6-8, Modrzejewskiej 1214) wykonano 7 parkingów na 130
miejsc postojowych – dodaje.
Robert Połzoń
REKLAMA
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Problem dwuipółletniego Kuby chorującego na cukrzycę wywołał dyskusję, jak w żłobku postępować z chorym dzieckiem. Chłopiec w czerwcu został przyjęty do Misiakowa. Gdy okazało się, że jest przewlekle chory, zaczęły się kłopoty. Matka twierdzi, że odmówiono przyjęcia syna do placówki.
Z kolei dyrektor Misiakowa podkreśla, że poprosiła jedynie o kilka dni przerwy w celu przygotowania personelu na przyjęcie chorego dziecka.

*

Maluch z cukrzycą
Syn pani Karoliny został przyjęty do Miejskiego Żłobka „Misiakowo” 27 czerwca 2013 roku.
Wraz z początkiem września dziecko znalazło się jednak w szpitalu.
Po serii badań diagnostycznych rodzice usłyszeli od lekarzy – hipoglikemia, czyli cukrzyca. Po wypisaniu syna ze szpitala pani Karolina stawiła się w placówce informując, że u chłopca trzeba mierzyć
poziom cukru we krwi oraz musi
on być na specjalnej diecie. Wtedy,
jak twierdzi pani Karolina, odmówiono jej ponownego przyjęcia
syna do placówki.
– Usłyszałam, że do żłobka
przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, a pomiar cukru jest zabiegiem
lekarskim, którego w placówce nie
można wykonywać – opowiada
mama chłopca.
By opiekować się synem, pani
Karolina zmniejszyła etat w pracy,
podobnie postąpił jej mąż. Nie potrafiła się jednak pogodzić z tym,
jak potraktowano jej syna w żłobku. Z prośbą o pomoc wystąpiła do
rudzkiego magistratu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
„W opinii Rzecznika sytuacja,
w której dziecko, cierpiące na

przewlekłą chorobę, nie może
uczęszczać do publicznej placówki
tylko ze względu na swoją niepełnosprawność stanowi niedopuszczalną dyskryminację” – napisano
w piśmie pochodzącym z Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich do
prezydent Rudy Śląskiej.
By sprawę wyjaśnić, na spotkanie zaprosiła panią Karolinę wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna
Krzysteczko. Matka została poinformowana, że jej dziecko może
wrócić do żłobka.
– Potrzebowaliśmy trochę czasu,
by przygotować się na przyjęcie
chorego dziecka. Matce dziecka
zaproponowaliśmy opiekę w innych placówkach na terenie miasta, jednak nie wyraziła na to zgody – tłumaczy sytuację Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Z innych, specjalistycznych placówek opieki nad dziećmi pani Karolina nie chciała skorzystać. Pozostała jednak jeszcze do wyjaśnienia
kwestia zapłaty za żłobek, którą jej
naliczono pod nieobecność syna.
– W połowie listopada dostałam
monit, że mam zapłacić za wrzesień i październik, czyli okres, kie-

Dwuipółletni Kuba potrafi zbadać sobie poziom cukru we krwi.

dy mój syn nie chodził do żłobka.
Znów zaczęłam pisać pisma. Odwoływałam się od tej decyzji i czekam na informacje – mówi pani
Karolina.
Do tej sprawy także odniósł się
Rzecznik Praw Obywatelskich:
„W opinii Rzecznika jest to opłata
nienależna ze względu na odmowę
wykonania usług na rzecz Pani Włodarczyk i jej syna Jakuba przez dyrektora żłobka. W związku z tym, że
wskazane opłaty ponoszone są na
rzecz gminy Ruda Śląska, słusznym
rozwiązaniem wydaje się jej umorzenie lub zwolnienie Pani Włodarczyk
z obowiązku jej uiszczenia” – podkreślano w piśmie. Opłata została
matce dziecka umorzona.

Foto: SH

– We wrześniu i październiku
obowiązywały jeszcze stare zasady
rozliczania pobytu dziecka w żłobkach – tzw. opłata stała. Rodzice
musieli ją płacić, bez względu na
liczbę dni, w których dziecko było
w placówce. Obecnie obowiązują
stawki godzinowe, czyli rodzice
płacą za faktyczny czas pobytu
dziecka w żłobku. Dlatego mama
Kuby otrzymała wezwanie do zapłaty. Prezydent miasta może należność za pobyt w placówkach
umorzyć. W sprawie Kuby tak się
właśnie stało, należność za 2 miesiące została już umorzona – mówi
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– ,,W związku z wybudowaniem
autostrady A-4 przylegającej do
centrum Rudy Śląskiej na odcinku Bielszowic nasilił się hałas
bombardujący nasze uszy. Zwracamy się z prośbą o postawienie
ekranów tłumiących hałas w naszej dzielnicy. Chodzi o odcinek
od KWK ,,Bielszowice” do zjazdu A-4,, – Wspólna: Zabrze-Ruda
Śląska – napisali w mailu do naszej redakcji mieszkańcy Bielszowic. – ,,Ciężko jest żyć pod
naporem głośnej autostrady” –
tłumaczą.
Z prośbą o wyjaśnienie udaliśmy się do rudzkiego magistratu.
– Zarządcą autostrady A-4 jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W związku
z tym miasto nie może we własnym zakresie postawić przy tej
drodze ekranów akustycznych.
Tym niemniej wystąpimy do Dyrekcji o przedłożenie aktualnych
wyników pomiarów hałasu, związanego z eksploatacją autostrady
A-4. Jeżeli okaże się, że w rejonie,
którego dotyczy interwencja, są
one przekroczone, będziemy
wnioskować o podjęcie działań
mających na celu ograniczenie
uciążliwości – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
REKLAMA
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POLECAMY...

Choć większość z nas kojarzy go z magią i programem „Mam Talent”, tak
naprawdę jest wschodzącą gwiazdą DJ-ki. Konsola, mikser, dobrze dobrane
dźwięki to pierwsza miłość Alana Kralskiego, licealisty kochłowickiej szkoły
oraz finalisty programu typu talent – show.

Zaczarowany disc jockey

Stephen Baxter,
Terry Pratchett

Długa wojna

Długa Ziemia stoi otworem. Ludzkość
rozprzestrzeniła się po niezliczonych
światach, a flotylle sterowców łączą je,
wspomagając wyprawy badawcze, wymianę handlową i rozwój kultury.
Jednak gdy cała ludzkość kształtuje
Długą Ziemię, ona sama też wpływa na
ludzi. A zbliża się punkt kolizji kilku ważnych kryzysów.
Ponad milion kroków od oryginalnej
Ziemi Podstawowej, wyrasta nowa Ameryka – młody naród, który dość ma słuchania Podstawowego Rządu.
Trolle – pełne gracji stworzenia obdarzone świadomością zbiorową, których
pieśń rozbrzmiewała kiedyś na całej Długiej Ziemi – wobec niepowstrzymanego
marszu ludzkości zaczynają milknąć...
i znikają.
To Joshua Valienté, który – w towarzystwie wszechwiedzącej istoty znanej jako Lobsang – przed laty zbadał te
równoległe światy. I do Joshuy Valienté
Długa Ziemia zwraca się teraz o pomoc.
Ponieważ pojawia się całkiem realna
groźba wojny...
...wojny, jakiej ludzkość jeszcze nie
prowadziła.
„Długa wojna” to druga po „Długiej
Ziemi” powieść powstała w wyniku
współpracy twórcy Świata Dysku Terry’ego Pratchetta ze znanym autorem
science fiction Stephenem Baxterem.

– Od kiedy zajmujesz się DJ-ką
i skąd pomysł na takie hobby?
– Swoją przygodę z muzyką zacząłem od podkładania muzyki jednemu z bardziej rozpoznawalnych
iluzjonistów w Polsce – Tomaszowi
Kabisowi. Jednak po pewnym czasie
zapragnąłem czegoś więcej i zagrałem pierwszy raz na imprezie okolicznościowej. Od tego czasu postanowiłem pogłębiać swoją wiedzę na
temat miksowania muzyki.
– Czym dla Ciebie jest granie?
– DJ-ka jest dla mnie ucieczką od
codzienności. Gdy staję przed konsolą zapominam o wszystkich problemach i smutkach.
– A ile czasu tygodniowo należy
poświęcić na szlifowanie takich
umiejętności?
– Na swoją pasję staram się poświęcać co najmniej jedną godzinę
dziennie. Zrobiłem sobie w domu
takie ministudio i głównie tam szlifuję swoje umiejętności, ale również
każda impreza jest dla mnie treningiem.
– A na jakiego typu imprezach
grywasz?
– Tak jak wcześniej wspomniałem,
grywam na różnego typu imprezach
okolicznościowych. Jednak bardziej
wolę klimaty klubowe i mam nadzieję, że kiedyś będę miał możliwość
zagrania przed szerszą publicznością

pod moją ksywką. Na Facebooku
można mnie poznać jako DJ Neon.
– Większość osób rozpoznaje Cię
bardziej jako iluzjonistę – od czego
zaczęła się Twoja przygoda z magią?
– Na początku jeździłem z Tomkiem na występy jako pomocnik.
Przygotowywałem głównie specjalną walizkę potrzebną mu na występach. Po pewnym czasie wpadliśmy
na pomysł, aby miksować muzykę
podczas pokazu na żywo, co okazało
się dobrym pomysłem i dodatkowo
uatrakcyjniło widowiska.
– Jak to się stało, że w dwójkę
znaleźliście się w „Mam Talent”
i jak oceniasz udział w programie?
– Cała historia z „Mam Talent” zaczęła się już w III edycji, do której
Tomek próbował się dostać sam. Celem była najlepsza czterdziestka.
I tak próbował aż do V edycji. Za
każdym razem trzymałem kciuki za
kulisami i wspierałem kolegę. Do VI
edycji postanowiliśmy przystąpić do
programu jako duet. Pomysł okazał
się strzałem w dziesiątkę. Udało nam
się dostać do finału i spełnić marzenie z poprzednich edycji. Wszystkie
wyjścia na scenę przed kamery oraz
życie za kulisami były dla mnie przygodą życia.
– Myślisz, że magia lub DJ-ka to
pomysł na przyszłość? Mógłbyś



traktować te zajęcia jako zarobkowe?
– Chciałbym jako DJ lub iluzjonista zarabiać na życie, ale staram się
poświęcać odpowiednią ilość czasu
nauce w szkole, aby w przyszłości
jedną z pasji traktować jak dochód
dodatkowy. Trzeba mieć alternatywę, gdyby coś poszło nie tak.
– Jak na Twoje hobby reagują
nauczyciele i koledzy ze szkoły?
– Nauczyciele często z uśmiechem
proszą bym coś wyczarował, a koledzy standardowo chcą żebym pokazał jakąś sztuczkę lub wyjaśnił któryś z trików.

Foto: archiwum prywatne

– Mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy i nauczyć Czytelników WR
jakiejś prostej sztuczki magicznej?
– (Śmiech) Bardzo bym chciał
przedstawić jakąś efektowną
sztuczkę, ale ciężko jest z czymkolwiek zapoznać bez wizualizacji, dlatego myślę, że jeśli ktoś bardzo chciałby się nauczyć czegoś
fajnego, to wystarczy zaczepić
mnie na ulicy, w szkole… Postaram się pomóc.
– Życzę Ci wielu sukcesów
i dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk

ul. Niedurnego 50d/2 (w budynku Przychodni)
41-709, Ruda Śląska, tel. 32 242 00 38
e-mail: rodzinna.niedurnego@gmail.com
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-16.00, niedz. 8.00-14.00
41-703 Ruda Śląska, plac Niepodległości 5, tel. 32 248-38-89
e-mail: apteka24ruda@gmail.com.

APTEKA CAŁODOBOWA
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 242-70-80
e-mail: kochlowice.rodzinna@gmail.com, pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2, tel. 32 282-41-84
e-mail: apteka.rodzinna@onet.pl, pon.-pt. 8.00-20, sob. 8.00-14.00

www.aptekadziecka.pl
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20-lecie w kabarecie
Wkrótce „20-lecie w kabarecie” świętował
będzie Grzegorz Poloczek. Już 31 stycznia na
deskach Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu odbędzie się koncert tego znanego i lubianego artysty. Towarzyszyć mu będzie zespół Bartos Band. Artysta wystąpi z nowym repertuarem w piosenkach i monologach.
O pracy w pracy z Grzegorzem Poloczkiem
rozmawia Monika Herman-Sopniewska.
20 lat minęło
Ten jubileusz chciałem uczcić serią koncertów. Chciałbym nie tylko rozśmieszać, ale
i uczyć, przemycać pewne ważne treści.
Zwracam uwagę na aktualne problemy społeczne i czasem zajrzę również do polityki.
Nowa płyta
Nowa płyta ukaże się w maju. Mam już
materiał na nią, sporo piosenek, to będzie
podwójny album. Jedna płyta będzie bardzo
refleksyjna, a druga płyta wejdzie w klimaty

CO, GDZIE, KIEDY?

Z 24 na 25 stycznia na scenie
Miejskiego Centrum Kultury po
raz drugi odbędzie się teatralna
noc taneczna. W tym roku ponownie za sprawą instruktorów
Teatru Bezpańskiego, a także
zaproszonych gości Ruda Śląska stać ma się twórczą przystanią na mapie Polski. Zachęcamy
do udziału w warsztatach z wyselekcjonowaną kadrą śląskich
tancerzy – choreografów, którzy
podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu różnorodnych technik tanecznych.
Koszt udziału to 5 zł, które
przeznaczone będzie na zakup
podłogi baletowej do lokum
Bezpańskich.

Wędrówki z dzikami

Poezją o Barbarze

Marek Wacław Judycki został
zwycięzcą IX edycji Barbórkowego
Konkursu Poetyckiego organizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”.
Finał konkursu na najpiękniejszy
wiersz poświęcony patronce górników, a zarazem patronce Rudy Śląskiej, która spogląda z miejskiego
herbu został rozstrzygnięty w kochłowickiej restauracji Barbórka w poniedziałkowe popołudnie (20.01.). Laureat tegorocznego konkursu otrzymał
nagrodę główną – wykonaną z węgla
figurkę św. Barbary. Jej fundatorem
jest tradycyjnie Związek Zawodowy
Ratowników Górniczych przy KWK
Pokój.

Pociąg do tańca

śląskie i kabaretowe. Część z nich jest znana, a część będzie zupełnie nowa. Teksty pisałem w powrocie z trasy koncertowej ze
Stanów Zjednoczonych, gdzie byłem
z Kabaretem Rak i grupą Vox. Siedząc w tyle auta napisałem teksty na dzisiejsze czasy.
Koncerty w Rudzie Śląskiej
Bardzo lubię tutaj występować. Jak się
uprawia taki zawód jak mój i przychodzą
ludzie, których twarze poznaję na widowni, to czuję, że warto to robić. Ale jest mi
też trudniej, bo tutaj ludzie mnie znają –
każde potknięcie przeżywam podwójnie.
Muszę ciągle coś zmieniać w moim programie, dlatego ten koncert będzie znowu
inny niż te w tamtym roku. Czasem na
występie obecna jest moja żona, o której
mówię na scenie, więc muszę uważać, bo
za chwilę po koncercie wracam do domu...

Zwycięzcy tegorocznego konkursu z organizatorami i fundatorami nagród. 
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Foto: red

Pomysłodawcą poetyckich zmagań
jest Bronisław Wątroba – fraszkopisarz,
pasjonat śląskiej mowy. Na konkurs
można nadsyłać wiersze nie tylko barbórkowe, ale i inne, związane z tradycjami górniczymi oraz z imieniem patronki
miasta – św. Barbary. Wiersz może być
napisany po polsku lub po śląsku.
– Każdego roku na konkurs zostaje
nadesłanych kilkanaście wierszy. Bardzo cieszy fakt, że są tacy, którzy piszą
o Barbarze i od kilku lat nadsyłają wiersze i za każdym razem te utwory są wyjątkowe – mówił Bronisław Wątroba,
pomysłodawca konkursu.
Po raz trzeci statuetkę św. Barbary
zgarnął Marek Wacław Judycki – poeta,

plastyk, historyk i gawędziarz. Jest on
autorem wielu utworów dla dorosłych
i dzieci – po polsku i po śląsku. W konkursie bierze udział od początku.
– Na konkurs piszę dwa utwory poważne i jeden żartobliwy, bo niby dlaczego wszystko mam traktować tak na
serio i poważnie? W tym drugim wierszu
zawsze bawię się formami literackimi,
ale staram się sięgać po literaturę fachową i bawię się tymi słowami, zależnościami słów. I zawsze znajdę coś, co
nadaje się na okoliczność Barbórki, ale
i również coś mniej poważnego – i to jest
taka zabawa, lepiej mi się wtedy pisze –
opowiadał Marek Wacław Judycki.
Cztery równorzędne wyróżnienia
w konkursie otrzymały Ewelina Kuśka,
Regina Sobik, Jadwiga Bohla i Barbara
Politaj. Wyróżnione panie brały już
wcześniej udział w konkursie.
– W tym roku miałam wyjątkowy problem, bo brałam już udział kilka razy
w konkursie i trudno mi za każdym razem znaleźć jakąś ciekawą i świeżą koncepcję na wiersz, ale dałam radę. W moim kościele mam przepiękną św. Barbarę
i to ona mnie chyba natchnęła w tym roku – mówiła Regina Sobik z Jankowic.
– Ja podeszłam do konkursu z utworem na poważnie i na smutno. Napisałam o martwiących się matkach, kiedy
słyszą sygnał karetki i myślą o swoich
synach w kopalni. Ale koniec był wesoły, bo syn z szychty wraca do domu –
dodała Barbara Politaj, która bardzo
często dostaje wyróżnienia i nagrody

przede wszystkim w konkursach, gdzie
utwory pisane są po śląsku.
Zwycięzcom gratulujemy i już zapraszamy do udziału za rok - w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu.
Monika Herman-Sopniewska
Nagrodzony wiersz w IX edycji
Barbórkowego Konkursu Poetyckiego
Od Barbar – wara
Gdyby tak ktoś mnie zapytał,
co myślę o filologach,
odpowiedź byłaby prosta:
chodzimy po różnych drogach.
Choć mogę czasami przełknąć
ich mądre nad wyraz zdania,
lecz prawdę mówiąc, otwarcie,
to są nie do wytrzymania.
Daruję im fanaberie,
szczególne dzisiaj puryzmy,
waleczne boje z plagami
gwaryzmów i rusycyzmów.
Nawet się nie „zagotuję”,
gdy znajdę tam idiotyzmy
karcące, aż nazbyt ostro,
niewinne me wulgaryzmy.
Przechodzę też do porządku
nad znanym od lat przypadkiem
zastosowania zbyt często
germanizmów w mojej godce.
Lecz kiedy ktoś barbaryzmem
obraża imię – BARBARA temu, przy całym szacunku,
od Barbar – stanowcze wara!
wara! wara!
autor:
Marek Wacław Judycki

Lubisz spacerować, szczególnie po śląskich okolicach? Katowickie Centrum Kultury, Uniwersytet Śląski oraz rudzki
Urząd
Miasta
organizują
XXXIV Śląsko-Zagłębiowskie
Szwendanie Okoliczne pod hasłem „Wędrówki z dzikami
z Halemby na Ligotę”, które
odbędzie się 25 stycznia. Główną atrakcją będzie możliwość
obserwowania dzików w miejscowych lasach. Zbiórka w Katowicach, na ulicy Andrzeja, na
przystanku Dworzec. O godzinie 15.37 wsiadamy w autobus
linii 130, z którego wysiadamy
o 16.04 na przystanku Ruda
Śląska-Halemba Kościół. Tam
oficjalne rozpoczęcie „szwendania”.

Wilk w Patrii
W studyjnym kinie „Patria”
wyświetlany będzie najnowszy
film z Leonardo Di Caprio
w roli głównej, nagrodzony
Oskarem. Od 24 do 30 stycznia
o godzinie 19.00 na dużym
ekranie pojawi się „Wilk z Wall
Street”. Reżyser Martin Scorsese przedstawia prawdziwą historię jednego z najbardziej
kontrowersyjnych bohaterów
świata maklerów – Jordana Belforta. Zapraszamy na seans!

reklama
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Śmigaj na lodowisku
Jesteś fanem zimowego szaleństwa? Lubisz jeździć na łyżwach? Śmigaj po lodowisku
z „Wiadomościami Rudzkimi” i Śląskim Rancho w Zabrzu! Dla naszych Czytelników mamy do rozdania 6 zaproszeń upoważniających do korzystania ze sztucznego lodowiska przez
cały tydzień na terenie Śląskiego Rancha (ul.Webera 18, Zabrze). Wystarczy wysłać
SMS-a o treści: wiad.zima+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od 22.01. od godz. 10.00 do 24.01.2014
do godz. 16.00. Zaproszenie otrzyma 6 ostatnich osób.

Zagraj w kręgle
Czy są wśród naszych Czytelników fani bowlingu? Jeśli tak, to mamy dla Was wspaniałą
wiadomość! W naszej redakcji czekają do rozdania 4 zaproszenia na godzinną grę w Pink
Bowling & Club w Rudzie Śląskiej. Przed Wami szansa na wspaniałą godzinną zabawę.
Jeśli chcesz otrzymać jeden z voucherów, wyślij SMS-a o treści: wiad.kregle+imię i
nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 22.01. od godz. 10.00 do 24.01.2014 do godz. 16.00. Zaproszenie otrzymają
4 ostatnie osoby.
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PORADY DIETETYKA
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

Podejrzewam u siebie alergię na gluten. Na czym polega dieta bezglutenowa?
Hanna 22 l., Bielszowice

Dieta bezglutenowa
Dieta bezglutenowa stosowana
jest m.in. u osób z celiakią oraz z alergią na gluten. W diecie tej zabronione jest spożywanie produktów zawierających gluten, czyli produktów
zbożowych takich jak: żyto, pszenica, jęczmień, owies oraz orkisz. Dodatkowo trzeba sprawdzać skład
wszystkich kupowanych produktów,

ponieważ dodatki z glutenem znajdują się w wielu popularnych produktach, np. słód jęczmienny do zagęszczania. Warto zastępować pokarmy zawierające gluten ich bezglutenowymi odpowiednikami. Na
produktach pozbawionych glutenu
widnieje symbol przekreślonego
kłosa. Należy jednak pamiętać, że

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

Pani Basiu, już niedługo w naszym domu zagości nowy członek rodziny,
na którego czeka już cała rodzina. Czytaliśmy już o psim przedszkolu i z pewnością przyjdziemy na te zajęcia, bo nie chcemy popełnić żadnych błędów
wychowawczych. Mam jednak pytanie, jak przygotować dom na przybycie
naszego psa?
Katarzyna Studzienna

Pies w domu
Pani Kasiu, jeżeli do tej pory
wiele rzeczy leżało sobie na ziemi,
czy macie nawyk odkładania robienia porządków na później, to
muszę Państwa zmartwić, ale pies
nauczy Was utrzymywania porządku na bieżąco. Przyjrzyjcie się
dokładnie Waszemu mieszkaniu,

kucnijcie, połóżcie się na podłodze i spójrzcie z poziomu na najbliższe otoczenie. Wasz psi przyjaciel będzie bardzo mały i do poznawania świata będzie wykorzystywać swój pysk, w którym znajduje się piękna klawiatura mlecznych igiełek.

mąki i pieczywo bezglutenowe zawierają mniej białka, witamin
(zwłaszcza z grupy B) oraz składników mineralnych (żelaza, cynku,
magnezu, miedzi) niż zwykłe mąki,
czy pieczywo. Dlatego konieczne
jest stałe uzupełnianie tych składników w codziennej diecie. Należy
więc zwiększyć spożycie ziaren bogatych w te witaminy i minerały, takich jak kasza gryczana, jaglana czy
amarantus. Glutenu nie zawierają też
orzechy, ciecierzyca, soczewica, siemię lniane. Powinno się też zwiększyć spożycie owoców i warzyw.
Przed rozpoczęciem diety bezglutenowej polecam wykonanie odpowiedniego testu dla potwierdzenia
alergii.

W domu jest wiele potencjalnych
zagrożeń, jakie mogą być niebezpieczne dla szczeniaka. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na: kable, przewody elektryczne, buty,
sprzęt elektroniczny, notebooki,
środki czystości. Należy również
usunąć wszystko co nazywam
drobnicą z zasięgu wzroku psa,
czyli biżuterię i inne drobne przedmioty, które mogą zostać przez psa
połknięte. Jeżeli wydaje się Państwu, że tego z pewnością pies nie
ruszy, to lepiej to zabrać i schować.
Znam to z autopsji, aktualnie wychowuję swojego drugiego labradora Iwana, który mnie zaskakuje
każdego dnia tym, co tak mały pies
potraﬁ zrobić i skąd on bierze te
przedmioty, których długo szukałam. Powodzenia!
OGŁOSZENIE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu
lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

Polecamy: przyprawy bez chemii | herbaty | jagody goji| oleje
soki 100% | mleka | smalec roślinny (bez cholesterolu)
Zapraszamy do sklepu
ze zdrową żywnością,
każdy znajdzie coś dla siebie.
Oferta obejmuje produkty dla:
DIABETYKÓW | ALERGIKÓW
WEGETARIAN I VEGAN
DBAJĄCYCH O ZDROWY
STYL ŻYCIA

Melisa Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny 14, tel. 731-372-000

INFORMACJE DLA PACJENTA

Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)
(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny.
Zapraszamy do składania deklaracji.

tel. 32 243-27-25

PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu
• Poradnia Chorób
• Fizjoterapia
Metabolicznych (trenigi
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci
diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci
• Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ! Poradnia Alergologiczna
Osteoporozy – pracownia
dla dzieci
densometryczna (badania
• NOWOŚĆ! Poradnia Endokrynologiczna
w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Otolaryngologiczna
– pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy
diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)
tel. 32-242-09-54

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie w
instalację

Stawka
wywoławcza
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin oględzin
lokalu

1

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Janasa 20/01 lokal
w budynku mieszkalnym

40,70 m2

elektryczna, wod.kan.

4,00

500,00

3.02.2014 r.
godz. 9.00

• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Proktologiczna
• USG Doppler

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

2

Ruda Śląska 6-Halemba
ul. Grodzka 5/01 lokal na
poziomie piwnicy
w budynku mieszkalnym

68,70 m2

elektryczna, wod.kan.

6,00

500,00

3.02.2014 r.
godz. 10.00

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

• Audiometria
• Termometria skóry
• EKG
tel. 32-242-33-51

3

Ruda Śląska 4-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 46/03

44,69 m2
+ piwnica
3,00 m2

elektryczna, wod.kan.

5,00

500,00

3.02.2014 r.
godz. 11.00

4

Ruda Śląska 7-Kochłowice
ul. ks. L. Tunkla 1/01

47,09 m2

elektryczna, wod.kan.

11,00

1.000,00

3.02.2014 r.
godz. 12.00

PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA UL. PODLAS 34 (GODULA)
• Kinezyterapia
• Magnetoterapia
• Fizykoterapia
• Masaże
tel. 32 248-27-14
• Laseroterapia

5

Ruda Śląska 11-Bielszowice
ul. ks. J. Niedzieli 51b II piętro

47,50 m2

elektryczna, wod.kan. c.o. cwu,

10,00

1.000,00

3.02.2014 r.
godz. 14.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego stycznia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem
na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 7 lutego 2014 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa
od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do
13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 12.02.2014 r. poz. nr…. (lp. lokalu użytkowego z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 7 lutego 2014 r. do siedziby MPGM
Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych
oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania
przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego
na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego
oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych
do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego
rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod
numerem telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.

tel. 32-242-34-70

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, 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, Agnieszka Pach, 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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EKO-obiektyw

Miasta, zwłaszcza te duże, kojarzą nam się najczęściej z męczącym hałasem, korkami ulicznymi, są zatłoczone przez duże skupiska ludzi. Okazuje się jednak, że życie w dużym mieście
nie musi być szare i nijakie. W każdym z nich znajdują się zielone zakątki, do których możemy
pójść i odpocząć – parki miejskie.

Zielone płuca miasta
Ktoś kiedyś powiedział, że
„Miasto należy mierzyć parkami.
Ich ilość i jakość świadczy o dojrzałości koncepcji planistycznej,
o właściwym spełnianiu przez
miasto swoich funkcji.” Historycznie patrząc na temat, parki
pojawiły się w przestrzeni publicznej już w XVII wieku.
Głównym założeniem ich powstawania w mieście były funkcje społeczne. Podkreślić należy
fakt, że do XVII wieku ludzie
faktycznie byli pozbawieni „dostępu do natury” w mieście.
Wszak parki i ogrody były dostępne tylko dla arystokracji i dla
wyższych hierarchów kościoła.
Pierwszy park miejski udostępniony w Polsce to Ogród Saski
w Warszawie (1729 r.). Dzisiaj
nie wyobrażamy sobie życia
w mieście bez odrobiny natury.
Park stał się naturalną częścią
każdej aglomeracji. Zdarza się,
że jest on miejscem ostoi wielu
gatunków zwierząt i roślin. Na
Śląsku, a zarazem w Polsce, największym parkiem jest Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Śląsk kryje jeszcze wiele innych
cennych przyrodniczo i historycznie perełek. Niestety jak
wszystko, mogłoby się zdawać,
że parki mają najlepsze lata świetności za sobą. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas potrzebuje
odrobiny wytchnienia, obcowania z naturą. Dlatego z chęcią
uciekamy w zielone zakątki naszych miast.
Wiele z nich wymaga jednak
renowacji. W myśl zasady „nic

nie trwa wiecznie”, na przestrzeni lat parki zaczęły obumierać.
Drzewa i krzewy jak wszystkie
istoty na ziemi mają swój początek i koniec. Dlatego wymagają
specjalnej pielęgnacji, a niekiedy
trzeba je po prostu „wysłać na
emeryturę” i zastąpić nowymi.
Jest to dość kosztowna inwestycja, ale nie niemożliwa do realizacji.
Przykład idzie z naszego sąsiedniego miasta. Bytom w roku
2013 pozyskał z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach dotację o łącznej
wartości 553 tys. zł na rewitalizację trzech parków miejskich oraz
utworzenie arboretum.
184 tys. zł zostało przeznaczone na renowację i odbudowę
drzewostanu Parku Ludowego
znajdującego się w BytomiuMiechowicach. Jest on jednym
z cenniejszych miejsc przyrodniczo w regionie. Jego powierzchnia zajmuje blisko 14 ha
i porasta go ponad stuletnia buczyna.
Podstawowym działaniem będzie korekta nasadzeń, usunięcie
drzew o złym stanie sanitarnozdrowotnym i samosiewów. Kolejny etap to urządzenie malowniczych grup krzewów i roślin
odkrywkowych oraz rekonstrukcja kwietników dywanowych
oraz rabat, uwzględniając historyczny układ. Środki Funduszu
pozwolą na cięcie pielęgnacyjne
200 drzew, nasadzenie 25 nowych drzew, 850 szt. krzewów
oraz 5 tys. roślin okrywkowych

EKO-fakty
Największym polskim parkiem jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Jego powierzchnia wynosi 620 m2 (według innych danych 550 m2) i jest uznawany za zielone płuca Górnego Śląska.
Najmniejszy park na świecie znajduje się na drodze SW Naito Parkway w Portland, w Stanach Zjednoczonych i ma zaledwie 61 cm średnicy, co zajmuje powierzchnię ok. 0,29 m2. Założył go dziennikarz Dick
Fagan w roku 1948, zagospodarowując przestrzeń pod latarnię. W 1976
miejsce to zostało oﬁcjalnie uznane za park miejski.
Największy park miejski znajduje się w Phoenix w Stanie Arizona.
Jego powierzchnia zajmuje 67 km2.

Park miejski może być niezwykłym miejscem…

i bylin.
177 tys. zł przypadło parkowi
F. Kachla – jednemu z najstarszych tego typu obiektów, a ze
względu na swoje położenie docenianemu przez mieszkańców.
Pieniądze zostaną przeznaczone na odtworzenie zabytkowej
zieleni na obszarze 3 ha, posadzenie 30 nowych drzew, 3 tys. krzewów i ok. 5 tys. roślin i bylin.
160 tys. zł gmina chce przeznaczyć na odbudowę parku Fazaniec. Miejsce to jest cenne przyrodniczo dla regionu, znajduje się
tu przepiękny park krajobrazowy
z niezwykłymi wąwozami, las
grądowy z domieszką dębowego.
Zajmuje 18 ha i był pierwszym
parkiem prywatnym na Górnym
Śląsku.
Obecnie na skutek utraty swoich walorów zarówno przyrodniczych jak i krajobrazowych,
miejsce to nie jest chętnie
odwiedzane przez mieszkańców.
Po przeprowadzeniu prac rekonstrukcyjnych park ma stać się
z powrotem jedną z najcenniejszych atrakcji przyrodniczych.
Podkreślić należy, że w roku 1987
Fazaniec został wpisany do rejestru zabytków. Od roku 2000
przez park przebiega szlak turystyczny im. Karola Goduli.
35 tys. zł przypadnie na utworzenie arboretum przy ulicy Tarnogórskiej w Bytomiu. Park powstanie na powierzchni 3 ha.
Przeznaczony przede wszystkim
na lekcje terenowe dla dzieci
i młodzieży z Bytomia. Będzie
pielęgnowany i wzbogacany
o nowe egzotyczne gatunki roślin
i krzewów. W myśl zasady „czym
skorupka za młodu…” z pewnością będzie cenną lekcją przyrody. Wkrótce ma stać się ogrodem
pokazowym dla szerszej publiczności.
Agnieszka Kominek

nie tyle odpoczynku, sportu, rekreacji…

ale wejściem w zupełnie inny świat bez asfaltu i betonu…

EKO-słowniczek
Arboretum – inaczej ogród dendrologiczny, dendrarium. Miejsce, w którym kolekcjonuje się różne gatunki drzew i krzewów.
Służy celom zarówno nauki (najczęściej arboreta powstają jako
miejsca nauki i badań nad gatunkami drzew i krzewów), jak i wypoczynku. Według niektórych deﬁnicji arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, inne źródła podają, że arboretum to dowolna powierzchnia służąca uprawie kolekcji drzew
i krzewów.
Park miejski – publiczna, zorganizowana przestrzeń, która stanowi namiastkę lasu w mieście. Miejsce wypoczynku, rekreacji
i coraz częściej sportu. W parku znajdują się ścieżki i trasy spacerowe oraz obiekty małej architektury (ławki, altanki, kosze na
śmieci, itp.)

luch
a
m
O

EK

HASŁO:

1. Mieszka w nim księżniczka
2. Nazwa jednego z pierwszych
prywatnych parków na Górnym
Śląsku, zlokalizowany w Bytomiu
3. Ogród dendrologiczny
4. Służy do odpoczynku podczas
spaceru

12

W��������� R������ 22.01.2014

W��������� R������ 22.01.2014

13

R����� I��������� S����������
Rudzki geoportal wzbogacił się o nową funkcję! Teraz mieszkańcy Rudy Śląskiej za pomocą kilku kliknięć mogą na mapie Rudy Śląskiej wskazać miejsce,
gdzie nastąpiła awaria miejskiej infrastruktury bądź powiadomić o niebezpiecznym zdarzeniu. – Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy, których dotknęła
awaria np. sieci wodociągowej, mogą liczyć na szybką reakcję i rozwiązanie problemu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rusza rudzki „ﬁx my street”

Obsługa aplikacji jest nieskomplikowana. Na interaktywnej mapie
dostępnej na stronie internetowej
miasta mieszkańcy specjalnym
symbolem przedstawiającym wykrzyknik zaznaczają miejsce,
w którym pojawił się problem. Następnie po kliknięciu pojawia się
okienko, w którym dokonuje się
opisu zgłaszanej sprawy oraz zaznacza, jakiego problemu ona dotyczy. Mieszkańcy mają tu do wyboru
kilka kategorii. – Podział na kategorie problemów ma za zadanie
usprawnić proces przekazywania
informacji. System został bowiem
tak skonstruowany, że poszczególne
grupy problemów przypisane są do
odpowiednich jednostek. W ten
sposób np. informacja o dziurze
w jezdni traﬁa od razu do Wydziału
Dróg i Mostów – wyjaśnia wiceprezydent Michał Pierończyk.
I tak w kategorii „pas drogowy”
mieszkańcy oprócz dziury w jezdni
mogą zgłosić zły stan chodnika,
niedziałające oświetlenie uliczne,
utrudnienia w ruchu drogowym,
czy nawet zasugerować zmianę
w organizacji ruchu. W kategorii
„awarie” mieszkańcy zgłaszają
usterki sieci ciepłowniczej, elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej. Kolejna kategoria
to „posesja” – tu mieszkańcy informują o zanieczyszczonych posesjach, czy nieodśnieżonych chodnikach, natomiast w „wykroczeniach

Teraz za pomocą kilku kliknięć można na mapie Rudy Śląskiej wskazać miejsce, gdzie nastąpiła awaria miejskiej infrastruktury bądź
powiadomić o niebezpiecznym zdarzeniu.

i niebezpieczeństwach” można
przekazywać informacje o aktach
wandalizmu, czy zakłóceniu porządku publicznego. Rudzianie
zgłaszać mogą również wszystkie
inne sprawy nieujęte w wyżej wymienionych kategoriach, wtedy odbiorcą takich zgłoszeń będzie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Problemy i uwagi można zgłaszać anonimowo, bądź podając
swoje dane osobowe. – Osoba, która poda kontakt do siebie, poinfor-

mowana zostanie o potwierdzeniu
przyjęcia zgłoszenia oraz o przekazaniu go do odpowiednich służb –
tłumaczy Grzegorz Ogórek, geodeta miejski. Co ważne, geoportal
działa na urządzeniach mobilnych
z dostępem do Internetu, takich jak
smartfony, czy tablety. Co za tym
idzie, zgłoszenie problemu przez
mieszkańca możliwe jest niemal
natychmiast od momentu jego zauważenia i to prawie z każdego
miejsca.

Zgłaszanie uwag i problemów
w mieście nie jest jedyną nowością
w rudzkim geoportalu. Dzięki
wprowadzeniu nowych funkcji
użytkownicy korzystający z niego
mogą zapoznać się z lokalizacją komisji oraz okręgów wyborczych. –
Zaznaczając odpowiednią warstwę
na mapie można zobaczyć, w którym miejscu znajdują się poszczególne komisje wyborcze oraz jakie
obejmują one ulice. Można również
dowiedzieć się, jak przebiega gra-

Z nowym obliczem w nowy rok

nica czterech okręgów wyborczych
w mieście – wylicza Grzegorz Ogórek.
Funkcjonujący obecnie w Rudzie
Śląskiej geoportal do połowy 2015 r.
zastąpiony zostanie w znacznej
mierze przez nowy System Informacji Przestrzennej Miasta Ruda
Śląska. Prace nad nim już się rozpoczęły. – Docelowo w systemie
znajdą się dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji
dróg i obiektów mostowych. SIP zostanie też częściowo połączony
z Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej –
wylicza Grzegorz Ogórek. Wartość
projektu, w ramach którego realizowany jest nowy system, to blisko
3,5 mln zł, z czego niemal 3 mln zł
stanowić będzie unijne doﬁnansowanie.
Mieszkańcy problemy i uwagi
dotyczące funkcjonowania miasta
od kilkunastu już lat mogą również
zgłaszać za pośrednictwem bezpłatnej linii telefonicznej Centrum
Zarządzania Kryzysowego (800–
158–800). Tylko w ubiegłym roku
Centrum przyjęło 2580 zgłoszeń,
w tym 1474 od mieszkańców. 346
z nich dotyczyło zanieczyszczeń
jezdni, chodników oraz terenów
zielonych, 235 – oświetlenia ulicznego, natomiast 171 – uszkodzeń
jezdni i chodników.
TK

Przebudowa obiektów mostowych – to jeden z tegorocznych celów inwestycyjnych władz Rudy Śląskiej. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na pierwszą z inwestycji – rozbiórkę i budowę nowego mostu nad Kłodnicą przy
ul. Poniatowskiego w Halembie. Prace zakończyć się mają w tym roku i pochłoną blisko 2 mln zł. W sumie na przebudowę obiektów mostowych władze Rudy Śląskiej zamierzają w tym roku wydać ponad 8,7 mln zł.

Będzie nowy most nad Kłodnicą
– Tegoroczne inwestycje to konieczność. Nieremontowane przez
lata wiadukty i mosty są w fatalnym
stanie technicznym, stąd tak duże
nakłady ﬁnansowe na ten cel. Oczywiście komfortem byłoby przeznaczyć te środki np. na budowę trasy
N-S, ale musimy myśleć o bezpieczeństwie kierowców, stąd taka,
a nie inna decyzja – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
To właśnie zły stan techniczny
oraz niska nośność mostu przy
ul. Poniatowskiego są głównym
powodem budowy nowego obiektu.
W ramach inwestycji w pierwszej
kolejności rozebrany zostanie istniejący most, dopiero potem wykonawca przystąpi do budowy nowego. Podczas prac przebudowana
zostanie również sieć kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz oświetleniowa. Na czas trwania inwesty-

cji wybudowana zostanie również
kładka dla pieszych, którzy będą
mogli przedostać się na drugą stronę Kłodnicy. Jak wynika z projektu,
na wykonanie konstrukcji nowego
mostu wykonawca będzie musiał
zużyć ponad 260 m³ betonu, a do
jego zbrojenia wykorzystać ponad
43 tony stali.
Firma Mosty Chrzanów, która
wygrała przetarg, prace powinna
rozpocząć jeszcze przed wiosną
i zakończyć w ciągu dziesięciu
miesięcy. Przez ten czas większość
mieszkańców Starej Kuźnicy w Halembie będzie zmuszona korzystać
z wyznaczonych objazdów. – Zdajemy sobie sprawę z dyskomfortu,
jakim będzie dla części mieszkańców nadkładanie drogi przy dojeździe np. do Kochłowic, ale w tym
przypadku bezpieczeństwo jest
sprawą nadrzędną. Wierzę, że tak

jak to miało miejsce wcześniej, przy
okazji innych inwestycji, tak i teraz
mieszkańcy okażą wyrozumiałość
i cierpliwość – zaznacza wiceprezydent Jacek Morek.
Objazd dla samochodów poprowadzony zostanie ul. Skargi, która
łączy ul. Poniatowskiego z ul.
1 Maja w Halembie. – W tym momencie jeszcze za wcześnie mówić
od kiedy dokładnie obowiązywać
będzie nowa organizacja ruchu. Na
pewno zmiany obejmą również komunikację miejską, gdyż ul. Poniatowskiego znajduje się na trasie linii autobusowej nr 121 i 255.
O szczegółach będziemy na bieżąco
informować mieszkańców – tłumaczy Mariusz Pol z Wydziału Dróg
i Mostów.
W tym roku na inwestycje związane z rozbiórką oraz przebudową
obiektów mostowych miasto za-

W tym roku na inwestycje związane z rozbiórką oraz przebudową obiektów mostowych
miasto zamierza przeznaczyć 8,7 mln zł.

mierza przeznaczyć 8,7 mln zł. Ze
środków tych rozebrany zostanie
wiadukt przy ul. Tunkla w pobliżu
byłej kopalni „Nowy Wirek”. Także przy ul. Tunkla, w rejonie ul.
Przemysłowej, rozebrany zostanie
kolejny most. Następna inwestycja
dotyczyć będzie przebudowy mostu przy ul. Piastowskiej nad Bytomką. Oprócz miejskich inwestycji w tym zakresie KWK

Uczniowie Gimnazjum nr 8 mogą już korzystać z nowego zaplecza socjalno–higienicznego sali gimnastycznej.
Kompleksowa modernizacja obiektu, którą właśnie zakończono, objęła też wymianę okien i instalacji centralnego
ogrzewania oraz ocieplenie elewacji. Budynek zyskał nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim stał się funkcjonalny i przyjazny uczniom.

Halemba–Wirek rozbierze wiadukt
na ul. Katowickiej w rejonie
ul. Siekiela.
W Rudzie Śląskiej już w 2012
roku zlikwidowane zostały dwa
niewykorzystywane wiadukty nad
liniami kolejowymi, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Miasto na ten cel wydało
3,1 mln zł.
TK

W tym roku na termomodernizacje placówek oświatowych zarezerwowano 6,6 mln zł.

Bardzo dobrą okazją do zaprezentowania efektów przeprowadzonej inwestycji był wieczór kolędowy, który przygotowali uczniowie.
Przed koncertem można było też
obejrzeć nowowybudowane pomieszczenia.
– Bardzo długo czekaliśmy na tę
inwestycję. Mamy wreszcie węzeł sanitarny do sali gimnastycznej na
miarę XXI wieku. Dodatkowo szkoła
otrzymała z budżetu miasta środki
na wyposażenie zaplecza oraz na
monitoring zewnętrzny – dziękowała
dyrektor gimnazjum Klaudia Rolnik.
– Inwestycje oświatowe są naszym
priorytetem. Staramy się zapewnić
dzieciom jak najlepsze warunki do
nauki – powiedziała prezydent mia-

sta Grażyna Dziedzic. W podobnym
tonie wypowiadał się przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek:
– Projekty oświatowe, nie tylko te
termomodernizacyjne, ale każde,
które przyczyniają się do rozwoju
młodego pokolenia, są przedmiotem
szczególnej troski władz samorządowych, zarówno prezydent miasta jak
i Rady Miasta – powiedział przewodniczący Rady.
Gimnazjum nr 8 to czwarta placówka oświatowa, która w ostatnich
dwóch latach została kompleksowo
ztermomodernizowana. Całość prac

Inwestycja kosztowała 1,8 mln zł.

Najważniejszą częścią termomodernizacji Gimnazjum nr 8 było wykonanie docieplenia
ścian zewnętrznych oraz stropu ostatniej kondygnacji.

kosztowała 1,8 mln zł, z czego ponad 400 tys. zł stanowiła pożyczka,
zaś ponad 70 tys. zł bezzwrotna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Najważniejszą częścią termomodernizacji Gimnazjum nr 8 było wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
oraz
stropu
ostatniej
kondygnacji. Ponadto w budynku
wymieniono okna oraz wykonano
nową instalację centralnego ogrzewania. Powstał również budynek
zaplecza sanitarno–higienicznego
dla sali gimnastycznej. – Zaplecze
wyposażone zostało w szatnie, natryski i sanitariaty odrębne dla chłopców i dziewcząt, pokój nauczycielski
z węzłem sanitarnym oraz magazyn
sprzętu. Całość została połączona
korytarzem z salą sportową oraz
z istniejącym łącznikiem ze szkołą –
wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

W ubiegłym roku ztermomodernizowano pięć budynków. Na inwestycje te przeznaczono 6 mln zł.
Oprócz zakończonej inwestycji
w Gimnazjum nr 8, sﬁnalizowano
prace w Zespole Szkół Specjalnych
nr 2 i DPS „Senior”. Roboty trwają
nadal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Miejskim
Przedszkolu nr 47. Na te cele miasto
otrzymało prawie 2,9 mln zł pożyczek i ponad 581 tys. zł bezzwrotnych dotacji.
W tym roku władze miasta nadal
kontynuować będą inwestycje związane z ocieplaniem budynków. Na
same tylko termomodernizacje placówek oświatowych w projekcie budżetu na 2014 r. zarezerwowano 6,6
mln zł. Inwestycje zaplanowano w
Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole
Podstawowej nr 4, Miejskim Przedszkolu nr 8 oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4.
IM

Można już składać wnioski o pomoc ﬁnansową przy zakupie pierwszego nowego mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. W Rudzie Śląskiej ﬁnansowego wsparcia w ramach państwowej pomocy udzielają aktualnie dwa banki. Chodzi o doﬁnansowanie nawet 15 procent wkładu własnego w przypadku osób posiadających dzieci.

Program „Mieszkanie dla Młodych” wystartował!
„Mieszkanie dla Młodych” to
rządowy program wsparcia osób
w wieku do 35 lat w zakupie pierwszego nowego mieszkania. Osoby,
które zdecydują się na udział w programie, mogą ubiegać się o doﬁnansowanie wkładu własnego do
mieszkania oraz pomoc w spłacie
części kredytu.
– Najprościej mówiąc, doﬁnansowanie może zostać udzielone
osobom, które nie posiadały dotychczas mieszkania własnościowego czy domu jednorodzinnego
– tłumaczy wiceprezydent Michał
Pierończyk. – W przypadku osób
lub małżeństw posiadających jedno
lub dwoje dzieci oraz bezdzietnych
singli powierzchnia użytkowa kupowanego mieszkania nie może
przekraczać 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2. Zasady te są
nieco inne dla osób, które wychowują przynajmniej troje dzieci –
mogą one starać się o wsparcie
ﬁnansowe do zakupu lokalu mieszkalnego o maksymalnej powierzchni 85 m2 lub domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej

nie przekraczającej 110 m2 – dodaje.
Żeby otrzymać doﬁnansowanie
w ramach programu „Mieszkanie
dla Młodych”, trzeba zaciągnąć
kredyt w kwocie stanowiącej co
najmniej połowę ceny zakupu nieruchomości. – Pożyczka musi być
wzięta na okres co najmniej 15 lat,
a cena mieszkania czy domu za
metr kwadratowy nie może przekraczać wskaźnika określonego dla
danego miasta – podkreśla Michał
Pierończyk. – Dla Rudy Śląskiej
w pierwszym kwartale tego roku
wynosi on 3895 zł – wyjaśnia. Co
ważne, niezależnie od wielkości lokum, maksymalna powierzchnia,
która może zostać doﬁnansowana,
to 50 m2. Jeżeli zatem ktoś zdecyduje się na większe mieszkanie, to
zakup pozostałej jego części będzie
musiał zapłacić w całości „z własnej kieszeni”.
– Osoby samotne i małżeństwa
bez dzieci mogą liczyć na dopłatę
w wysokości 10 procent wkładu
własnego, a wychowujące co najmniej jedno dziecko na 15 procent

wsparcia – informuje Krzysztof
Żok z Wydziału Rozwoju Miasta.
– Oznacza to, że w pierwszym przypadku można się starać maksymalnie o niecałe 20 tysięcy złotych doﬁnansowania, w drugim o prawie
30 tysięcy złotych – wylicza. Dodatkowo rodziny, w których pojawi
się trzecie dziecko, będą mogły
starać się o pomoc ﬁnansową
we wcześniejszej spłacie części
kredytu.
W Rudzie Śląskiej ﬁnansowego
wsparcia w ramach programu
„Mieszkanie dla Młodych” udzielają oddziały dwóch banków – Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. z siedzibą w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego
32 oraz Polskiej Kasy Opieki S.A.,
która mieści się w Wirku
przy ul. 1 Maja 219. Warto przy
tym dodać, że osoby które zdecydują się na zakup lokum w ramach
rządowego programu, mogą skorzystać z bogatej oferty deweloperskiej, w ramach której w Rudzie
Śląskiej w ostatnim czasie powstały 182 mieszkania i 152 domy jed-
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norodzinne. W tym roku ma zaś
rozpocząć się budowa kolejnych
284 mieszkań i 105 domów.
– Młode osoby, które zdecydują
się zamieszkać w Rudzie Śląskiej,
mogą skorzystać m.in. z oferty
Przedsiębiorstwa
Budowlanego
Dombud, które oferuje swoim klientom domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej oraz budynek wielorodzinny przy ul. Wiktora
Brańskiego w dzielnicy Ruda – informuje Krzysztof Żok. – Z kolei
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” z Jaworzna ma do zaproponowania zespół mieszkaniowy „Platany” w dzielnicy Ruda przy ul.
Mickiewicza. Składa się on
z trzech budynków wielorodzinnych
z lokalami handlowo-usługowymi
oraz parkingu podziemnego – dodaje.
Ofertę dla młodych ma także ﬁrma A&S BAU Sp. z o.o., która oferuje domy jednorodzinne przy
ul. Kochłowickiej i ul. Kaczmarka
w Halembie oraz na osiedlu przy ul.
Barbary w Kochłowicach. Firma
CPR Inwestor S.A. z Katowic pla-

nuje natomiast rozpoczęcie w tym
roku budowy domów jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie
szeregowej oraz domów wielorodzinnych. Co ważne, powierzchnie
powstających w Rudzie Śląskiej
domów deweloperskich spełniają
warunki nowego programu rządowego.
Przypomnijmy, że przeprowadzone w 2013 r. badania oceny życia w mieście pokazały, iż ponad 71
proc. ankietowanych uważa Rudę
Śląską jako atrakcyjne miejsce do
zamieszkania. Tyle samo osób
wskazało miasto jako miejsce,
z którym zamierzają związać swoją
przyszłość. Co ważne, blisko 58
proc. osób biorących udział w konsultacjach zadeklarowało, że chcą
by ich dzieci także związały swoją
przyszłość z Rudą Śląską. – Naszym atutem jest dobra sieć dróg
i połączeń z innymi miastami, spora
ilość terenów zielonych, a przede
wszystkim rudzianie zadowoleni
z życia w mieście – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
KP
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Spotkanie kolędowe

Uczniowie SP nr 4 przedstawili niestandardową wersję Jasełek.

Przedszkolaki wystąpiły w przedstawieniu, a uczniowie szkoły wystawili Jasełka. Występy dzieci dopełnił
koncert scholi „Duchu Ogniu” występującej pod kierownictwem Grzegorza Grosa. Tak wyglądało spotkanie kolędowe, które w środę po południu (15.01.) odbyło się w Szkole
Podstawowej nr 4.

Foto: SH

– Każdego roku wystawiamy Jasełka, by pokazać społeczności
szkolnej efekty pracy naszych
uczniów. W tym roku zaprezentują
się nie tylko oni, ale także dzieci
z oddziału przedszkolnego – tłumaczyła Grażyna Kukiełka, dyrektor
SP nr 4. – Na widowni zasiadają całe rodziny naszych podopiecznych.

Spotkanie kolędowe stwarza bowiem
okazję do spędzenia czasu razem –
dodała.
Uczniowie podstawówki postawili
na niestandardowe wydanie Jasełek:
– Chcieliśmy pokazać coś bardziej
współczesnego, dlatego część akcji
rozgrywała się na ulicach i w domach znajdujących się w Rudzie Śląskiej. Wystawiając Jasełka chcieliśmy pokazać, że warto być dla siebie
dobrym – tłumaczyła Dominika Krasoń, uczennica SP nr 4, która w trakcie Jasełek wcieliła się w rolę dziennikarki „Wiadomości Rudzkich”.
Maluchy z oddziału przedszkolnego zaprezentowały przedstawienie
o Świętym Mikołaju.
– Dzieci bardzo chętnie się angażowały w przedstawienie. Każdy nauczył się swojej roli jak najlepiej
potrafił. Trzeba przyznać, że nasze
maluchy są bardzo uzdolnione wokalnie – opowiadała Teresa Górkiewicz, nauczycielka w oddziale
przedszkolnym.

Sandra Hajduk

Tradycyjne kolędowanie w SP nr 13

Pełna sala gości i wspólne kolędowanie uczyniły ten wieczór wyjątkowym.

Historia Świętej Rodziny, wspólne, rodzinne kolędowanie oraz poczęstunek – w Szkole Podstawowej
nr 13 im. Alfreda Szklarskiego
w Bielszowicach 15 stycznia odbył

Foto: MS

się wyjątkowy, poświąteczny wieczór. Po raz trzeci zorganizowano
kolędowanie i Jasełka, na które zaproszeni byli nie tylko rodzice
uczniów: – Koncert organizujemy

także dla dzieciaków z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 30 oraz dla rodziców naszych przyszłych uczniów
– mówiła Joanna Wodarska, katechetka i organizatorka kolędowania.
– Jasełka przygotowaliśmy w tradycyjnej formie, odśpiewamy także
znane wszystkim kolędy – dodała.
– Już w listopadzie zaczęliśmy
przygotowywać Jasełka, które pokazaliśmy w grudniu i pokażemy
również dzisiaj. Taki występ jest
bardzo stresujący, bo zagramy przed
najbliższą rodziną – tłumaczyła Zofia Graca, uczennica biorąca udział
w Jasełkach i dodała: – Podczas
przedstawienia będzie dużo muzyki,
ale w tradycyjnej formie, aby wszyscy mogli z nami kolędować.
Organizatorzy kolędowania nie
spodziewali się takiej rzeszy widzów, co potwierdza, że kolędowanie w „Trzynastce” ma już swoich
wiernych fanów.
Magdalena Szewczyk

Muzyka gwiazd

Na scenie pojawiły się zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne.

Po raz trzeci Młodzieżowy Dom
Kultury zorganizował Koncert Noworoczny. W tym roku wystąpili
w nim między innymi nauczyciele
z MDK-u – Wojciech Sanocki i Stanisław Sroka.
– Pierwszy koncert, który odbył
się dwa lata temu, zatytułowany był
„Gwiazdy i gwiazdki na Nowy Rok”,
ubiegłoroczny nosił nazwę „Pod
przyjazną gwiazdą”. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na nazwę „Gwiazdy na wyciągnięcie
rąk”. Tytułowe gwiazdy mają symbolizować zaproszonych na koncert
artystów – tłumaczyła Renata Buryan, dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury w Rudzie Śląskiej.

Foto: RP

Na środowym koncercie (15.01.)
pojawił się także Witold Hanke ze
swoimi podopiecznymi z Ośrodka
dla Niepełnosprawnych Najświętsze
Serce Jezusa w Halembie – zespołem „Od serca”.
– Tu zwykle spotyka się bardzo
zróżnicowana grupa słuchaczy
i jest to świetne, bo ludzie o różnych
charakterach spędzają wspólnie
czas przy muzyce. Myślę, że na nowy rok dobrze słucha się muzyki,
która wnosi dużo optymizmu – mówiła Aleksandra Stryj, wokalistka
występująca na scenie z grającym
na fortepianie Grzegorzem Jurczykiem.
Robert Połzoń

Jasełka nagrodzone

REKLAMA

Podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 4 uświetnili wręczenie nagród.

Podzielili się z innymi „Radosną
Nowiną” w różny sposób ją interpretując. 16 stycznia nadszedł czas na
nagrodzenie autorów wyróżniających się przedstawień, które zaprezentowano w trakcie XVIII. Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Jasełkowych. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięły 22
placówki, wystawiając w sumie 27
przedstawień jasełkowych.
– Dzieci pokazały wiele ciekawych przedstawień. Każdego roku
pojawiają się nowe formy teatralne.
Wychowawcy wkładają ogrom pracy
w przygotowanie swoich podopiecznych oraz budowę choreografii –
podkreślała Danuta Skudlik, członkini Komisji Oceniającej. – W tym
roku było kilka przedstawień gwaro-

Foto: SH

wych. To kultywowanie gwary jest
niezwykle cenne dla naszego regionu – dodała.
W sumie przyznano siedem nagród i tyle samo wyróżnień. Uroczystość przyznania nagród uświetnili
swoim występem podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 4 i Gimnazjum nr 9.
– W naszym przedstawieniu występują anioły, pasterze, narratorzy,
gwiazdeczki, gwiazda betlejemska
i królowie. Wszyscy cieszymy się
z wygranej – mówiła z uśmiechem
na ustach 5,5-letnia Karolina Syrek
z Miejskiego Przedszkola nr 4.
Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na naszym portalu www.wiadomoscirudzkie.pl.
Sandra Hajduk

WOKÓŁ NAS

Wiadomości Rudzkie 22.01.2014

15

Dzień Babci i Dziadka
Ona gotuje najsmaczniejsze obiady
i piecze najlepsze ciasta, a on naprawi
każdą zabawkę i opowie najciekawszą
historię. Babcia i dziadek – jedne
z najważniejszych osób w życiu każdego z nas 21 i 22 stycznia obchodzą
swoje święto.
Życzenia, kwiaty, wiersze, laurki
i oczywiście uśmiechy – na to wszystko mogą liczyć w tych dniach dziadkowie. Jak podkreślają najmłodsi, są

to wyjątkowe osoby i jest im za co
dziękować. Instytucja babci i dziadka
w obecnych czasach pełni ogromną
rolę w życiu maluchów, dlatego warto
ją docenić choćby w te dwa wyjątkowe dni w roku.
To w szkołach i przedszkolach święto obchodzone jest najhuczniej.
Uczniowie, będący jednocześnie wnukami, przygotowują uroczyste akademie, podczas których seniorzy zasia-

dają na honorowych miejscach.
A reakcja babć i dziadków jest zawsze
taka sama – z kręcącą się w oku łezką
wzruszenia i ogromnym uśmiechem
wpatrują się w występy swoich wnuczków.
Do życzeń dołączamy się także i my
– a zatem drodzy dziadkowie – ciągłej
aktywności, ani minuty samotności,
uśmiechu od ucha do ucha.

Sandra Hajduk

KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU...
Tak wiele mnie nauczyłaś,
tak wiele uśmiechu mi dałaś.
Na spacery ze mną chodziłaś,
kiedy byłam jeszcze mała.
Do snu nuciłaś piosenki,
byłaś zawsze blisko mnie.
Więc podziękować Ci Babciu
za to wszystko chcę.
Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,
bo uśmiech jest najważniejszy
i to, że Kocham Cię!
Dla najukochańszej Babci Gabi
najlepsze życzenia od wnuczki
Pauliny Kubas
***
Babciu nasza ukochana
w dniu Twojego święta chcemy
podziękować za każdy dzień,
w którym otaczasz nas ciepłem
i miłością. Życzymy dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności.
Pamiętaj, że zawsze nie tylko
w dniu święta jest ktoś kto o Tobie
cały czas pamięta.
Wnuczka Aldona, wnuczek Igor
oraz Tosia i Lucek.
***
Jakże chciałabym Babciu droga
w radości zamienić wszystkie troski
Twoje, szczerą modlitwą wyprosić
u Boga słodką nagrodę za Twój
trud i znoje. Niech Twój stróż Anioł,
opiekun Twój z nieba,
wybłaga wszystko, co Ci Babciu
trzeba.
Babci Adelce życzy wnuczka Kasia
***
Droga Babciu, drogi Dziadku
w dniu Waszego święta,
życzymy Wam z całego serca
zdrowia i szczęścia.
Niech los co ma najlepszego śle
Wam pod nogi, a omija smutek.
Tego życzą Babci Renacie
i Dziadkowi Henrykowi
Kasia, Dawid, Michał i Olaf

***
Życzymy dziś Tobie Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzymy Babciu życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia
i zdrowia dobrego.
Babci Reni życzą Michał i Olaf
***
Niechaj Dziadzio Stasiu
z Babunią Danusią
tak nam długo żyją, póki komar
i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli, niech się
Dziadzio z Babcią nażyją do woli.
Uwielbiam gdy czytacie mi
książeczki,
lub gdy opowiadacie mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie
sadzacie
i na każdą psotę zawsze się
zgadzacie.
Lubię, gdy uśmiechacie się do mnie,
po prostu kocham Was ogromnie!
Kochanemu Dziadziusiowi Stasiowi
i Babci Danusi
wnuczek Marcelek.
***
Kochanej Babci Krystynie
i Dziadkowi Gerardowi
dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności oraz spełnienia
marzeń
składają Magda i Dawid.
***
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
błogosławieństw z Nieba,
abyś miał Dziadku wszystko,
co Ci trzeba!
Kochanemu Dziadkowi Norbertowi
życzą Magda, Natalia, Krzysiu,
Dawid, Marek i mała Juleczka
***
Kochana Babciu Irenko,
wszystkiego najlepszego z okazji
Twojego święta
życzą Karolina i Tomek

***
Z okazji Waszego święta składamy
serdeczne życzenia.
Byście lat setnych mogli dożyć nie
wiedząc co to zmartwienia.
Kochanym Dziadkom Bogumile
i Ryszardowi Owczarek –
Justyna, Marcin, Szymon, Tomek,
Karolina, Kuba, Ania, Filip, Kasia,
Klaudia, Dawid, Bartek, Iza, Kuba,
Robert
***
Kochana Babciu Renato
i Dziadku Henryku!

W Dniu Waszego święta
składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia wszelkiego
błogosławieństwa, wytrwałości,
szczęścia, pomyślności!
Niech Wam nigdy sił nie zabraknie,
a kolejne lata niech Wam mijają
w szczęściu i zdrowiu.
Życzymy Wam wszystkiego o czym
marzycie, czego pragniecie,
pociechy z wnuków i prawnuków
oraz oczywiście sto lat!
życzą: Klaudia, Karolina, Agata,
Emilia, Martyna,
Daniel, Marcin, Piotr, Kamil,
Patryk – Wasze kochające wnuki
i prawnuki
***
Znam jedną kobietę o sercu
gołębia,
jej oczy to czysta tajemnic głębia,
przy niej się goi każda ma rana,

taka jest właśnie moja Babcia
kochana.
Kochanej Babci Teresie Skórka
najlepsze
życzenia składa wnuczek Damian
***
Życzymy Tobie, Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzymy Ci, Babuniu, życia
najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia
dobrego!
Kochanej Babci
Magdalenie Skórka życzenia
składają wnuk Łukasz
i prawnuczek Damianek
***
Najukochańszej Babci Małgorzacie
z okazji jej święta dużo zdrowia
życzą wnuki: Maja i Mateusz
***
Ile rybek w morzu pływa,
ile jest na niebie gwiazd,
ile piasku jest na plaży,
tyle my kochamy Was.
Kochanej Babci Irce
i Dziadkowi Sylwkowi
1000 słodkich buziaków
ślą Dawid i Michał
***
Stos najlepszych życzeń i słodkie
buziaki od Dawida i Michałka
płyną dziś do Babci Aki.
***
Kochana Babciu Brydziu 100
lat i dużo zdrówka życzą wnuki
i wnuczki: Jeremiasz, Teo, Pawełek,
Nikodem, Mija, Niki
***

REKLAMA

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzymy Sz. P. Teresie i Jerzemu
Trzcińskim zdrowia i szczęścia!
Wdzięczne wnuki i prawnuczka:
Anna, Katarzyna, Barbara,
Mateusz, Jakub, Łukasz, Tomasz,
Krzysztof i Lily Marie.
***

Lily Marie
życzy Babci i Dziadkowi –
Bogusławie i Jerzemu Trzcińskim
100 lat!

***

Dla Anieli i Stanisława Florian
oraz Wandy Kaleta
z okazji Dnia Babci
zdrowia, szczęścia i spełnienia
marzeń
życzą Denis i Patryk
***
Wszystkiego najlepszego z okazji
pierwszego Dnia Babci i Dziadka dla
Eli, Basi, Grzegorza i Eugeniusza
życzy kochany wnuczek Staś!
***
Wszystkiego najlepszego z okazji
pierwszego Dnia Babci dla Ani od
kochanego wnuczka Adasia!
***
Kochanym Babciom i Dziadkom –
Grażynie i Janowi Grabowskim
oraz Ani i Norbertowi Sirsisko
z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzymy Wam dużo szczęścia,
zdrowia, siły, aby każdy dzień był
miły. Całujemy Was serdecznie,
byście żyli długo wiecznie.
Dawid i Rafał Sirsisko
***
Dziś mojej Babci życzenia złożę,
w wiązankę kwiatków
serduszko włożę
i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,
kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.
Moja Babuniu najlepsza w świecie,
wszystkim Wam powiem,
bo wy nie wiecie.
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,
Niech będzie zdrowa i sto lat żyje!
Babci Danusi i Lucynce życzy
Madzia Szweda
***
Nasza Babcia ukochana,
zawsze pyszne robi dania.
Od rosołu aż po ciasta,
zawsze pyszne są i basta!
A i Dziadzio dobrze przędzie,
chociaż fajkę pali wszędzie.
Kochanym Babciom Halinie i Irce
oraz ukochanemu
Dziadkowi Marianowi
życzymy dużo szczęścia, zdrowia
i siły, aby każdy dzień był miły.
Całujemy Was serdecznie,
byście żyli długo wiecznie.
Zuzia i Klaudia Komandzik
***
Najukochańszej Babci Danusi
życzymy zdrówka, radości
i uśmiechu każdego dnia.
Dziękujemy za Twoją cierpliwość
i poświęcany nam czas.
Julia, Emilka i Bartosz
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Stefana Żeromskiego 2/6
ul. Heleny Modrzejewskiej 4/44
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
18.12.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095 stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
i wiaty przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota
i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt
jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej
nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy
zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg,
przy granicy z działką nr 1096.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2014 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 11.02.2014 r. dokonają
wpłaty wadium w kwocie 2.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Kokota i Jedności” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od
daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy
czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww.
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od
towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na
terenie Miasta Ruda Śląska
ul. Zygmunta Krasińskiego 9a/7
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku
na terenie
Miasta Ruda Śląska
ul. Ratowników 6
stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska, a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz
najemców.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego ośmiu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Podlaskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska
na siedmiu niezabudowanych nieruchomościach własności Skarbu Państwa, zapisanych na karcie mapy 1,
obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00007320/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ul. Podlaskiej, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 3162/26 o powierzchni 1071
m2, 3163/26 o powierzchni 876 m2, 3164/26 o powierzchni 884 m2, 3165/26 o powierzchni 892 m2, 3166/26
o powierzchni 901 m2, 3167/26 o powierzchni 909 m2, 3168/26 o powierzchni 1092 m2. W celu zapewnienia
dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w prawie użytkowania wieczystego ustanowionym do dnia 05.12.2089 r. na rzecz
Gminy Miasta Ruda Śląska, niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę przeznaczoną pod drogę
dojazdową, oznaczoną numerem geodezyjnym 3169/26 o powierzchni 2236 m2, obręb Halemba, k.m. 1, nr
KW GL1S/00007320//6.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), z tym że działka 13162/26 fragmentarycznie stanowi również teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, posiadają regularny kształt, zbliżony
do prostokąta; grunty są zatrawione i porośnięte krzewami i drzewami.
Przez działki nr 3162/26, nr 3163/26 i nr 3169/26 przebiega sieć elektroenergetyczna – linia napowietrzna WN 110kV relacji Halemba-Kop. Makoszowy 2 - Bielszowice. Przez działki nr 3169/26 i 3168/26
przebiega rów terenowy.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 3169/26 wynoszą dla działki nr : 3162/26 –
104.500,00 zł, 3163/26 – 90.500,00 zł, 3164/26 – 96.500,00 zł, 3165/26 – 97.500,00 zł, 3166/26 – 98.500,00 zł,
3167/26 – 98.500,00 zł, 3168/26 – 106.500,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2014 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 12.03.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr:
3162/26 – 5.230,00 zł, 3163/26 – 4.530,00 zł, 3164/26 – 4.830,00 zł, 3165/26 – 4.880,00 zł, 3166/26 – 4.930,00
zł, 3167/26 – 4.940,00 zł, 3168/26 – 5.330,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Podlaska
działka nr …” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) 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 223), tel. 32 244-9056.
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KRZYŻÓWKA
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Ostrożnie wprowadzaj
w życie noworoczne postanowienia.
Pilnuj się na każdym kroku i dokładnie czytaj umowy. Los może wystawiać Cię na próby.
Byk – Nie żyj ponad stan i pilnuj
swoich finansów. Ten czas nie sprzyja
rozmowom z szefem, lepiej dostosuj
się do innych, a o premii porozmawiaj
w przyszłym tygodniu.
Bliźnięta – Przychylni ludzie pomogą Ci pod koniec tygodnia w ważnych dla Ciebie sprawach. Nie bój się
podejmować radykalnych decyzji.
Planety zapowiadają powodzenie
w miłości i przypływ pieniędzy.
Rak – Czekają Cię ciekawe zawodowe wyzwania. Przyjdzie Ci zmierzyć się w nowych, nieco stresujących
sytuacjach. Nie masz się czego obawiać, poradzisz sobie doskonale.
Lew – Nie dasz się nikomu zaskoczyć. Będziesz doskonale przygotowany. Dobry czas na wprowadzanie
zmian zarówno w związku uczuciowym jak i w pracy. Odważnie sięgaj
po swoje.
Panna – Możesz się spodziewać
przypływu gotówki, lub ciekawej propozycji zawodowej. Zainwestuj swój
czas w nowe zainteresowania, które
w przyszłości mogą przynieść dodatkowe zyski.
Waga – Działaj w grupie, w ten
sposób możesz wiele zyskać. Mimo
tego, że jesteś samodzielna, praca
z kimś może Ci się teraz bardziej
opłacić. W miłości spodziewaj się nowych wyznań.
Skorpion – Walcz teraz o swoje
i nie pozwól, by ktoś ubiegł Cię
w awansie lub w dzieleniu nowymi
zleceniami. Bądź ambitny i nie zgadzaj się z wszystkim, jeśli zmiany mają zaszkodzić Twoim interesom.
Strzelec – Znajdź czas na odpoczynek w gronie rodzinnym, przestań gonić za pracą i obowiązkami. Potrzebujesz chwili wytchnienia i zabawy. Zadbaj o swe życie uczuciowe.
Koziorożec – Nie narzekaj na obowiązki lub że coś robisz wbrew swojej
chęci. Skup się na zobowiązaniach
wobec najbliższych. Rodzina przygotuje dla Ciebie miłą niespodziankę.
Wodnik – Cudze rady i wskazówki
okażą się dla Ciebie bardzo inspirujące. Popatrz jak inni radzą sobie
z podobnymi problemami i czerp
z tego inspiracje, zachowując przy
tym swą niezależność.
Ryby – Będziesz teraz romansowała i zabiegała o względy innych ludzi.
To dobry czas, aby poważniej pomyśleć o stabilizacji uczuciowej. W miłosnych uniesieniach nie zapomnij
o obowiązkach zawodowych.

Poziomo: 1 – zlot, 5 – dawna sakiewka, 8 – stan zniszczenia, 9 –
brana u krawca, 11 – żywica tropikalna, 12 – samolubstwo, 15 – świta, poczet, 17 – dawny mieszkaniec
Puszczy Tucholskiej, 20 – rum
z trzciny cukrowej, 21 – święta
księga mazdaizmu, 24 – w łowiectwie bezroga samica, 25 – skafander eskimoski, 28 – list żelazny, 29
– ślimak morski, 32 – przylądek na
Antarktydzie, 33 – surowy befsztyk, 36 – krótki utwór beletrystyczny, 39 – miasto w Japonii, 42
– jucha, 43 – rybka akwariowa, 45
– port w Chorwacji, 46 – wyrodek,
47 – konopie manilskie.
Pionowo: 1 – ziąb, 2 – mniszka
buddyjska, 3 – pogłębiarka rzeczna,
4 – namiot indiański, 5 – pierwiastek chemiczny, 6 – żarłacz śledzio-

wy, 7 – radula, 10 – małpa z rodz.
koczkodanów, 13 – składnik benzyn, 14 – w mitologii greckiej bóg
wiatru zachodniego, 16 – wykop,
17 – podpora chromego, 18 – część
stroju liturgicznego, 19 – w oknie
celi, 21 – żargon, gwara środowiskowa, 22 – skutek, 23 – ajer, 26 –
miasto w Japonii, 27 – środek cyrku, 30 – rusałka, motyl dzienny, 31
– zero, nic, 34 – elektroda dodatnia,
35 – drzewo zwrotnikowe, 37 –
dwukołowa taczka, 38 – smok latający, moloch, 40 – materiał opatrunkowy, 41 – szron, 44 – werset koranu.
Hasło krzyżówki nr 47 brzmiało:
Co dom to inny kraj. Nagrodę
otrzymuje Janina Ogierman z Rudy Śl. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Kinga Alicja Szulik
córka Elżbiety i Marcina
ur. 23.12. (4210 g, 62 cm)

Brajan Gajda
syn Kamili i Roberta
ur. 13.01. (2400 g, 52 cm)

Marlena Bojarska
córka Małgorzaty i Rafała
ur. 14.01. (2950 g, 52 cm)

Laura Klaudia Kondracka
córka Pauliny i Remigiusza
ur. 31.12. (3300 g, 52 cm)

Zuzanna Franiel
córka Patrycji i Sławka
ur. 15.01. (3900 g, 56 cm)

Milena
córka Agnieszki i Dawida
ur. 16.01. (2680 g, 52 cm)

Laura Ziembińska
córka Agnieszki i Marcina
ur. 14.01. (3750 g, 51 cm)

Bartosz Pękala
syn Agnieszki i Marcina
ur. 14.01. (3230 g, 54 cm)

Emilia Klucznik
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 14.01. (2910 g, 52 cm)

Zuzanna Spałek
córka Joanny i Kamila
ur. 14.01. (3200 g, 50 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja
ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1
jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr
i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
75 położony przy ul. Lwa Tołstoja w dzielnicy Nowy Bytom o powierzchw dniu 25.10.2013 r.
ni użytkowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych na
Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą
działce nr 2321/44 o powierzchni 774 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr
uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
GL1S/00007658/4 (działy III i IV są wolne od wpisów). I przetarg na sprzeogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
daż ww. garażu odbył się 16.12.2013 r.
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka loGaraż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współkale użytkowe i garaże
własności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 40 boksów, które nie
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka
służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczelokale użytkowe i garaże i w terminie do dnia 20.02.2014 r. dokonają wpłaty
snym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/40 części działki
wadium w wysokości 200,00,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu Nr 71
nr 2321/44 oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 2323/44 o po1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
wierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1 odUrząd Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „wadium-garaż ul. Lwa Tołstoja” (za
płatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
każdoczesnego właściciela garażu nr 75, będącego jednocześnie użytkowniUrzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Kokiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej części działki nr 2321/44.
misji Przetargowej wymagane dokumenty oraz oświadczenia (min. o zapoCena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 3.500,00 zł. Na
znaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).
cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz cena gruntu. Cena grunZawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej
targu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze
opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia aktu
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wynotarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5 % płatnych do końca marca
grał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca
każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegasię wadium niezwłocznie po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
ją powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy noWynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na
tarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu
działce nr 2323/44 wynosi 2.800,00 zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa,
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości i wynagrodzenia za służebność
płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego).
pomniejszonych o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowazawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
nia gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie za
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomobyć wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty
ściami (pokój 223), tel. (32) 248-75-63. Oględzin garażu można dokonać
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
w dniu 10.02.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Ruda Śląska).
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem
będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy
na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Chorzowska 25a/1, 1 . + k., parter
o pow. 28,20 m2 
63.938,- zł
ul. ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter
o pow. 44,30 m2 
104.700,- zł
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
92.440,- zł
ul. J. S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 32,87 m2 
69.680,- zł
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 58,60 m2 
119.878,- zł
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,00 m2 
84,040,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
88.660,- zł
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter
o pow. 51,25 m2 
111.800,- zł
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Obr. Westerplatte 11a/2, 2 p. + k., parter
o pow. 46,60 m2 
108.093,- zł
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Międzyblokowej 14b/13, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,90 m2 
83.600,- zł
II Przetarg
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Obr. Westerplatte 11d/7, 3 p. + k., III piętro
o pow. 55,10 m2 
120.662,- zł
w Rudzie Śl.-Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro
o pow. 43,82 m2 
86.140,- zł
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Solidarności 15b/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 45,54 m2 
102.760,- zł
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
o pow. 70,10 m2 
144.169,- zł
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej
oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 11.02.2014 r. do godz. 13.30.
Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty
przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków
oczekujących) przelewem do dnia 11.02.2014 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii
dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO
BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty
wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz
remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium,
jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta
bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi
oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli
zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 10.02.2014 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 24824-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIA

Firma Liebherr-Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śl., ul. Liebherra 8

POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO
GOSPODARZ/KONSERWATOR OBIEKTU
Praca na ½ etatu.
Możliwa praca na cały etat w późniejszym terminie.
Mile widziane osoby z terenu: Halemba, Wirek, Kochłowice.
Tel kont. 32 342 69 15, 603 231 582 lub osobiście w siedzibie firmy.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

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

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

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

o pow. 37,80 m2 
o pow. 35,80 m2 

88.140,- zł
77.994,- zł

o pow. 66,00 m2 

111.663,- zł

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

84.560,- zł
129.470,- zł

o pow. 43,10 m2 

98.850,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego
i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem
ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu
(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu
i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze od godz. 8.00
do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim
godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o
tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie
Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty całej
należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega
przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na
adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel.
248-24-11 wew. 209.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta
Ruda śląska
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5
i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687)
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 267),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 24.12.2012
Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła
II 6, Wydziału Dróg i Mostów tut.
Urzędu, reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Grzegorza Wielińskiego, prezesa Biura projektowo-inżyniersko-architektonicznego
”Lindschulte Polska” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 32, w związku decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19.09.2013
r. znak sprawy IFXIII.7821.16.2013
o uchyleniu w całości zaskarżonej
decyzji Prezydenta Miasta Ruda
Śląska z dnia 28.03.2013 r. nr 15513 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazaniu
w dniu 31.10.2013 r. sprawy do
ponownego rozpatrzenia, toczy się
w tut. organie postępowanie administracyjne w sprawie wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.:
– „Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz
przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej wraz
z przyłączami, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym
1483/3, 3215/5, 1485/3, 1543/3,
2845/8, 3653/3, 3652/3, 2389/6,
2390/6, 3651/3, 3654/3, 3655/3,
3462, 1484/3, 3650/3, 2397/6,
2396/6, 2395/6, 2394/6, 2393/6,
2392/6, 2391/6, 2844/8”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję,
że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
dołączonej do wniosku dokumentacji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski,
uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu
Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy
Urzędu, w pokoju nr 320.

OGŁOSZENIA

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517260-780.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
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.
 CENTRALNE OGRZEWANIE,
tel. 789-356-832.
 KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ, tel. 789-356-832.
 Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.
 Firma remontowo-budowlana usługi od
A do Z. Tel. 516-964-333.

Van24h Transport – Przeprowadzki
40zł/h!!! Tel. 888-044-055.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecznie. ZADZWOŃ: tel. 886-839-888.

 Kredyty konsolidacyjne, pozabankowe, chwilówki, wysoka przyznawalność,
tel. 888-484-868.
 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.
 Komputery, laptopy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl, tel. 666360-136.
 Naprawa AGD. Tel. 666-360-136.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!
 KOSMETOLOG mobilny, KWASY 50
– SMS: tel. 601-430-654, oddzwonimy.

USŁUGI POGRZEBOWE

 Do wynajęcia 1-pokojowe, umeblowane
w Goduli. Tel. 601-875-010.
 Wynajmę 2-pokojowe w bloku w Goduli. Tel. 601-875-010.

Kupię dom do remontu w cenie
100.000,00 zł-150.000,00 zł lub działkę. Tel.
32 340-38-07 po 16.00.
 Sprzedam M-4, Godula, osiedle Lipińska, bez pośredników, cena do negocjacji.
Tel. 691-377-573.
 Sprzedam mieszkanie 64 m2, Ruda
Śląska-Godula, tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia mieszkania, pomieszczenia na biura, magazyny, warsztat samochodowy + działka 525 m2 przy ul. Dąbrowskiego 29 (obok CH PLAZA). Tel.
725-144-808.
 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2,
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

 Lokal do wynajęcia 70 m2. Tel. 888-625108.

NIERUCHOMOŚCI

 Do wynajęcia M-4, 54 m2, częściowo
umeblowane, Wirek. Tel. 509-984-011.

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

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Wynajmę na działalność gospodarczą –
centrum Rudy ŚL. – 48,6 m2/40 m2/84 m2.
Tel. 608-206-636.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
 Skup samochodów wszystkich marek.
Tel. 515-533-560.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791669-630.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

PRACA
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855,
32-340-91-05.
 Zatrudnię kafelkarza. Tel. 602-445-909.
 Zatrudnimy do produkcji wyrobów
garmażeryjnych z doświadczeniem. Tel.
693-410-715.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam siedlisko w Mławkach k/Kętrzyna budynek mieszkalny, gospodarczy o
pow. 0,45ha. Tel. 518-051-156.

 Halemba, dwupokojowe, 46 m2, 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Mieszkanie do wynajęcia Nowy Bytom
ul. Parkowa. Tel. 731-944-105.

 Godula, jednopokojowe, 37 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie w Rudzie Południowej. Tel. 603-928-105.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Mieszkanie do wynajęcia w Rudzie Południowej. Tel. 601-766-766.

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

 Do wynajęcia od zaraz M-3 Nowy Bytom
ul. Szarotek, nowe budownictwo, 1 piętro.
Tel. 500-017-429 po 15.00.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, 59 m2, 129
tys. Wirek, LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Jednopokojowe 33 m2 64 tys. Bielszowice, LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Do wynajęcia dwupokojowe, wyremontowane mieszkanie, Orzegów. Tel.
606-717-534.

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

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

NAUKA

 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe,
ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w
każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510-500-666.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 46 m2, 90
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

 Trzypokojowe, c.o. miejskie, 65 m2, 135
tys., Bykowina, LOKATOR, tel. 793-396040.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Dwupokojowe, c.o. miejskie, 41 m2, 85
tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793-396040.


Gotówka do 25 000 zł bez BIK na
oświadcz. Tel. 605-848-324.

 Ruda Płd. – sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Korepetycje matura, gimnazjum – skutecznie, nauczyciel, cena do negocjacji 30
zł. Tel. 605-285-950.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12
Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

PAWŁA KŁYS

składa
Roman Kubica
Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska koło Ruda Śląska
oraz Zarząd koła

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

JANA GRZYBEK
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. Szyb Paweł – Długiej,
które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

wieloletniego członka Rady Osiedla przy Administracji Nr 1 i 7
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie zmarłego
składają
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prawdziwym smutkiem i żalem przepełnia nas wiadomość o śmierci

śp. EWY WILCZARSKIEJ
naszej koleżanki, członka Zarządu
Związku Zawodowego „KADRA’’.
MĘŻOWI, SYNOWI oraz Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd Związku Zawodowego „KADRA’’
Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba-Wirek’’

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.

MOTORYZACJA

DZIAŁKI

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

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez
BIK kom 500-255-201.
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 Pisanie prac magisterskich, inżynierskich itp. Pomoc, tel. 504-150-238.

WYNAJEM

USŁUGI

 Dwupokojowe 38 m2, 75 tys. Wirek, LOKATOR, tel. 793-396-040.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 22.01.2014

Posiadłość
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Zabrze-Makoszowy
M-2 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-4 Św-ce-Chropaczów
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-2 Ruda Śl.-Wirek
Dom szeregowy Wirek
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina

207/2x160/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
240/508
499 000 zł
pow. od 749 m2
98 zł/m2
pow. od 763 m2
98 zł/m2
pow. od 814 m2
98 zł/m2
2
pow. od 956 m
98 zł/m2
pow. 1022 m2
120 tys. zł
36 m2
99 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
43 m2
65 tys. zł
47 m2
125 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
44 m2
97 tys. zł
55 m2
90 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
50 m2
137 tys. zł
62 m2
1100 zł/m-c
44 m2
1000 zł/m-c
44 m2
850 zł/m-c
38 m2
1000 zł/m-c
28 m2
900 zł/m-c
118 m2
2000 zł/m-c
167 m2
260 tys. zł
180 m2
5 900 zł/m-c
106 m2
199 tys. netto
2
106 m
1200 zł/m-c
90 m2
3000 zł/m-c
37 m2
600 zł/m-c
200 m2
55 tys.

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Wymagane są:
• prawo jazdy kat. C+E
• aktualne uprawnienia do wykonywania przewozu rzeczy
• uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę
oraz atrakcyjne warunki
wynagradzania.

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.
1 Maja, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe, ul. Orzegowskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod ogródek rekreacyjny, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż
blaszany oraz drogę dojazdową, ul. Orzegowskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, ul. Energetyków, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod garaż blaszany, ul. Jana III Sobieskiego , która zostanie oddana w dzierżawę
i najem z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Kokotek, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Wilczej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem na wybieg
dla drobiu, ul. Porębskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową,
działalność produkcyjno-składowo-magazynową oraz ogródki rekreacyjne, ul.
Miodowej , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy, ul. Malinowej, któraz zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. Pięknej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Ignacego Kaczmarka, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 22.01.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.01.2014 r. do dnia
4.02.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 223 siedmiu wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi, zapisanych na karcie mapy 1, obręb
Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006744/7 (oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej), które zostaną sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
3290/223 o powierzchni 1003 m2,
3291/223 o powierzchni 711 m2,
3292/223 o powierzchni 761 m2,
3293/223 o powierzchni 1142 m2,
3294/223 o powierzchni 713 m2,
3295/223 o powierzchni 692 m2,
3296/223 o powierzchni 857 m2,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
3297/223 o powierzchni 922 m2.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowych
położonych przy ul. Bielszowickiej 99 i Orzegowskiej 62 w Rudzie Śląskiej,
które przydzielone zostaną
w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz
przyszłych dzierżawców”.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3193/183 i 3194/178 o łącznej powierzchni 406 m2, zapisanej na
karcie mapy 1, obręb Nowy Bytom, KW GL1S/00022039/0 położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. J. Furgoła, przeznaczonej do zbycia w drodze
bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Gminy
Ruda Śląska wynoszącego 929/10000 części oraz nieodpłatnego przeniesienia lokalu garażowego nr 3 jego najemcy w trybie art. 211 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. ks. Józefa Niedzieli 51b, stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na
okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ul. ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III 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 III przetargu wynosi: 290.000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2014 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W III 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 21.02.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.500,00 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 (dotyczy również cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 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 223), tel. 32 24875-63.

Człowiek najlepsza inwestycja!”

Poradnictwo obywatelskie w Rudzie Śląskiej
Realizacja projektu: „Poradnictwo bliżej obywatela”
Stowarzyszenie „Rudzkie Konto Pomocy” informowało już Państwa o otrzymaniu
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Regularnie też zamieszczało
informacje o postępach realizacji projektu „Poradnictwo bliżej obywatela”.
Dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu, jak fakt zdobycia unijnej dotacji wpłynął na
poradnictwo prawne i obywatelskie w Rudzie Śląskiej.
Na dzień 31 października 2013 r. Punkty Biura Porad Obywatelskich udzieliły 6761
porad. Do państwa dyspozycji zostały oddane trzy Punkty BPO: w Goduli, Bykowinie
i Nowym Bytomiu. Łatwy dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistów umożliwił
skorzystanie z porady prawnej lub obywatelskiej większej liczbie osób, a co za tym idzie,
wiedza rudzian na temat praw i obowiązków zwiększyła się.
Przed otrzymaniem dotacji, Stowarzyszenie przede wszystkim, ze względów
finansowych, ale także lokalowych czy logistycznych, nie było w stanie objąć zasięgiem
swojej działalności większej ilości mieszkańców Rudy Śląskiej. Od 2011 r. widać, jak
środki unijne poprawiły tę sytuację – liczba porad wzrasta i każdy może zasięgnąć porady
Doradcy.
Liczba udzielonych porad w BPO

Charakterystyka porad (1.02.2011-31.10.2013)
Najczęściej z porad korzystają kobiety, co doskonale obrazuje poniższy wykres.
Porady w BPO 1.02.2011-31.10.2013

Do tej pory, Klienci BPO najczęściej pytali o prawo rodzinne (rozwody, opieka nad
dzieckiem, alimenty, itd.), kwestie związane z zadłużeniem (egzekucja komornicza, ugoda
z wierzycielami, itd.) oraz własnością (prawo mieszkaniowe, dziedziczenie, darowizny, itd.).
Porady w BPO 1.02.2011-31.10.2013 Projekt: Poradnictwo bliżej obywatela

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem bezpłatnej porady, prosimy o kontakt
pod nr tel. 32 724-29-09. Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.rkp-rudasl.pl/ Zajrzyj również na nasz profil na Facebook.com!
Wystarczy wpisać: Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zarządzenie nr SP.0050.2.21.2014

Prezydenta Miasta
Ruda Śląska
z dnia 17.01.2014 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych
dotyczących wyboru priorytetowych celów
operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju
Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3
ust. 1 uchwały nr 304/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
27.09.2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłosić konsultacje społeczne w sprawie wyboru priorytetowych
celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda
Śląska na lata 2014-2030.
2. Konsultacje przeprowadzić w terminie od 29 stycznia do 12 lutego
2014 r. w następujących formach:
a)		badań ankietowych opinii mieszkańców,
b) zebrania z mieszkańcami.
3. Udostępnić projekt Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata
2014-2030 w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, na stronie:
www.rudaslaska.bip.info.pl oraz na stronie internetowej Miasta
Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.
4. Udostępnić formularze ankiety w miejscach wymienionych
w ust. 3 oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury w Rudzie Śląskiej.
5. Umożliwić mieszkańcom udział w badaniu ankietowym poprzez:
a) przesyłanie wypełnionych ankiet drogą pocztową – adres Urzędu
Miasta: pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska,
b) złożenie wypełnionej ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6, dowolnej miejskiej jednostce organizacyjnej lub samorządowej instytucji kultury w Rudzie Śląskiej,
c) przesłanie ankiety w formie elektronicznej na adres poczty:
prezydent@ruda-sl.pl.
6. Wyznaczyć godzinę 16.00 ostatniego dnia konsultacji, jako ostateczny termin przyjmowania ankiet.
7. Zebranie z mieszkańcami przeprowadzić w dniu 12 lutego 2014 r.
o godz. 12.00 w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej.
§ 2.
1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Michał Pierończyk 		
– przewodniczący zespołu,
2) Grażyna Janduła-Jonda 		
– członek zespołu,
3) Aleksandra Kruszewska 		
– członek zespołu,
4) Agnieszka Gładysz 		
– członek zespołu,
5) Krzysztof Mejer 		
– członek zespołu,
6) Tomasz Kulpok 		
– członek zespołu,
7) Bartosz Pilny 			
– członek zespołu.
2. Na przewodniczącego zebrania, o którym mowa w § 1 ust. 7 wyznaczyć przewodniczącego zespołu.
3. Zobowiązać zespół wymieniony w ust. 1 do złożenia Prezydentowi
Miasta protokołu z wynikami konsultacji w terminie do 21 lutego
2014 r.
§ 3.
Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzyć przewodniczącemu zespołu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż
murowany nr 47 położony przy ul. Jana Dobrego w dzielnicy Ruda o powierzchni użytkowej 12,30 m2
usytuowany w zespole 7 boksów garażowych na działce nr 1117/43 o powierzchni 253 m2, obręb Ruda, k.m.11,
KW nr GL1S/00007890/2 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 577/10000 we współwłasności części wspólnych
budynku i urządzeń zespołu 7 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży
z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 577/10000 części działki nr 1117/43, na
której garaż jest usytuowany oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 1119/43 o powierzchni 1785
m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00007892/6 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu
i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 47, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 1117/43.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 4.060,00 zł. Na cenę nieruchomości składają się
cena lokalu oraz cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości
5% płatnych do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają
powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1119/43 wynosi 1.950,00
zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa).
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT według
stawki 23 % a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny
być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997
r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.12.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i w terminie do dnia 17.02.2014 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „wadium-garaż ul.Jana
Dobrego” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty oraz oświadczenia (min. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 24875-63. Oględzin garażu można dokonać w dniu 6.02.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
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XXI PLEBISCYT ,,WIADOMOŚCI RUDZKICH” NA SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2013

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXI organizują plebiscyt na Najlepszego Trenera i Sportowca Roku. Do redakcji nadesłano 45 zgłoszeń. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publikujemy
w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym http:.//www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie. Wysyłać SMS-y i głosować na Facebooku można do 25 lutego 2014, do godz. 16.00. Na Najpopularniejszego Sportowca na naszym portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl będzie można głosować od środy 22 stycznia (od godziny 9.00) do wtorku 28 stycznia (do godziny 16.00). Na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata (do lat 10) będzie można
oddawać głosy od środy 29 stycznia (od godz. 9.00) do wtorku 4 lutego (do godz. 16.00). Od środy 5 lutego (od godz. 9.00) do wtorku 11 lutego (do godz. 16.00) będzie można oddawać głosy na Wyróżniającego się Nauczyciela Wychowania Fizycznego. Natomiast od środy 12 lutego (od godz. 9.00) do wtorku 18 lutego (do godz.16.00) będzie można głosować na Wyróżniającego się Sportowca Amatora.

NAJLEPSZY
/NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC
MACIEJ
BIAŁDYGA
Mistrz Polski w wędkarstwie spławikowym w kategorii
U-23, ósmy w mistrzostwach świata we
Francji. (Chcąc oddać głos na Macieja Białdygę, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
STEFANIA
BŁACHNO
Tenisistka TKS „Slavia” Ruda Śląska, wywalczyła brąz w Ogólnopolskim Turnieju
Klasyﬁkacyjnym Młodziczek. (Chcąc oddać
głos na Stefanię Błachno, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.2, koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT).
MICHAŁ
BRZOZOWSKI
Najlepszy
strzelec
GKS Grunwald Ruda
Śląska. (Chcąc oddać
głos na Michała Brzozowskiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KRZYSZTOF
DUDEK
Skoczek w dal TL Pogoń Ruda Śląska, Halowy Wicemistrz Polski Juniorów oraz Wicemistrz Polski Juniorów. (Chcąc oddać głos
na Krzysztofa Dudka, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.4, koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
RAFAŁ
FRANKE
Bramkarz Slavii Ruda
Śląska. (Chcąc oddać
głos na Rafała Frankego, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.5, koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
ADRIAN HAJDUK
Zapaśnik ZKS SLAVIA Ruda Śląska, po
raz szósty z rzędu wywalczył tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym,
uczestnik Mistrzostw Europy Seniorów
w zapasach w stylu wolnym w Gruzji.
(Chcąc oddać głos na Adriana Hajduka, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.6, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
DAMIAN
JARCZYK
Zawodnik Rudzkiego
Klubu Kyokushin Karate, trzeci na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz w Pucharze Polski Seniorów.
(Chcąc oddać głos na Damiana Jarczyka,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.7,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
ALEKSANDRA
JAWOSZEK
Akrobatka KPKS Halemba. Zdobywczyni
złotego i srebrnego
medalu na mistrzostwach Polski. (Chcąc oddać głos na Alek-

sandrę Jawoszek, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści NPS.8, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
MICHAŁ
KALINOWSKI
Zapaśnik K.S. Pogoń
Ruda Śląska, wicemistrz Polski Juniorów,
uczestnik Mistrzostw
Europy Juniorów, członek kadry narodowej.
(Chcąc oddać głos na Michała Kalinowskiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.9,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
DAWID
KARECIŃSKI
Rudzianin obecnie reprezentuje
barwy
WKS Śląsk Wrocław,
na LXXXIII Mistrzostwach Polski zdobył brązowy medal,
uczestnik mistrzostw świata w Budapeszcie.
(Chcąc oddać głos na Dawida Karecińskiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.10, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
MATEUSZ
KRZYMIŃSKI
Zawodnik Gwiazdy
Ruda Śląska, mistrz
Polski w kategorii
U18, reprezentant Polski w futsalu do lat 19. (Chcąc oddać głos na
Mateusza Krzymińskiego, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.11, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
ROBERT MIREK
Mistrz Polski w wędkarstwie rzutowym kadetów, zdobywca trzeciego miejsca w Spławikowych Mistrzostwach Polski Kadetów. (Chcąc oddać głos na
Roberta Mirka, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.12, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KRZYSZTOF
MORAWIEC
Koszykarz, ﬁlar Pogoni Ruda Śląska.
(Chcąc oddać głos na
Krzysztofa Morawca,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.13,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KORNELIA
MOSKWA
Wychowanka KPKS
Halemba, Mistrzyni
Europy Kadetek, najlepiej blokująca Mistrzostw Świata Kadetek. (Chcąc oddać głos
na Kornelię Moskwę, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.14, koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT).
ANNA NOCOŃ
W ratownictwie wodnym odniosła liczne
sukcesy na arenie krajowej, wystartowała także
w Mistrzostwach Europy Juniorów. (Chcąc oddać głos na Annę
Nocoń, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.15, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
GRZEGORZ
PŁACZKOWSKI
Mistrz Polski w Kulturystyce i Fitness w kategorii męska sylwetka, na mistrzostwach
świata w tej kategorii zajął trzecie miejsce.
(Chcąc oddać głos na Grzegorza Płaczkow-

skiego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.16 koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT.)
KRZYSZTOF
PŁONKA
Zawodnik SPR Grunwald Ruda Śląska, lider
defensywy. (Chcąc oddać głos na Krzysztofa
Płonkę, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NPS.17, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KRZYSZTOF
PŁUSA
Łącznik młyna w K. S.
RUGBY Ruda Śląska.
Najlepiej punktujący
zawodnik części jesiennej rozgrywek II ligi rugby 15-osobowego sezonu 2013/2014. (Chcąc oddać
głos na Krzysztofa Płusę, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.18, koszt SMS-a to 1
zł + 23% VAT).
MATEUSZ
PORĘBSKI
Łucznik UKS Grot Ruda Śląska, Indywidualny Wicemistrz Polski
w Łucznictwie Olimpijskim w kategorii młodzików starszych, Indywidualny Mistrz Makroregionu ŚląskoOpolskiego w kategorii młodzików starszych.
(Chcąc oddać głos na Mateusza Porębskiego,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.19,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
TOMASZ
PUSTELNIK
Zdobył wraz z drużyną Pogoni Ruda Śląska
mistrzostwo Śląska
w roczniku 2002 oraz
wygrał Ogólnopolski Camp organizowany
przez Marcina Gortata. (Chcąc oddać głos
na Tomasza Pustelnika, wyślij SMS-a na nr
71100 o treści NPS.20, koszt SMS-a to 1 zł
+ 23%VAT).
SYLWIA SPOLJAR
Mistrzyni Polski
w stylu klasycznym
na 50 m, wielokrotnie
sięgała po tytuł mistrzyni Śląska, powołana do kadry narodowej. (Chcąc oddać
głos na Sylwię Spoljar, wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści NPS.21, koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
ANNA
SZKUDLAREK
Wicemistrzyni Polski
(srebrny medal) rugby
7-osobowego kobiet
z zespołem K. S. DIABLICE IGLOO RUGBY Ruda Śląska, zaliczyła 43 występy w reprezentacji Polski.
(Chcąc oddać głos na Annę Szkudlarek, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NPS.22,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
SPORTOWIEC SKRZAT
ALAN
BORKOWY
Tenisista, doszedł do
ćwierćﬁnału mistrzostw
Śląska do lat 10, był
także trzeci w mistrzostwach Śląska do lat 12 w grze podwójnej.
(Chcąc oddać głos na Alana Borkowego, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

KACPER
GRZEGORZYCA
Szczypiornista, regularnie startuje w lidze
chłopców. (Chcąc oddać głos na Kacpra
Grzegorzycę, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści SKRZAT.2, koszt SMS-a to 1 zł +
23% VAT).
PAULINA
KAMIŃSKA
piłkarka Gwiazdy, od
roku Paulina podstawowa piłkarka Kadry Śląska Młodziczek w piłce
nożnej. (Chcąc oddać głos na Paulinę Kamińską, wyślij SMS-a na numer 71100 o treści
SKRZAT.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
BARTOSZ LATO
Uczestniczył w festiwalu
koszykówki
w Koszalinie, gdzie
walczył z chłopcami
o dwa lata starszymi od
siebie. (Chcąc oddać głos na Bartosza Latę,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.4,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
ROKSANA
MATUSIAK
Zajęła m.in. pierwsze
miejsce w XIV Gliwickim Turnieju Karate Kyokushin Dzieci
i Młodzieży oraz drugie miejsce w Otwartych Mistrzostwach Rudy Śląskiej Dzieci
i Młodzieży w Karate Kyokushin. (Chcąc
oddać głos na Roksanę Matusiak, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.5,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
JULIA NAWRAT
W trakcie mistrzostw
Polski juniorów młodszych zdobyła złoty medal w trójce kobiet
i srebrny medal w dwójce kobiet. (Chcąc oddać głos na Julię Nawrat,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści SKRZAT.6,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
NAUCZYCIEL
WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
KATARZYNA
CZYŻ
Nauczycielka w SP nr 6
oraz trenerka lekkoatletyki w TL Pogoń
Ruda Śląska. (Chcąc
oddać głos na Katarzynę Czyż, wyślij SMS
-a na nr 71100 o treści WF.1, koszt SMS-a to
1 zł + 23% VAT).
ELŻBIETA
GARMULEWICZ
Nauczycielka w SP nr 41
im. Józefa Wieczorka
oraz trenerka zapasów
w ZKS SLAVIA Ruda
Śląska. (Chcąc oddać głos na Elżbietę Garmulewicz, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
WF.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
JUSTYNA
GŁADYSZ
Nauczycielka w SP
nr 18 im. ks. Konstantego Damrota, prowadzi zajęcia taneczne,
aerobik oraz zajęcia gimnastyki artystycznej

dla uczniów szkoły w ramach projektu „Indywidualizacja”. (Chcąc oddać głos na Justynę Gładysz, wyślij SMS-a na nr 71100
o treści WF.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
RAFAŁ
FLORCZYK
Nauczyciel w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich oraz
trener piłki nożnej
w GKS Wawel Wirek i UKS Ruch Chorzów.
(Chcąc oddać głos na Rafała Florczyka, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WF.4, koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
KAMIL
ZIELEŹNIK
Nauczyciel w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich oraz
trener piłki nożnej
w GKS Wawel Wirek oraz w Górniku Zabrze. (Chcąc oddać głos na Kamila Zieleźnika, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WF.5,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ
SPORTOWIEC AMATOR
PRZEMYSŁAW
BEDNAREK
Występuje w Rudzkiej
Amatorskiej Lidze
Koszykówki, w drużynie Remaag Markus
Reinhold Rybnik, jego współczynnik efektywności gry jest na poziomie 28,13. (Chcąc
oddać głos na Przemysława Bednarka, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
PAWEŁ BRODA
Gra w Rudzkiej Lidze
Orlików w drużynie
KM Ruda Śląska.
Uznany w minionym
roku królem strzelców
I ligi. (Chcąc oddać głos na Pawła Brodę,
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
PIOTR LOKWENC
Gra w Halowej Lidze
Piłkarskich Piątek Old
Boys, w drużynie Irex
Gaz, regularnie zdobywa dla swojej drużyny bramki. (Chcąc oddać głos na Piotra
Lokwenca, wyślij SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT).
WOJCIECH
SZPITOL
Zawodnik drużyny
Rudzkiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki – „KA
SPRÓBUJ Z NAMI”,
jest najlepiej punktującym zawodnikiem ligi
oraz najlepszym blokującym ligi. (Chcąc
oddać głos na Wojciecha Szpitola, wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści AMATOR.4,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT).
Kandydatury w kategorii Najlepszy Trener:
WŁADYSŁAW DZIURA, HENRYK
ŚWIERC, PIOTR TOPOLSKI, MARCIN
WIDERA, MATEUSZ NIEGOT, TOMASZ CICHY, MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI, DARIUSZ WYCIŚLIK,
TEODOR WAWOCZNY, MARIAN
TWARDOŃ, TOMASZ KLIMAS, MARCIN KSIĘŻYK, JACEK DUDKA.

SPORT
XI Turniej im. Tomka Szei

Koledzy Tomka najlepsi

Najlepsza tego dnia była drużyna złożona z kolegów Tomka Szei.

Łucznictwo

Udany początek startów
Młodzi reprezentanci UKS-u
„Grot” w składzie: Seweryn Gandor oraz bracia Mateusz i Szymon
Porębscy zaliczyli udany występ
na kolejnej edycji Halowych Ogólnopolskich Zawodów Łuczniczych. W szrankach turnieju rangi
ogólnopolskiej wystartowało ponad 100 zawodniczek i zawodników w kilku kategoriach wiekowych.
W sobotę rywalizowano podczas
czterech rund kwalifikacyjnych rozegranych na odległości 18 m.
Trójka juniorów młodszych zaprezentowała się z przyzwoitej strony,
uzyskując: Mateusz Porębski – 259
pkt. + 259 pkt. + 270 pkt. + 273 pkt.
= 1061 pkt., dzięki którym po
pierwszym dniu zawodów plasował
się na szóstym miejscu, Szymon
Porębski: 245 pkt. + 265 pkt. + 238
pkt. + 270 pkt. = 1018 pkt., które
przełożyły się na dziesiąte miejsce
w sobotnich kwalifikacjach, Seweryn Gandor: 250 pkt. + 256 pkt. +
244 pkt. + 259 pkt. = 1009 pkt. da-

jących mu 11 pozycję w kwalifikacjach.
Program dwudniowego turnieju
przewidywał, iż w niedzielnych finałach wystartuje tylko po ośmiu najlepszych zawodników w każdej z kategorii wiekowych, którzy będą ze
sobą rywalizować poprzez strzelanie
pojedynków „każdy z każdym”.
Dzięki świetnej postawie i wygraniu
pięciu z siedmiu pojedynków, Mateusz Porębski uplasował się ostatecznie na wysokim trzecim miejscu w klasyfikacji kategorii „juniorów młodszych”. Dla pozostałych reprezentantów start zakończył się po przeprowadzeniu każdorazowo tylko jednej
rundki. I tak, Szymon Porębski uplasował się pod koniec pierwszej dziesiątki turnieju, natomiast Seweryna
Gandora sklasyfikowano ostatecznie
tylko o jedno „oczko” niżej.
Należy też dodać, że bracia Szymon i Mateusz Porębscy zostali powołani w skład Kadry Narodowej
Juniorów Młodszych na I półrocze
2014 roku.
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10 drużyn rywalizowało w sobotę w halembskiej hali MOSiR-u, by
po raz XI uczcić pamięć Tomka
Szei. Bezkonkurencyjna okazała
się być drużyna złożona z kolegów
Tomka.
W imprezie rywalizowali ze sobą
koledzy Tomka Szei, uczniowie
klasy sportowej, reprezentanci rudzkich klubów piłkarskich oraz związków zawodowych. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy, wewnątrz
których rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym”.
Jak co roku rozgrywkom przyglądał się syn Tomka, Oliwer. – Oczywiście kibicuję naszej drużynie –
podkreślał.
A jego kibicowanie przyniosło
efekty. W finale bowiem koledzy
Tomka zmierzyli się z drużyną
KWK Pniówek i wygrali 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Artur Opeldus, który został najlepszym strzelcem turnieju, a także

najlepszym zawodnikiem turnieju.
– Wygrała tak naprawdę cała drużyna, bo to ona zapracowała na moje wyróżnienie. To zwycięstwo
chciałbym zadedykować Tomkowi –
mówił Artus Opeldus. – Tomek był
moim najlepszym przyjacielem.
Graliśmy razem w kilku klubach.
Szkoda, że nie ma go z nami dzisiaj
– podkreślał.
Na trzecim stopniu podium uplasował się zespół złożony z reprezentantów WZZ „Sierpień 80”
KWK Halemba-Wirek. Zaś najlepszym bramkarzem turnieju okrzyknięto Marcina Gruszczyńskiego
z KWK Pniówek.
– Nie zabrakło dziś zaciętej rywalizacji, ale i dobrej zabawy. Co najważniejsze, nie było dzisiaj na parkiecie żadnych złośliwości – mówił
Marceli Murawski, jeden z organizatorów imprezy. – Planujemy, aby
w przyszłości była to impreza dwudniowa – zapowiedział.

Futsal – I liga

Wysokie zwycięstwo

W SKRÓCIE
Dwa złote medale
Kolejny udany start mają za sobą
zawodnicy Towarzystwa Lekkoatletycznego „Pogoń” Ruda Śląska.
Podczas drugiej części Halowych
Mistrzostw Śląska w Brzeszczach
dwa złote medale zdobyli skoczkowie w dal. Marta Myszor okazała się
być najlepsza wśród juniorek młodszych skacząc na odległość 5,18 m.
Wśród juniorów bezkonkurencyjny
był Krzysztof Dudek uzyskując rezultat 6,72 m. Swój rekord życiowy
w biegu przez płotki na 60 m ustaliła
Joanna Zagrodnik, uzyskując wynik
9,84.

Zwycięstwo szczypiornistów
Po przerwie na parkiet wrócili
szczypiorniści SPR-u Grunwald.
W sobotę zmierzyli się oni na wyjeździe z UKS-em Juvenią Rzeszów
i odnieśli pięciobramkowe zwycięstwo. Początek spotkania to wyrównana walka obydwu ekip. Jednak
w 20 minucie w szeregach rudzian
doszło do przełamania. Weszli oni
na wyższe obroty i na przerwę schodzili prowadząc 17:12. Tę różnicę
szczypiorniści SPR-u zdołali utrzymać do końca spotkania i to oni z
pierwszego meczu rundy rewanżowej wyszli zwycięsko. Punkty dla
SPR-u Grunwald zdobywali: Hartel
2, Kmieć 7, Zarzycki 7, Płonka 1, Kurzawa 2, Piekarczyk 2, Kowal 5, Wodarski 1, Gansiniec 1, Stogowski 1.

Morcinek najlepszy

Rudzianie zapewnili sobie zwycięstwo w ciągu ostatnich dziesięciu minut spotkania.

Zwycięstwem Gwiazdy Ruda Śląska 9:3 zakończyło się niedzielne
spotkanie rudzian z AZS-em UMCS
Lublin.
W pierwszej połowie lublinianie
walczyli z rudzianami jak równy
z równym. Za każdym razem, gdy na
prowadzenie wychodziła Gwiazda,
goście zdołali doprowadzić do remisu. W 16 minucie rudzianie odskoczyli na dwie bramki. Lublinianie
przed gwizdkiem oznajmiającym

przerwę strzelili bramkę kontaktową. Pierwsza odsłona pojedynku zakończyła się rezultatem 4:3.
Początek drugiej połowy w wykonaniu rudzian był odrobinę niemrawy. W końcu jednak wzięli się oni
w garść i od 31 minuty rozpoczęli
swój festiwal strzelecki. Na listę
strzelców wpisali się: dwukrotnie
Łuszczek oraz Siadul, a także raz
Szol i to rudzianie odnieśli wysokie
zwycięstwo.

16 stycznia w hali MOSiR-u
na Nowym Bytomiu odbył się Finał
Miejski Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Mężczyzn. W eliminacjach brało udział dwanaście gimnazjów. Do ścisłego finału awansowały cztery szkoły – Gimnazja nr: 7, 9,
10 i 12. W finale bezkonkurencyjne
okazało się być Gimnazjum nr 12.
Skład zespołu: Piotr Witek, Michał
Dworak, Jakub Wojciechowski, Jakub Nowak, Jan Heliński, Dominik
Smok, Artur Wybierała, Stanisław
Heliński, Adrian Mieszczanin. Opiekunem chłopców był Zbigniew Widuch.

REKLAMA

Koszykówka – III liga

Pewna wygrana
W pierwszej rundzie Pogoń Ruda Śląska wygrała na wyjeździe
z zespołem KKS-u Mickiewicz
Katowice II różnicą 32 punktów.
Nie ulegało zatem wątpliwości, że
w spotkaniu rewanżowym to rudzianie będą faworytem. I dzisiaj
to potwierdzili – Pogoń ponownie
pokonała drugi zespół „Mickiewicza” wygrywając tym razem różnicą 26 punktów.
Pogoń od początku dominowała
w tym spotkaniu. Nie powinno zatem dziwić, że trener rudzian postanowił wykorzystać tę szansę
i wpuścić na pakiet zawodników
spoza podstawowego składu.
– Spodziewaliśmy się tego, że
przeciwnik będzie dużo słabszy niż

my, więc z góry założyliśmy, że ten
mecz będzie kolejnym krokiem do
tego, by grać lepiej. Chcieliśmy
sprawdzić przydatność dla zespołu
zawodników, którzy nie zawsze
mają okazję zaprezentować się na
parkiecie – tłumaczy Marcin Cyran, trener Pogoni Ruda Śląska. –
Jestem zadowolony z ich postawy
– dodał.
KS Pogoń Ruda Śląska – KKS
Mickiewicz Katowice II 84:58
(21:15, 25:11, 23:14, 15:18)
KS Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 11,
Kuczera 8, Mol 10, Sgodzaj 3,
Bobrowski 1, Wilkin 10, Stankala 7, Morawiec 19, Tomecki 15,
Łapot.
Trener: Marcin Cyran.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Chociaż najmłodsi nie wyobrażają sobie ferii bez białego puchu, to dla kierowców jest on zmorą. Konieczność odśnieżania auta, zaspy utrudniające parkowanie czy śliskie drogi to tylko niektóre elementy dające się im we znaki. W związku z tym szczególnie teraz, przed wyjazdem na upragniony zimowy wypoczynek, warto odpowiednio przygotować do zimowej aury swój samochód. O to, w co należy go zaopatrzyć i jakie czynności wykonać przed wyjazdem w dłuższą trasę, zapytaliśmy Andrzeja Izydorczyka, kierownika Stacji Kontroli Pojazdów Alfa, należącej do firmy
Auto-Bud Plus Sp. z o.o.

Bezpieczna podróż w ferie
– Pierwszą rzeczą, o której
większość kierowców myśli, gdy
widzi, że za oknem zrobiło się
biało, są opony.
– Rzeczywiście w tym aspekcie
zauważa się coraz większą świadomość wśród kierowców. Warto jednak pamiętać o tym, że opon nie
wymienia się dopiero wtedy, kiedy
spadnie śnieg. Powinno się to zrobić w momencie, gdy średnia temperatura spada poniżej siedmiu
stopni Celsjusza. Wymieniając
opony pamiętajmy o tym, że powinny mieć one odpowiedniej
wielkości bieżnik – nie może być
on mniejszy niż 3,5 – 4 milimetry.
Zwróćmy także uwagę na odpowiednie ciśnienie w kołach. O tym
jakie powinno ono być, dowiemy
się z książki serwisowej. Niektórzy
producenci aut umieszczają informację o tych wartościach na specjalnej naklejce w schowku. Warto
pamiętać, że opony mają swoją żywotność. Nawet jeśli jeździmy na
nich stosunkowo mało, to guma
wraz z upływem lat traci swoją elastyczność. Przeciętny użytkownik
powinien zainwestować w nowe
ogumienie po około pięciu latach.
Jednak aby opony służyły nam tyle
czasu, warto o nie dobrze zadbać.
Myjmy je i zabezpieczajmy przeznaczonymi do tego środkami, które sprawiają, że guma nie traci tak
szybko swoich właściwości. Nale-

ży je także przechowywać we właściwy sposób. Ale opony to niejedyna rzecz, o której każdy kierowca powinien w tym okresie pamiętać.
– O czym zatem warto jeszcze
pamiętać, gdy spadnie śnieg?
– Powinniśmy zaopatrzyć swój
samochód w kilka niezbędnych
przedmiotów. Przede wszystkim
zwróćmy uwagę na stan wycieraczek. Powinniśmy je wymieniać co
najmniej raz w roku. Jeśli zostawiamy auto na dłużej, a pada śnieg,
warto odchylić wycieraczki. Wtedy
nie przymarzną one do szyby. Niezbędna w samochodzie jest miotełka do odśnieżania. Przed ruszeniem
z miejsca należy dokładnie odgarnąć śnieg z samochodu. Zostawiony na dachu biały puch stwarza bowiem zagrożenie dla innych kierowców – w każdej chwili może on
spaść na poruszający się za nami
pojazd. Niewłaściwe odśnieżenie
pojazdu może skutkować nałożeniem na nas mandatu karnego.
Wśród niezbędnego zaopatrzenia
znajduje się także skrobaczka do
szyb. Warto zadbać o to, by była
ona dobrej jakości. Tępa krawędź
może bowiem sprawić, że porysujemy szybę samochodu. Chcąc
zminimalizować ryzyko powstawania rys, powinniśmy trzymać ją pod
kątem większym niż 45°. Zanim
nadejdą pierwsze mrozy, wymień-

my płyn w spryskiwaczach z letniego na zimowy.
– Zima to także czas wzmożonych wyjazdów. Większość z nas
chcąc pojeździć na nartach czy
desce snowboardowej wyjeżdża
w góry. O czym warto pamiętać
gdy wybieramy się w dłuższą trasę?
– Przede wszystkim na początku
sprawdźmy poziom wszystkich
płynów eksploatacyjnych, tj. oleju,
płynu hamulcowego i płynu w układzie chłodniczym. Dolejmy płynu
do szyb do zbiornika. Sprawdźmy,
czy wszystkie światła działają prawidłowo. Czasem warto je wymienić nawet jeśli jeszcze działają.
Wraz z upływem czasu żarówki się
zużywają i dają mniej światła, a dobra widoczność jest w tym okresie
niezmiennie ważna. Istotne jest
prawidłowe działanie ogrzewania
w samochodzie. Przed wyjazdem
zweryfikujmy działanie akumulatora.
Nieuruchomienie
pojazdu
w trakcie ferii może nam skutecznie zepsuć urlop. Jeśli wybieramy
się w góry warto zaopatrzyć się
w odmrażacz do zamków. Nie zostawmy go jednak przypadkiem
w aucie. Przesmarujmy też specjalnym preparatem uszczelki, by nie
okazało się, że pewnego mroźnego
ranka nie możemy dostać się do pojazdu. Miejmy na uwadze to, że
w niektórych regionach obowiąz-

kowe jest używanie łańcuchów na
koła. Jeżdżąc po śniegu zachowajmy po prosty zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że podróżujemy z bliskimi. Sprawny samochód i rozsądek
za kierownicą zwiększają naszą
szansę na bezpieczne dotarcie do
celu.
– Wracając do tematu sprawnego samochodu – czynności
przez Pana wymienione należą
do tych, które wykonać może
każdy z nas. Niektórych rzeczy
nie jesteśmy jednak w stanie
sprawdzić sami. Warto udać się
przed wyjazdem do specjalisty?
– Zdecydowanie warto. My
zresztą zauważamy, że coraz wię-

cej kierowców przyjeżdża do naszej Stacji Kontroli Pojazdów, by
zweryfikować stan techniczny
swojego samochodu właśnie przed
wyjazdem w dłuższą rasę. Jeżdżąc
na co dzień po drogach możemy
wjechać w małą dziurę czy koleinę i uszkodzić zawieszenie. Tylko posiadając odpowiednie narzędzia i urządzenia jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić stan techniczny układu hamulcowego, kierowniczego czy zawieszenia. Dokładne sprawdzenie pojazdu pozwoli uniknąć nam niemiłych
niespodzianek i cieszyć się z wypoczynku.
– Dziękuję za rozmowę.

