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Zaproszenie!
Bułka z sezamem, a w środku pyszny
kurczak – chętni? Dla naszych
Czytelników mamy 4 zaproszenia od
restauracji McDonald`s. Upoważniają
one do otrzymania McZestawu Powiększonego
z jedną z trzech kanapek (McChicken Podwójny,
Śródziemnomorski lub Curry). Wystarczy wysłać
SMS-a o treści: wiad.mc+imię i nazwisko
pod numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj.
1,23 brutto). Na SMS-y czekamy 19.02.2014
od godziny 10.00 do 15.00.
Zaproszenie otrzyma co czwarta osoba.

19 lutego (środa) 2014 r. numer 7/1109

Kto przeciw kompostowni?

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Setne urodziny pani Gertrudy

Więcej na str. 2

Będą nowe boiska

Więcej na str. 4

Więcej na str. 12

Inwestor przekonywał, że ta inwestycja będzie bezpieczna i ekologiczna. Jego zapewnienia
nie uspokoiły jednak mieszkańców Nowego Bytomia, którzy głośno mówili o tym, że spalarnia
opon ma powstać zdecydowanie za blisko zabudowań i będzie dla nich uciążliwa. Teraz głos
w sprawie zabrał Urząd Miasta, który stanął po stronie mieszkańców.

Spalarnia pójdzie z dymem?
Chociaż budowę spalarni oponpozytywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, to miasto
odmówiło określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Głównym powodem takiej decyzji był brak zgodności
realizacji projektowanej spalarni
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
– Analiza wniosku wykazała, iż
dotyczył wydania decyzji określa-

jącej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego w istocie na odzysku
odpadów, dokonywanym w procesie pirolizy, stanowiącym gospodarkę i gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta nie ma
mowy, dla obszaru objętego wnioskiem, o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami ani gospodarki odpadami – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy

Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Nie był to jednak jedyny argument przemawiający za wydaniem takiej decyzji. Jak podkreślono w Urzędzie Miasta, po
przeanalizowaniu przedłożonego
przez inwestora raportu stwierdzono, że istnieje możliwość negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Dodatkowo
na taką decyzję wpłynął wynik
prowadzonego postępowania administracyjnego, w trakcie którego mieszkańcy wnosili liczne
sprzeciwy.
Dokończenie na str. 3

Inwestycja miała powstać przy ulicy Hallera.

Foto: MHS
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Czy w Rudzie Śląskiej powstanie kompostownia? Plany co do nowej inwestycji nie każdemu się podobają. Mieszkańcy z dzielnicy Ruda, gdzie ma powstać kompostownia,
nie chcą jej w swojej okolicy. W środowe popołudnie (9 lutego) w SP nr 30 w Rudzie odbyło się w tej sprawie spotkanie.

Nie chcą kompostowni
Nie chcą kompostowni, bo boją
się o zdrowie swoje i własnych
dzieci. Iwona i Artur Palimąka
mieszkają przy ul. Szyb Powietrzny
w Rudzie. Już teraz sąsiedztwo PUK-u wystarczająco im przeszkadza.
– Jest smród i jest brud. Woreczki
foliowe latają przy większym wietrze, mniejsze śmieci również latają
przy silnym wietrze. Czujemy ten
odór szczególnie w lecie i boimy
się, że po budowie kompostowni będzie jeszcze gorzej. Nie podoba
nam się lokalizacja tej inwestycji –
obok szkoła, bloki, kościół, przychodnia lekarska – tu jest duże skupisko ludzi. I boimy się o nas i o nasze dzieci – mówi Iwona Palimąka.
Mieszkańców poparła radna Anna Łukaszczyk, która wraz ze Stowarzyszeniem Rudzianie Razem
nie chce budowy kompostowni
w proponowanej lokalizacji.
– Chodzi nam o zbyt bliską lokalizację kompostowni do najbliższych zabudowań. To jest naszym
głównym problemem – tłumaczyła
radna Łukaszczyk podczas spotkania.

W ubiegłym roku inwestor wystąpił z projektem kompostowni,
który został zmieniony. Hala kompostowni została powiększona i zamknięta – tak, aby nie wydostawał
się z niej żaden odór.
– To, że technologia została poprawiona to nasz mały sukces, ale
wciąż walczymy o zmianę lokalizacji – wyjaśniała Anna Łukaszczyk.
Na spotkaniu pojawili się również ci, którzy bronili inwestycji.
To pracownicy PUK-u, którzy
mieszkając w Rudzie chcą pracować w przedsiębiorstwie i są przekonani co do słuszności powstania
tej inwestycji.
– Wiemy, że hala w kompostowni
ma być budowana według nowoczesnych technologii i nie ma prawa wydobywać się z niej jakikolwiek zapach. Podobne inwestycje
budowane są w innych krajach europejskich i tam nikomu nie przeszkadzają – mówili mieszkańcy
Rudy, którzy pracują w PUK-u.
Dla spółki Toensmeier Południe,
dawnego Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych to nowe i ważne wy-

Na temat kompostowni rozmawiano również 6 lutego w siedzibie PUK-u.
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Spotkanie w sprawie kompostowni odbyło się w SP 30 w Rudzie.

zwanie. Do budowy kompostowni
zmuszają ją obowiązujące w Polsce
od lipca ub. roku przepisy.
– Bez kompostowni spółka Toensmeier Polska, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest w stanie funkcjonować dalej w Rudzie
Śląskiej – podkreślał Rafał Pamuła, prezes Toensmeier Południe
i dodał: – Dzięki kompostowni redukcja ilości odpadów kierowanych na składowisko będzie odbywać się w sposób przyjazny dla
środowiska. Zgodny z wymogami
sposób zagospodarowania odpadów, przełoży się również na
atrakcyjność oferty naszej firmy.
Ten obiekt spełnia rygorystyczne
przepisy prawne.
Nowa lokalizacja kompostowni
jest niemożliwa ze względu na
ogromne koszty. Spółka realizując
tę inwestycję w innym miejscu musiałaby przenieść tam całą swoją
instalację do segregacji odpadów.
Prezes Pamuła przypomina, że
spółka budując całą kompostownię

pod dachem i tak poniesie ogromne
dodatkowe koszty.
Kompostownia ma również
uchronić mieszkańców Rudy Śląskiej przed drastycznymi podwyżkami opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Bez tej inwestycji
odpady komunalne z terenu całej
Rudy Śląskiej będą musiały być
wywożone do Zabrza, bo tam znajduje się obecnie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK). Właściciel tej instalacji żąda już dziś 260
złotych za tonę rudzkich odpadów.
To jest praktycznie tyle samo, ile
spółka Toensmeier otrzymuje w tej
chwili od miasta.
Ale mieszkańców Rudy takie
argumenty nie przekonują. Rok
temu pod petycją ws. planowanej
budowy kompostowni podpisało
się 700 osób. Potem projekt kompostowni został ulepszony.
– Nowa inwestycja ma być hermetycznie zamknięta. Cały proces
ma się odbywać w zamkniętej hali.
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Wcześniej spółka planowała, że
część procesu kompostowania będzie odbywać się pod gołym niebem. Uwzględniając obawy mieszkańców, postanowiliśmy całość zamknąć. Specjalny, kosztowny system wentylacyjny ma chronić
mieszkańców przed przykrym zapachem – zapewnia prezes Pamuła.
Raport oddziaływania nowego
projektu kompostowni na środowisko nie został jeszcze zaopiniowany przez Państwową Inspekcję
Sanitarną. Członkowie Stowarzyszenia Rudzianie Razem zapowiadają, że nie zgodzą się na budowę
inwestycji w Rudzie. Z kolei władze miasta wydają się być zdeterminowane w realizacji tej inwestycji.
– Partykularne interesy grupy
osób nie mogą przesłaniać interesów całego miasta, czy też wszystkich jego mieszkańców – usłyszeliśmy w rudzkim magistracie.
Monika Herman-Sopniewska
SPROSTOWANIA

„Sprostowanie posła Grzegorza Tobiszowskiego nieprawdziwych informacji zawartych
w artykule prasowym pt. „Plotka czy celowe działanie” opublikowanym
w „Wiadomościach Rudzkich” w dniach 11 grudnia 2013 r.
W artykule opublikowanym w „Wiadomościach Rudzkich” z dnia 11.12.2013 r. pt. „Plotka
czy świadome działanie” autorstwa Moniki Herman-Sopniewskiej zawarto nieprawdziwe
informacje sugerujące mój udział w sesji Rady Miejskiej, na której radni odrzucili projekt
uchwały przygotowany przez Prezydent Miasta Grażynę Dziedzic zawierającej apel Rady
Miasta do Premiera Donalda Tuska o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przypisujące mi wygłaszanie w trakcie tejże sesji wypowiedzi
w podobnym tonie do poglądów jakoby urzędująca Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic przygotowanym projektem uchwały zmierzała do „łupienia branży górniczej”, czy też do „dobijania branży kolejnymi podatkami”. Poglądów takich nigdy nie wygłaszałem. Nieprawdziwe
są również zawarte w artykule sugestie o sprzeczności działań podejmowanych przeze mnie
w trakcie sesji Rady Miasta ze stanowiskiem zawartym w interpelacji poselskiej skierowanej
przeze mnie do ministra finansów, w której poruszyłem temat zaniechania uregulowania
spraw podatkowych związanych z eksploatacją wyrobisk górniczych i niekorzystnego wpływu tego zaniechania tak na branżę górniczą, jak i samorządy terytorialne.
Z poważaniem
Grzegorz Tobiszowski

„Sprostowanie posła Grzegorza Tobiszowskiego nieprawdziwych informacji
zawartych w artykule prasowym pt. „Posła poniosło...” opublikowanym
w „Wiadomościach Rudzkich” w dniach 18 grudnia 2013 r.
W artykule opublikowanym w „Wiadomościach Rudzkich” z dnia 18.12.2013 r. pt. „Posła poniosło...” zawarto nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące przebiegu prac Pani Moniki Herman-Sopniewskiej nad artykułem opublikowanym pt.: „Plotka czy celowe działanie” oraz przyczyn
i przebiegu rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przeze mnie z autorką tego artykułu. Wyjaśnić
należy, iż redakcja mając niemal półtorej miesiąca na przygotowanie artykułu, gdyż dotyczył on sesji
Rady Miejskiej z przełomu października i listopada 2013 r., próbę kontaktu ze mną w sprawie przygotowywanego artykułu podjęła w dniu 9 grudnia 2013 r., oczekując z mojej strony natychmiastowego
kontaktu i udzielenia odpowiedzi najdalej na drugi dzień tj. do 10 grudnia 2013 r. (artykuł został opublikowany w dniu 11 grudnia 2013 r.). W dniu 9 i 10 grudnia – o czym redakcja została poinformowana
– ze względu na obowiązki służbowe nie miałem możliwości skontaktowania się z redakcją. Wyjaśnić
również należy, iż wbrew informacjom zawartym w prostowanym artykule, emocje nie zostały wywołane przez treść artykułu „Plotka czy celowe działanie…” a przez niedopełnienie przez Panią Monikę
Herman-Sopniewską obowiązków dziennikarskich i zasad etyki wymagających zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności
z prawdą uzyskanych wiadomości oraz chronienia dóbr osobistych (art. 12 ustawy prawo prasowe).
Z poważaniem
Grzegorz Tobiszowski

Komentarz redakcji WR w sprawie sprostowania opublikowany zostanie jutro (20 lutego)
na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl
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Spalarnia
pójdzie
z dymem?

Budowę 70 przyłączy kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rudzkie „wodociągi” podpisały 10 lutego umowę w tej sprawie. Dzięki środkom z Funduszu mieszkańcy odzyskają prawie połowę kosztów przyłączenia do sieci
sanitarnej.

Przyłącza dofinansowane!
Rudzianie, którzy zdecydowali
się przystąpić do programu, na
ściekach mogą zaoszczędzić nawet 2,5 tys. zł rocznie. W mieście
do sieci kanalizacyjnej przyłącza
się co roku około 120 nieruchomości. Dzięki realizacji przedsięwzięcia w mieście wykonanych
zostanie około 58 proc. podłączeń
więcej niż w ubiegłych latach.
– Podłączenie dodatkowych posesji do sieci kanalizacyjnej powinno korzystnie wpłynąć na jej
efektywniejsze wykorzystanie i obniżenie jednostkowych kosztów
eksploatacji. Dzięki realizacji
programu zwiększy się też wartość
70 nieruchomości z terenu miasta
– podkreśla Grażyna Dziedzic.
– Mieszkańcy za pośrednictwem
naszego przedsiębiorstwa mogą
się starać o zwrot 45 proc. kosztów netto wykonania podłączenia.
Pozostałe 55 proc. pokrywa właściciel nieruchomości. Jeżeli będzie taka potrzeba, część kosztów
może zostać przez nas rozłożona
na raty. Czas ich spłaty wynosi
maksymalnie trzy lata – wyjaśnia
Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Żeby przystąpić do programu,
rudzkie PWiK musiało opracować
specjalny wniosek, obejmujący
minimum 50 posesji. W tym celu
„wodociągi” wysyłały do mieszkańców pisma informacyjne wraz
z propozycją umowy. Ostatecznie
na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w formule zaproponowanej
przez NFOŚiGW zdecydowało
się 70 właścicieli nieruchomości
z Rudy Śląskiej. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie przyłączy.
– Dopiero po jego rozstrzygnięciu będziemy znali zarówno dokładne koszty realizacji przedsięwzięcia, jak i indywidualne koszty
poszczególnych podłączeń – tłumaczy prezes Grzegorz Rybka.
Jeżeli któryś właściciel nieruchomości stwierdzi, że budowa
przekracza jego możliwości finansowe, to będzie mógł odstąpić od
zawartej umowy. Przystąpienie
Rudy Śląskiej do programu dało
mieszkańcom wiele korzyści.
Dzięki kompleksowości wykonania prac rudzianie nie muszą się
martwić o żadne formalności, bo
wszystko – od wyłonienia wykonawcy do rozliczenia z NFOŚiGW

Podpisanie umowy nastąpiło 10 lutego. 

– załatwia za nich PWiK. Mieszkańcy muszą jedynie załatwić we
własnym zakresie – zgody właścicieli nieruchomości, przez które
ma
przebiegać
podłączenie.
A dzięki wykonaniu przyłącza
wzrośnie wartość posesji i podniesiony zostanie standard życia
ich mieszkańców.
– Eksploatacja szamba jest
znacznie droższa od utrzymania
przyłącza – podkreśla prezes
Grzegorz Rybka. – Za metr sześcienny ścieków odprowadzonych
do kanalizacji mieszkaniec Rudy
Śląskiej płaci 8,34 zł brutto, za ten
sam metr sześcienny ścieków wywieziony beczkowozem płaci ok.
30 zł brutto. Poprzez podłączenie
do sieci statystyczna czteroosobowa rodzina „produkująca” około
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120 metrów sześciennych ścieków
rocznie, może zatem zaoszczędzić
ponad 2,5 tysiąca złotych na rok
– wylicza.
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji daje też inne możliwości
zaoszczędzenia. Po pierwsze, osoby, które przyłączyły się do sieci,
mogą zamontować podlicznik do
rozliczania wody wykorzystywanej w ogrodzie; po drugie – stare
szambo można wykorzystać jako
zbiornik na wody opadowe, które
doskonale nadają się do podlewania trawy czy kwiatów. Aktualnie
w Rudzie Śląskiej do kanalizacji
sanitarnej podłączonych jest około 10,5 tys. budynków. Ponad tysiąc korzysta jeszcze ze zbiorników bezodpływowych.
Monika Herman-Sopniewska

Dokończenie ze str. 1
Z taką decyzją nie zgadza się inwestor, który postanowił nie składać broni. – Decyzję Urzędu Miasta
w tej sprawie zaskarżyliśmy. Wydanie jej jest niezgodne z prawem.
3 stycznia 2013 roku otrzymaliśmy
pismo, w którym stwierdzono naszą
działalność za zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego.
(…) Ponieśliśmy bardzo duże koszty w związku z opracowaniem warunków w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dodatkowo cały czas dzierżawimy halę, co także wiąże się
z opłatami. Będziemy się domagać
zwrotu tych kosztów od miasta –
mówi Zygmunt Makarski, prezes
zarządu MAX – ECO – OIL Sp. z o.o.
– Te instalacje działają w kilku
miejscach w Polsce. Są one tak dopracowane, że nie ma żadnego zagrożenia – dodaje.
Odwołanie wpłynęło do rudzkiego magistratu 13 lutego. Teraz
Urząd Miasta ma siedem dni,
w trakcie których musi albo zmienić swoją decyzję, albo przekazać
sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak ta sprawa się zakończy? O tym będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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200 lat dla pani Gertrudy!

Gertruda Wojtyczka w dniu swoich urodzin. 

Foto: MHS

– Mało jem, skromnie żyję, nie mam
wymagań co do życia – mówi Gertruda
Wojtyczka, która w poniedziałek
(17 lutego) obchodziła setne urodziny.
Urodziła się w Goczałkowicach Zdroju, od lat mieszka w Rudzie Śląskiej.
Przez lata pracowała w Hucie Pokój
w Nowym Bytomiu jako pracownik
magazynowy.

– To była ciężka praca, ale nie narzekam. Los i tak okazał się dla mnie
łaskawy – mówi z uśmiechem pani Getruda.
Dożyć setki w takiej formie to faktycznie nie lada wyczyn. Jest ciekawa
życia, pełna energii i bardzo rozmowna. Zapytana o receptę na długowieczność odpowiada: – Nie piłam, nie pali-

Historia z zapałek

Pan Janusz podczas budowy starannie dba o każdy szczegół.

Ponad pięćdziesiąt tysięcy zapałek
Janusz Urbański zamienił w kolejny
imponujący model. Tym razem rudzki
twórca w ciągu czterech miesięcy zbudował model gliwickiej radiostacji. –
Tak duża budowla była dla mnie wyzwaniem. Do budowy tego modelu

Foto: RP

użyłem wyłącznie zapałek. Jest to dość
trudna konstrukcja, lecz udało mi się ją
zrobić – mówi Janusz Urbański. – Zatrudniony jestem w firmie, która zajmuje się pracami na wysokościach. Wysłano do nas kiedyś ekspertyzę wieży
gliwickiej radiostacji. Dokładne zdję-

łam, późno wyszłam za mąż. Ale myślę,
że sekret tkwi też w mojej diecie – jem
niedużo i zdrowo. Co prawda unikam
owoców i warzyw, ale świeżym jajkiem
i tłustym mlekiem nie pogardzę – opowiada pani Gertruda.
– Z ciocią nie ma żadnego problemu.
Kilka lat temu kiedy złamała biodro,
lekarze uprzedzali nas, że to może być
już koniec, ona jednak wyszła z tego
cało. Lekarze byli pod ogromnym wrażeniem – mówi Czesława Cymmer,
siostrzenica pani Gertrudy, która
opiekuje się na co dzień 100-latką
z Halemby.
Zapytana o to, czy podoba jej się teraz świat – kręci głową, że nie bardzo.
– To jest tak, że teraz wszyscy tak
szybko żyją. Nikt nie ma czasu dla nikogo. Młodzi ludzie z telefonami przy
uchu i słuchawkami na uszach nie potrafią lub nie chcą rozmawiać na ulicy
– zamyśla się pani Gertruda.
W dniu urodzin solenizantka odebrała życzenia i gratulacje od przedstawicieli rudzkiego magistratu i prezesa
Huty Pokój – Henryka Sławika.
Monika Herman-Sopniewska

cia pozwoliły mi wierniej odwzorować
tę budowlę – dodaje.
Wieża w rzeczywistości liczy ponad
110 metrów długości. Model pana Janusza ma 2 metry i 30 centymetrów.
Praca nad zapałkową radiostacją zakończyła się w pierwszej połowie
stycznia.
– Cieszy mnie, że jest to budowla
z historią. Jest to jedyna tego typu wieża w Polsce – wyjaśnia modelarz.
31 sierpnia 1939 roku Niemcy przeprowadzili na radiostacji tak zwaną
prowokację gliwicką. Obecnie kompleks wieży i otaczających budynków
tworzy Muzeum Historii Radia i Sztuki
Mediów – Radiostację Gliwice.
– Dziennie na budowę przeznaczałem od ośmiu do dziewięciu godzin.
Głównie pracuję wieczorami i nocą.
Jest wtedy cicho i mogę się skupić. Model na razie będzie u mnie w domu.
Gdy nadarzy się jakaś okazja, aby ją
gdzieś przekazać lub pokazać większemu gronu, na pewno wtedy ją udostępnię – tłumaczy pan Janusz.
Robert Połzoń

Blogi z klasą

Koordynatorka projektu i nauczycielka fizyki – Justyna Grajdek wraz z miłośniczkami matematyki
oraz autorkami blogu o GeoGebrze – Darią i Aleksandrą.
Foto: MS

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 dokłada wszelkich starań,
by zostać „Szkołą z klasą 2.0”. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele
na bieżąco wypełniają zadania programu wprowadzającego nowe
technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy szkolnej, czego efektem są stworzone
blogi edukacyjne, które wyróżniono. W obszarze „Uczymy się
z TIK”, odznaczono Patryka Kurzeję (blog o robotyce), Kamila Łukosza (o kryminalistyce) oraz Darię
Ratyńską i Aleksandrę Czech (blog
dotyczący wykorzystania programu
GeoGebra).
– Na blogu chcemy przekazać inny sposób uczenia się matematyki.

Ten przedmiot to nasza pasja. Cieszymy się, że nasza ciężka praca
została doceniona – mówiły Daria
Ratyńska i Aleksandra Czech, które
otrzymały także odznakę „Tworzymy materiały edukacyjne”.
– Wymogiem otrzymania certyfikatu „Szkoły z klasą” jest między
innymi prowadzenie blogów przez
uczniów i nauczycieli. Ja prowadzę
takiego zarówno dla gimnazjum jak
i liceum. Celem projektu jest zbieranie odznaczeń za poszczególne
zadania i osiąganie wyższych poziomów – tłumaczyła nauczycielka
Justyna Grajdek, prowadząca blog
nauczycielski, która odznaczona
została w kategorii „Uczę z TIK”.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

REKLAMA

Katowice, Kleofas, Murcki, Mysłowice, Śląsk, Niwka-Modrzejów, Wesoła, Wieczorek, Wujek, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Powstańców Śląskich, Gliwice, Grodziec, Jowisz, Pstrowski,
Andaluzja, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze, Chwałowice, Halemba-Wirek, Julian, Marcel, Piast, Piekary, Rozbark, Wawel-Pokój, Knurów-Szczygłowice,
Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Ziemowit, Szombierki, Siemianowice, Miechowice,
Dębieńsko, Paryż, Barbara Chorzów.

WOKÓŁ NAS

Nie dla chipsów w szkołach
Cukierki, batoniki, chipsy – chociaż najmłodsi za nimi przepadają,
to właśnie one są groźne dla ich
zdrowia. Posłowie PSL-u postanowili walczyć ze sprzedażą „śmieciowego jedzenia” w szkołach. Ich projekt ustawy wprowadzającej zakaz
sprzedaży batoników i napojów gazowanych w sklepikach szkolnych
został pozytywnie zaopiniowany
przez rząd.
Z pokusą sięgnięcia po produkty
zawierające zbyt dużo tłuszczów
czy cukru dzieci muszą się mierzyć
niemal codziennie. Niejednokrotnie
kupują one takie produkty w szkolnych sklepikach.
– W niektórych rudzkich placówkach oświatowych uczniowie mają
jeszcze dostęp do tzw. śmieciowego

jedzenia, ale są też i takie, w których uczniowie mają możliwość
zakupienia zdrowej i świeżej żywności pod postacią kanapek z wędliną i warzywami lub serem i warzywami oraz ciepłych napojów np.
świeżo parzonej herbaty liściastej,
kakao czy gorącej czekolady. Mogą
także zakupić soki owocowo-warzywne i napoje niegazowane – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.
Właśnie takim sytuacjom – zakupom niezdrowej żywności w szkolnych sklepikach, ma zapobiegać
nowa ustawa. Jak podkreślają jednak specjaliści, zakazanie dostępu
do „śmieciowej żywności” może nie
rozwiązać problemu, a wyłącznie
zatuszować go.

W SKRÓCIE
Miłość do „Eko”

Posłowie chcą zakazać sprzedaży „śmieciowego jedzenia” w szkolnych sklepikach.

– W kontekście takiej ustawy rodzi się pytanie, czy dziecko nie kupi
takich produktów w innym miejscu,
na przykład w sklepie znajdującym
się obok szkoły. Zdecydowanie lepiej
jest stawiać na gruntowną edukację

Foto: RP

żywieniową, która obejmie nie tylko
najmłodszych, ale też ich rodziców,
nauczycieli czy osoby gotujące
w placówkach edukacyjnych – tłumaczy Monika Macioszek, dietetyk.

Sandra Hajduk

Fundacja przeciwko grypie Z myślą o chorych
1069 placówek medycznych z całego kraju
wzięło udział w akcji
„Placówka Medyczna –
Partner Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania
Grypy”. Sześciu z nich,
które w najbardziej oryginalny sposób promowały ideę profilaktyki
grypy wśród swoich pacjentów, przyznano specjalne
wyróżnienia.
W tym zaszczytnym
gronie znalazła się Fundacja „Unia Bracka”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6
lutego w siedzibie Wo- Nagrodę z rąk przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu
Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej prof. Adama
jewódzkiej Stacji Sani- Oświaty
Antczaka odebrał specjalista ds. marketingu Fundacji „Unia
tarno-Epidemiologicz- Bracka” Miłosz Czober.
Foto: arch.
nej w Warszawie. Wyróżnienie specjalne Fundacja „Unia
stałych miast, w których znajdują
Bracka” otrzymała w uznaniu niesię Przychodnie Fundacji, znaczeszablonowego sposobu prezentacji
nia profilaktyki zdrowotnej – tłumaoraz energii w działaniach na rzecz
czy Przemysław Zawadzki, prezes
Ogólnopolskiego Programu ZwalZarządu Fundacji „Unia Bracka”.
czania Grypy. Nagrody przyznała
– Uzyskane w konkursie wyróżnieRada Naukowa Instytutu Oświaty
nie jest miłym zwieńczeniem naszej
Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińpracy oraz kolejnym potwierdzeskiej.
niem, że nasze działania mają pozy– Zarówno założenia konkursu
tywny wpływ na zwiększenie świajak i nasze codzienne działania madomości dotyczącej naszego zdroją na celu uświadomienie mieszwia – dodaje.
kańcom Rudy Śląskiej oraz pozoSandra Hajduk
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W kinie „Patria” walentynki
obchodzono podwójnie. Pierwszy event dotyczył wszystkich
tych, którzy dzień 14 lutego
zmuszeni byli spędzać w pojedynkę. W KaFe „In-nI” zorganizowano „Singiel Party”. Podczas
imprezy osoby „bez pary” mogły założyć zieloną opaskę, by
zasygnalizować zielone światło
dla innych singli poszukujących
drugiej połówki. Drugie walentynkowe wydarzenie dotyczyło
wszystkich zakochanych w ekologii. W kinie można było składać zużyte baterie, które później
zostaną profesjonalnie zutylizowane. Akcję wraz z „Patrią” tradycyjnie zorganizowało Rudzkie
Towarzystwo Przyjaciół Drzew
oraz Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”.

„Śląsk ocalony”

Wierni licznie uczestniczyli w mszy z błogosławieństwem lourdzkim.

Jego głównym celem jest uwrażliwienie wszystkich na cierpiących z powodu choroby. We wtorek, 11 lutego,
po raz XXII obchodziliśmy Światowy
Dzień Chorego.
– To święto ustanowił 22 lata temu
błogosławiony Jan Paweł II. Jest to
szczególny dzień, któremu towarzyszyć
powinna refleksja. Szczególnie dziś powinniśmy pochylić się nad chorymi –
tłumaczył ksiądz prałat Jerzy Lisczyk,
proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. – W trakcie mszy
przyjąć można Sakrament Namaszczenia Chorych. Święty Jakub zachęca –
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary

Foto: SH

będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy,
będą mu odpuszczone” – dodał.
Ten dzień uroczyście obchodzono
także w Rudzie Śląskiej. O godzinie
12.00 w Sanktuarium Matki Bożej
z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach odbyła się msza św. z błogosławieństwem lourdzkim. Po południu
natomiast, po Litanii do Matki Boskiej
z Lourdes, z sanktuarium do kościoła
Trójcy Przenajświętszej przeszła uroczysta procesja, którą zwieńczyła suma
odpustowa z udzielaniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Abp. Damiana Zimonia.
Sandra Hajduk

W MBP w Zabrzu 11 lutego
odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Iwony WolańskiejStachurskiej pt. „Śląsk w obrazach ocalony…”. Artystka jest
rudzianką oraz ślązaczką z pochodzenia, zamieszkania i zamiłowania. Malarstwo o tematyce śląskiej i industrialnej jest
jej wielką pasją, zaraz obok
jazdy konnej, nauki języka japońskiego i angielskiego czy
dziennikarstwa. Brała udział
w wielu konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Olimpiady – start!
Właśnie zakończyła się IX
Edycja Olimpiad Przedmiotowych Szkół Podstawowych
w Rudzie Śląskiej. W tym roku
swój udział w poszczególnych
konkursach zgłosiło 20 placówek z całego miasta. Olimpiada jest okazją, aby najzdolniejsi
rudzcy uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z sześciu
przedmiotów na etapie szkolnym. Wygrana jest przepustką
do udziału w kwietniowych
olimpiadach miejskich.
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

Kolejnym tematem interwencyjnym, który postanowiliśmy przeanalizować na łamach „WR” jest sprawa przejścia dla pieszych na
ulicy Odrodzenia, znajdującego się przy zakręcie w okolicy „Biedronki”. Zdaniem mieszkańców to miejsce jest niebezpieczne.

– Te gryzonie można spotkać na naszym osiedlu coraz częściej
– mówią mieszkańcy Bykowiny. Chodzi o szczury, z plagą których
przyszło im się zmierzyć.

Czy sygnalizacja to rozwiązanie? Walka ze szczurami

• 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

Z plagą szczurów walczą mieszkańcy ulicy Szpaków.
Czy znaki pionowe oraz progi akustyczne okażą się dobrym rozwiązaniem?

Jeden z mieszkańców Wirku zgłosił nam problem związany z tym
miejscem oraz zaproponował rozwiązanie: – Zakręt i przejście dla
pieszych znajdujące się w jego pobliżu są bardzo niebezpieczne.
W ubiegłym roku doszło tu do dużej
liczby wypadków. Proponowałbym
postawić w tym miejscu sygnalizację
świetlną – tłumaczy rudzianin.
Głos w sprawie zabrał rudzki magistrat: – Zasadność budowy sygnalizacji świetlnej w tym rejonie była
już kilkukrotnie przedmiotem obrad
Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Ich wynikiem było
wprowadzenie pionowego oznako-

Foto: SH

Foto: MS

wania przejścia dla pieszych oraz
„ograniczenia prędkości” i ustalenie częstszej kontroli prędkości
przez Straż Miejską w tym miejscu.
Dodatkowo, wiosną tego roku, zainstalowane będzie oznakowanie poziome w postaci progów akustycznych – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów UM w Rudzie Śląskiej.
– Jednocześnie podczas posiedzeń
podtrzymano negatywną opinię
o zasadności budowy sygnalizacji
świetlnej na wskazywanym przejściu
dla pieszych – dodaje naczelnik.

Magdalena Szewczyk

Z prośbą o interwencję zwróciła się
do nas jedna z mieszkanek bloku znajdującego się przy ulicy Szpaków.
– Pewnego poranka wychodząc
z mieszkania znalazłam na werandzie
rozszarpanego szczura. Żyjemy w ciągłym strachu, bo przecież szczur może
dostać się do mieszkania przez rury kanalizacyjne, a my mieszkamy na parterze i mamy małe dzieci. Próbowaliśmy
interweniować, ale sytuacja nie poprawiła się – opowiadała dzwoniąc do redakcji.
Problem zgłosiliśmy administratorowi budynku. – Administracja nr 6
w Bykowinie odebrała interwencję lokatorki w sprawie szczura na jej werandzie. Administracja od razu zare-

agowała i usunęła zwierzę. Ponadto
natychmiast wywiesiła na klatkach informację o akcji odszczurzania. Z przykrością przyjęliśmy informację, że
mieszkańcy zmagają się z plagą szczurów. Być może interwencja w Państwa
redakcji rozminęła się z akcją Administracji – tłumaczy Gabriela Lutomska,
rzecznik prasowy RSM. – Dla wyjaśnienia podajemy, że na każdej Administracji ciąży obowiązek przeprowadzania dwa razy w roku deratyzacji.
W najbliższym czasie zgodnie z przepisami przeprowadzimy akcję odszczurzania. Na każde indywidualne zgłoszenie reagujemy natychmiast z uwagi
na wagę problemu – zapewnia.

Sandra Hajduk
REKLAMA

INTERWENCJA
Nikt nie lubi mieć brudnego samochodu, trudno jednak utrzymać swój
pojazd w czystości przejeżdżając ulicą Niedurnego. Brudny odcinek tej drogi w pobliżu kopalni „Pokój” nie od dziś spędza kierowcom sen z powiek.

Brud drogowy
– Na ten odcinek drogi wyjeżdżają ciężarówki, które strasznie
brudzą jezdnie. Potem gdy przejedzie się tą drogą samochód jest
cały brudny. Sytuacja jest taka sama i w lecie, i w zimie. Czy można
jakoś bardziej zadbać o czystość
w tym miejscu, bądź w jakikolwiek
inny sposób zainterweniować? –
pyta pan Stanisław, mieszkaniec
Nowego Bytomia.
Sprawę skierowaliśmy do Urzędu Miasta. Tam dowiedzieliśmy
się, że to nie pierwsza interwencja
dotycząca tej drogi, która wpłynę-

ła do rudzkiego magistratu. – Stan
czystości tej drogi jest w szczególnym zainteresowaniu władz miasta
i jest na bieżąco monitorowany
przez pracowników Urzędu Miasta oraz Straż Miejską. Zastępca
Prezydenta Miasta w tej sprawie
sukcesywnie prowadzi rozmowy
oraz występuje do kopalni o bieżące oczyszczanie tego odcinka drogi. Ponadto w styczniu br. ponownie wystosowano pismo do kopalni
„Pokój” o zabudowanie najazdowej instalacji do mycia opon samochodów ciężarowych i podjęcie

skutecznych działań, celem zapobieżenia zanieczyszczenia dróg –
tłumaczy Romuald Pasternok
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej. – Jednocześnie Zastępca Prezydenta
Miasta zobowiązał Straż Miejską
do prowadzenia kontroli stanu
czystości ul. Niedurnego i stosowania mandatów za zanieczyszczanie jezdni oraz powiadomił
o powyższym Komendę Policji,
celem stosowania środków karnych przewidzianych prawem za
zanieczyszczanie jezdni. Jednocześnie informuję, że na zlecenie
miasta w okresie zimowym, przy
sprzyjających warunkach pogodowych, w dzień i w nocy wykonuje się interwencyjne oczyszcza-
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Latem kierowcy borykają się z tumanami kurzu, w wilgotne dni natomiast problemem staje się
błoto.
Foto: RP

nie przedmiotowej drogi. Dodatkowo na zlecenie miasta oczyszczono ul. Niedurnego w grudniu

oraz w dniach: 2, 4, 9, 12 stycznia
2014 r. – dodaje.

Robert Połzoń
REKLAMA

*

Z redakcyjnej skrzynki

– Co się dzieje w naszej Radzie Miasta? Czy radny Tadeusz
Grozmani jest jeszcze radnym czy nie? Jakiś czas temu miasto
obiegła informacja, że był on kłamcą lustracyjnym i dalej widziałem go zasiadającego na sali sesyjnej. Teraz go nie ma, ale
nie ma również osoby, która objęłaby funkcję radnego w spadku po nim. Co teraz, kiedy można się spodziewać nowych informacji w tej sprawie? – napisał do nas pan Tadeusz – Czytelnik
WR.
– Rada Miasta w dniu 10.02.2014 r. otrzymała postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi radnego Tadeusza Grozmani na uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej wygaśnięcia jego mandatu. Po uprawomocnieniu się powyższego postanowienia, Rada Miasta, na
najbliższej sesji podejmie uchwałę o objęciu mandatu radnego
przez kolejną osobę – wskazaną przez Komisarza Wyborczego w
Katowicach. Tą osobą jest pani Bogusława Kansy. Spodziewamy się, iż powinno to nastąpić na marcowej sesji Rady Miasta
– mówi Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
W maju ub. r. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał orzeczenie
stwierdzające, że złożone przez Tadeusza Grozmaniego
w 2008 roku oświadczenie lustracyjne jest niezgodne z prawdą.
Sprawą wygaszenia mandatu radnego Rada Miasta zajmowała
się 12 listopada – wtedy też podjęła uchwałę o wygaśnięciu
mandatu. Radny Tadeusz Grozmani zaskarżył uchwałę, następnie ją wycofał. Sąd umorzył postępowanie w sprawie skargi.

Złóż życzenia na Dzień Kobiet
w ,,Wiadomościach Rudzkich”!
5 marca na łamach naszej gazety będzie
można złożyć życzenia na Dzień Kobiet.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 10 zł)
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 28 lutego
do godz. 12.00. Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika HermanSopniewska (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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POLECAMY...

Śnieg, chłód i góry zdają się być dla pana Alfreda Pietrzykowskiego idealnymi warunkami do długiej wyprawy. Rudzianin, który zmierzył się z trudami antarktycznego klimatu, w rozmowie z „WR” opowiada o życiu w niesprzyjających warunkach i swoich planach na przyszłość.

Rudzki polarnik

Katarzyna Puzyńska

Motylek

Doskonale skonstruowany kryminał,
gęsta atmosfera małej społeczności i zagadki z przeszłości, które nigdy nie miały
ujrzeć światła dziennego.
W mroźny zimowy poranek na skraju
wsi zostaje znalezione ciało zakonnicy.
Początkowo wydaje się, że kobietę potrącił samochód. Szybko okazuje się jednak, że ktoś ją zabił i potem upozorował
wypadek. Kilka dni później ginie kolejna
osoba. Ofiary nie wydają się być ze sobą
w żaden sposób związane.
Zaczyna się wyścig z czasem. Policja
musi odnaleźć mordercę, zanim zginą
następne kobiety.
Śledztwo ujawnia tajemnice mrocznej
przeszłości zakonnicy, przy okazji odkrywając też mniejsze lub większe przewiny
mieszkańców sielskiej – tylko na pozór –
sielskiej miejscowości.
Ta opowieść ma w sobie wiele z sielskiego klimatu klasycznych, prowincjonalnych kryminałów Agathy Christie. Ale
ta idylla to tylko fasada i gra pozorów.
Z kolejnymi trupami i tajemnicami akcja
nabiera tempa. Pozornie niezwiązane ze
sobą wątki zaczynają się splatać i poznajemy mroczne, nieprzyjemne, sięgające
dalekiej przeszłości sekrety i grzechy
mieszkańców mazurskiej wioski. Poczciwa i niewinna atmosfera spokojnej wsi
gdzieś znika, a w jej miejscu pojawiają
się niepokój i trwoga. Poplątana intryga i wyraziste postaci w nią zamieszane
sprawiają, że od Motylka trudno się oderwać od pierwszych stron aż do zaskakującego finału.
Gaja Grzegorzewska

– Jak to się stało, że wyjechał Pan
na Antarktydę?
– Na Antarktydzie znalazłem się
przez zupełny przypadek. Znajoma
miała kolegę, który kiedyś tam był. Zapytała się mnie, czy też chciałbym tam
pojechać. Wtedy byłem młody i nic
mnie tu nie trzymało, dlatego też z przyjemnością się zgodziłem. Musiałem
skontaktować się z Zakładem Biologii
Antarktyki, który znajduje się w Warszawie. Po załatwieniu wszystkich formalności byłem już gotowy. Pierwsza
moja wyprawa zaczęła się w październiku w 1997 roku i trwała do stycznia
1999 roku. W sumie byłem tam 428
dni.
– Miał Pan jakieś wątpliwości
przed wyjazdem?
– Gdy podjąłem już decyzję, to byłem bardzo zdeterminowany, by tam
pojechać. Pierwsze wątpliwości pojawiły się dopiero tam, na miejscu. Baza
to jest jednak dziwne miejsce, razem ze
mną było tam tylko szesnaście osób.
Trzeba w takim otoczeniu przez taki
długi okres czasu przetrwać. Potem jednak wątpliwości minęły i teraz z przyjemnością bym tam wrócił.
– I udało się Panu tam wrócić?
– Tak, w 2000 roku wyjechałem na
drugą wyprawę. Byłem tam jednak krócej, bo tylko rok.
– Czym zajmował się Pan podczas
wyprawy?

– Na pierwszej wyprawie byłem zatrudniony jako kucharz z racji zawodu,
który kiedyś wykonywałem. Podczas
drugiego wyjazdu udało mi się załapać
jako dietetyk. Planowałem żywienie
dla całej załogi przez cały ten rok pobytu.
– Tak zimne temperatury to chyba
wyzwanie dla dietetyka?
– Stacja polarna znajdowała się na
Wyspie Króla Jerzego, która jest oddalona od kontynentu o jakieś 80 km. Tak
więc panowały tam troszeczkę wyższe
temperatury. Bardzo uciążliwe były
jednak wiatry. Dania, które przygotowywałem, nie różniły się zbytnio od
tych, które jemy na co dzień.
– Jak żyje się w takich warunkach?
– Patrząc z perspektywy całego roku,
tak naprawdę tylko w jednym miesiącu
jest ładna pogoda. W pozostałe dni wieje
wiatr, pada śnieg i występują duże zachmurzenia. Jest też zjawisko dnia i nocy
polarnej. Gdy jest zima, mamy 19 godzin
nocy a cztery godziny półmroku.
– Chyba trudno jest się przyzwyczaić do takich mrozów?
– Jest tak zwany syndrom polarny,
który doskwiera niektórym ludziom. Ja
taki syndrom załapałem podczas pierwszej wyprawy. Człowiek doznaje wtedy
stanów depresyjnych. W pobliżu nie
ma nikogo bliskiego. Jeżeli człowiek
szybko nie zbrata się z jakimś innym

Foto: arch. prywatne

członkiem wyprawy, wtedy jest na to
bardzo podatny.
– Co najbardziej urzeka w tamtych terenach?
– Myślę, że działa to na takiej samej
zasadzie jak wyprawa w góry. Pociągająca w tym jest ta samotność i momenty, w których przebywa się sam na sam
z naturą. Gdy człowiek widzi u nas ten
zgiełk, budzi się w nim chęć ucieczki
do tego spokoju. Podczas takiej wyprawy jest mnóstwo czasu, zawsze miałem
tam czas by czytać, tu trudno czasami
jest wygospodarować na to chwilę. Poza tym narty, wzgórza i lodowce to jest
to, co zawsze lubiłem. Jestem takim typem człowieka, który bardziej lubi zimę niż lato.

– Czy był Pan jeszcze w innych
miejscach Antarktydy oprócz Wyspy Króla Jerzego?
– Gdy byłem na drugiej wyprawie, usłyszałem o naszej polskiej
stacji na Spitsbergenie. Udało mi się
w 2005 roku tam pojechać. Byłem
tam tylko w okresie lata polarnego,
przez pięć miesięcy. Jest to trochę
inna i lepiej zorganizowana baza polarna.
– Planuje Pan jeszcze wyjazd
w tamte strony?
– Bardzo bym chciał. Już za niedługo kończę 50 lat i mam plan, by
pojechać tam jeszcze raz.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Robert Połzoń
REKLAMA

KULTURALNIE

Czarno-białe i w kolorze
Jego obrazy pełne są życia i kolorów.
Widać w nich fascynację miejscami
pięknymi i egzotycznymi, a także tymi
zagrożonymi przez współczesną cywilizację. Zupełnie inne są rysunki tuszem.
Przy pomocy czerni i bieli stara się on
chociaż na chwilę zatrzymać czas. Taka
jest właśnie sztuka Krzysztofa Szali,
którego wernisaż malarstwa i rysunku
odbył się w czwartek (13.02.) w Filii
nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej-Halembie.
W trakcie wernisażu można było podziwiać obie techniki. Całość ukryta
została pod nazwą „Czarno-biało
i w kolorze”.
– Moją pasją są zarówno rysunki
tuszem jak i malarstwo sztalugowe. Te

pierwsze są czarno-białe, a drugie kolorowe. Stąd właśnie tytuł wystawy –
tłumaczył artysta.
Ta różnorodność w stosowanych
technikach służy jednemu – ma pokazywać szeroko rozumiane piękno.
– Kiedy jest piękne naturalne światło i budzi się wiosna, wówczas w mojej twórczości dominuje malarstwo
sztalugowe. Chętnie wybieram się
w plenery. Prace przedstawiające
Afrykę maluję inspirując się książkami. Co ciekawe, zazwyczaj wystawiam
je zimą. Ma to za zadanie chociaż
odrobinę ocieplić klimat. Rysunki tworzone przy pomocy tuszu powstają
w zupełnie innej scenerii. Najczęściej
w długie jesienne wieczory. Zawsze

55 lat rudzkiej biblioteki

Krystian Gałuszka – dyrektor MBP w Rudzie Śląskiej od 20 lat.

Ponad pół wieku istnienia świętuje
w tym roku rudzka książnica. Biblioteka
dysponuje 15 wypożyczalniami, 7 czytelniami, 3 oddziałami dziecięcymi. Poza
książkami biblioteka gromadzi gazety
i czasopisma (81 tytułów). Ogółem księgozbiór biblioteczny liczy niecałe 400
000 woluminów, czyli tyle ile liczyła Biblioteka Aleksandryjska. Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej powstała w 1959 roku po połączeniu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie z Miejską
Biblioteką Publiczną w Nowym Bytomiu.
Rudzka książnica jest zatem najstarszą
i największą – jak się okazuje – instytucją
kultury w Rudzie Śląskiej.

Foto: MSH

– Każdego roku obchodzimy hucznie
jubileusz biblioteki poprzez codzienną
przyjemność obcowania z Czytelnikami.
Biblioteka powołana jest ku temu, żeby
służyć Czytelnikom naszego miasta. Misją
rudzkiej książnicy jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Biblioteka to książka,
ale nie tylko. To miejsce gdzie przechowywana jest informacja naukowa, bieżąca,
rozrywkowa – to zbiorowa pamięć. Kiedyś takimi bibliotekami byli ludzie. Ale
wraz ze śmiercią człowieka znikała informacja. Stąd wymyślono pismo. Dziś w XXI
wieku mamy nie tylko nośniki w postaci
papieru, ale i nośniki w formie elektronicznej. Istnieje też nośnik ludzki, czyli
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CO, GDZIE, KIEDY?
Rocznik Muzealny
26 lutego zapraszamy na promocję najnowszego wydawnictwa Muzeum Miejskiego im.
Maksymiliana Chroboka pt.
„Rudzki Rocznik Muzealny
2009-2012”. Spotkanie odbędzie
się o godzinie 17.00 w siedzibie
muzeum.

Twórczość Jana Gawlasa
Krzysztof Szala przyjechał do Rudy Śląskiej na zaproszenie Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół
Drzew OPP.
Foto: SH

wystawiam je pod tytułem „Tam, gdzie
zatrzymał się czas”, bo w tej technice
utrwalam obiekty i miejsca, które za

chwilę mogą na zawsze zniknąć z naszej rzeczywistości – opowiadał
Krzysztof Szala.
Sandra Hajduk

mózg ludzki – spotkanie z ludźmi żyjącymi. Spotykamy się zatem tutaj nie tylko
z myślą na papierze, ale również
z żyjącymi ludźmi. Rdzeniem biblioteki jest
książka, ale nie tylko ta kodeksowa, papierowa jaką znamy. W naszej bibliotece działa największa w Polsce mediateka prowadzona przez bibliotekę publiczną, która
gromadzi wszelkie zbiory audiowizualne.
Zbiory cały czas powiększa się o dostępne
nowości rynkowe – mówi Krystian Gałuszka, dyrektor MBP w Rudzie Śląskiej.
Nieodzownym elementem działania
biblioteki jest jej komputeryzacja. Do tej
pory uruchomiono dla Czytelników
w każdej filii nieodpłatne stanowisko internetowe oraz czytnik programów multimedialnych utrwalonych na CD.
Do podstawowych funkcji bibliotecznych poza gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną zbiorów
bibliotecznych należą również działania
leżące w sferze animacji kulturalnooświatowej. Wśród wielu tego typu działań szczególnie ciekawy był projekt „Żywa Biblioteka” mieszczący się w międzynarodowym projekcie edukacyjnym
z zakresu szerzenia tolerancji, poszanowania praw człowieka, a także dialogu
międzykulturowego.
Czytelnik znajduje w bibliotece nie
tylko książki, obrazy, filmy, płyty, ale
również ma kontakt z samym twórcą po-

przez wieczory autorskie, wernisaże, prelekcje. Pole działania biblioteki obejmuje
również sferę animacji kulturalnej (lekcje
biblioteczne, wieczory biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie, pogadanki
i spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, wystawy i wernisaże, projekcje filmów, wycieczki) ściśle związanej z funkcjami edukacyjnymi.
Biblioteka jest również wydawcą książek. Jedna z nich ukaże się za moment.
– Jesteśmy współwydawcą słownika
państwa Podgórskich „Nazwy miejscowe
i terenowe w Rudzie Śląskiej”. To niezwykłe tomisko ukaże się niebawem. Pojawiają się tu m.in. takie nazwy jak Kaufhaus, Minerwa – mniej lub bardziej znane nazwy zwyczajowe. W tej książce
znajdziemy wytłumaczenie skąd się one
wzięły. Zachęcam do przyszłej lektury –
dodaje dyrektor.
Wkrótce zostanie również otwarta nowa siedziba biblioteki w Orzegowie.
– Cieszy nas bardzo ten fakt, bo biblioteka ma być miejscem spotkań, zaczynem kulturowym danej społeczności i takie warunki zostają spełnione w orzegowskim CIS-ie.
Idea została zaczerpnięta ze skandynawskiego modelu bibliotek, który już wcześniej
z sukcesem realizujemy w naszych nowych
filiach w Bykowinie i Halembie – podsumowuje Krystian Gałuszka.
Monika Herman-Sopniewska

Miejskie Centrum Kultury organizuje koncert z cyklu „Perły
Muzyki Śląskiej” poświęcony
twórczości Jana Gawlasa. W programie przewidziano występ chórów Cantate Deo, Acalanthis,
Gloria, Jutrzenka, Słowiczek św.
Cecylii oraz występ Mateusza Tomicy w utworach fortepianowych
epoki romantyzmu. Zainteresowanych zapraszamy 22 lutego
o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

Kurde pologne
Już w marcu (9.03.) do Rudy
Śląskiej zawita Kabaret pod Wyrwigroszem. Na deskach Miejskiego Centrum Kultury przedstawi nowy program pt. „Kurde
pologne”. Bilety w cenie 45 zł
(parter) i 40 zł (balkon). Rezerwacje pod numerem 32 248-6240. Start : godzina 19.00.

„Matterhorn”
Dyskusyjny Klub Filmowy
KaFe „In-nI” zaprasza na film
„Matterhorn” reżyserii Diederika
Ebbingea. Bohaterem filmu jest
pięćdziesięcioletni wdowiec Fred
(Ton Kas), którego monotonne
życie zakłóca biedny wędrowiec
Theo (René van ‘t Hof). Fred niczym dobry samarytanin daje mu
pracę w ogrodzie i przyjmuje pod
swój dach. Niesubordynowany,
lekko opóźniony Theo bez skrupułów zaburza spokój domu.
Film wyświetlony zostanie 19 lutego o godzinie 17.30.
reklama
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PORADY DIETETYKA
mgr Monika Macioszek –
dietetyk, Centrum
Poradnictwa i Edukacji
Zdrowotnej Medietic

2 lata temu zaczęłam się odchudzać, po pół roku schudłam 27 kg i wpadłam w anoreksję. Wyleczyłam się z pomocą rodziny, ale cały czas czuję
skutki uboczne. Ciągle kontroluję wagę i jem bardzo małe posiłki. Jak zjem
choć trochę więcej, mam okropne wyrzuty sumienia. Co mogę z tym zrobić? Chciałabym normalnie żyć, a nie cały czas przejmować się tym, że mogę przytyć.
Olga 21 l., Chebzie

Strach przed nadwagą
Metabolizm człowieka jest tak
skonstruowany, że kiedy ma dużo pokarmu do spalenia, szybciej spala zapasy tłuszczu. Kiedy dostarczymy mu

mniej żywności, spala ją wolniej. Jeśli
jesz zbyt mało, organizm przestawia
się na tryb oszczędnościowy i spalanie
kilogramów jest trudniejsze. Duże

znaczenie ma też sposób jedzenia: im
szybciej pochłaniamy pokarm, tym
więcej go zjemy, ponieważ nie uświadomimy sobie w porę, że jesteśmy już
syci. Nasz organizm potrzebuje około
20 minut, aby mózg zasygnalizował
nam, że jesteśmy najedzeni. Zanim
zaczniesz jeść, nałóż na talerz 20 proc.
mniej jedzenia, niż myślisz, że zjesz,
zwiększ o tyle samo porcję warzyw.
Nie odmawiaj sobie ulubionych przysmaków – jedz je, ale w mniejszych
ilościach. Zmniejszenie porcji przyniesie lepszy efekt niż wyrzeczenie.
W razie problemów, możesz też skorzystać z porady lub psychoterapii
prowadzonej przez psychologa lub
psychodietetyka.

STUDIO FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE

Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 3 N. Bytom
tel.32 244 38 14
czynne wt-pt 10-18 sobota 8-14
•
•
•
•
•
•
•
•
•

profesjonalne damskie i męskie strzyżenia
koloryzacja
trwały styling
fryzury okolicznościowe
fachowe doradztwo i pięlegnacja
henna brwi,rzęsy
manicure, pedicure, żele
zabiegi na twarz
profesjonalny
make-up

CENY PROMOCYJNE
strzyż. damskie 36 zł | męskie 18 zł | modelowanie 25 zł | koloryzacja 99 zł

PORADY URZĘDU SKARBOWEGO
Edyta Meisner
– zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej

Ruszyła akcja „Nie bądź jeleń, weź
paragon”. O co w niej chodzi i jak długo
potrwa?
Agata O. z Halemby

Weź paragon
20 stycznia ruszyła ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Nie bądź
jeleń, weź paragon”.
Pracownicy urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych wspólnie
z innymi służbami sprawdzają przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencjonowania obrotów na
kasach ﬁskalnych. Już po raz kolejny
pracownicy skarbówek prowadzą społeczno-edukacyjną kampanię zachęcającą do brania paragonów. Wzmożone
kontrole prowadzone są nie tylko w godzinach urzędowania, ale również

w godzinach wieczorowych, nocnych,
a także w dni wolne od pracy, czyli
w soboty i niedziele. Akcja potrwa do 2
marca 2014 roku. Przedsiębiorcy, którzy omijają rejestrowanie przychodu na
kasie ﬁskalnej, karani są przez kontrolujących mandatami. Minimalna kwota
mandatu to 168,- zł, zaś maksymalna
3.360,- zł. Dlatego warto wszystkie
przychody rejestrować na kasie ﬁskalnej.
Ważne dla korzystających z usług
przedsiębiorców w tym z usług handlowych.

Z posiadania paragonu płyną wymierne korzyści:
• paragon stanowi dowód dokonania
zakupu, niezbędny przy składaniu
ewentualnych reklamacji lub zwrocie towaru,
• mamy możliwość sprawdzenia za
co i ile płacimy,
• mamy możliwość porównania cen
proponowanych przez różnych
przedsiębiorców,
• mamy również pewność, że wszystkie obroty osiągane przez przedsiębiorcę są opodatkowane.
Dlatego zawsze odchodząc od kasy
pamiętajmy o zabraniu paragonu ﬁskalnego. Jeżeli zaś sprzedawca ociąga się
z wydaniem paragonu lub nie daje go
nam, upomnijmy się o ten mały skrawek papieru, a wtedy przedsiębiorca
przyzwyczai się do ich wydawania,
a my do ich zabierania.

www.haftowany.pl

REKLAMA

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!
PODUSZKA
Z NADRUKIEM

Z TYM KUPONEM
10% RABATU
www.haftowany.pl

OGŁOSZENIE

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. Grochowskiej – Piotra Niedurnego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Szpaków, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z istniejącego
ogródka gastronomicznego, ul. Średniej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Barbary, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. ZMP, które zostaną oddane w najem
z przeznaczeniem pod drogę oraz przepompownię, ul. Bankowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. ks. Jana Szymały, która zostanie oddana w najem na okres do 31 grudnia 2014 pod istniejące
garaże, ul. Jana Furgoła, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Targowej, która
zostanie oddana w dzierżawę w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ul. Katowickiej (za
torami), które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Zabrzańskiej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejącą stację redukcyjną gazu., ul. Potokowej, które zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Kościelnej i Promiennej, które zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Piastowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul.
Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja
– Lwa Tołstoja, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z istniejącego placyku gospodarczego, ul. Fryderyka Joliot – Curie, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z istniejącego placyku gospodarczego.
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ekologią
Niespełna dwa lata wystarczyły, aby dzięki współpracy naukowców
i przedsiębiorców w Suszcu powstał Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych. Dzięki tej inwestycji rocznie będzie produkowanych ok. 60 tys. ton oczyszczonego paliwa w postaci brykietów
z węgla koksującego.

Ekowęgiel nadzieją
dla śląskiego środowiska
Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy pomiędzy
Polskim Koksem S.A., a Przedsiębiorstwem Kompletacji i Montażu
Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. na Generalnego Realizatora Inwestycji pn. Budowa Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw
Stałych. Na inwestycję przeznaczono blisko 20 mln zł, z czego blisko 9
mln zł pochodzi z preferencyjnej pożyczki przyznanej na budowę Zakładu przez WFOŚiGW w Katowicach.
Przedmiotowa inwestycja jest wynikiem realizacji postanowień Programu badawczo-rozwojowego pn.
„Czyste powietrze dla Śląska”, którego uczestnikami byli: Polski Koks
S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A., Politechnika Śląska, Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla oraz
Stowarzyszenie Klaster Kotlarski.
Celem nadrzędnym Programu było
połączenie potencjału naukowego
i technicznego stron porozumienia
dla realizacji zadań badawczych,
rozwojowych i technologicznych
w zakresie ekologicznego spalania
produktów grupy węglowo-koksowej.
Efektem ﬁnalnym jest Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Sta-

łych, który uruchomił swoją produkcję 3 lutego br. To prawdziwa „perełka” i nadzieja na lepsze środowisko.
Innowacyjność inwestycji polega
przede wszystkim na tym, że paliwo
będzie produkowane z odpadów kopalnianych – ﬂotokoncentratu, który
jest produktem ubocznym przy produkcji węgla wysokiej jakości. Specjaliści i naukowcy m.in. z Polskiego
Koksu i Politechniki Śląskiej opracowali metodę mieszania ﬂotokoncentratu ze specjalnymi dodatkami,
m.in. odpadami z przemysłu drzewnego, a także technologię suszenia.
Dzięki temu gotowe brykiety spalają
się o wiele lepiej, powodując, że do
powietrza traﬁa o 90 % mniej pyłów
i o prawie 100% mniej tlenków
węgla i rakotwórczego benzo-αpirenu.
Ponadto ekowęgiel będzie nadawał się do spalania zarówno w nowoczesnych paleniskach, jak i starych
kotłach.
Niska emisja to wciąż duży problem zwłaszcza w aglomeracji śląskiej. Dostęp do „tanich” paliw
w postaci nieoczyszczonych odpadów pokopalnianych lub po prostu
opał śmieciami stwarza dla środowiska ogromne zagrożenie.
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EKO-obiektyw
Dzięki nowej inwestycji produkowany w śląskim zakładzie ekowęgiel będzie palił
się, powodując mniej szkodliwych zanieczyszczeń. Jest to jeden z wielu przykładów,
gdzie nauka połączyła się z biznesem, by zrealizować wspólny cel.

W okresie zimowym niejednokrotnie
zostają przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. Dzięki zastosowaniu nowego paliwa, rocznie do powietrza traﬁ ponad 600 ton mniej pyłów,
emisja dwutlenku siarki zmniejszy się
o 98 ton, tlenku azotu o 340 ton, a tlenków węgla o 4 tysiące ton.
Polski Koks zadeklarował również,
że w przypadku zainteresowania samorządów lokalnych aktywnie włączy się
w Program Ograniczenia Niskiej Emisji
oferując paliwo w gminach, które poprzez doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dokonały na swoim terenie wymiany kotłów na nowoczesne węglowe.
WFOŚiGW w Katowicach jako
pierwszy w kraju wprowadził w roku
2002 doﬁnansowanie tzw. obszarowych
programów zmniejszania niskiej emisji.
Mimo dużej skali działań efekty nie są
wystarczające. Do tej pory z tych funduszy skorzystało ponad 70 gmin,
w których kosztem ponad 150 mln zł
dokonano wymiany 15 tys. przestarzałych pieców węglowych oraz zainstalowano ok. 3 tys. kolektorów słonecznych. Problem polega na tym, że w całej
aglomeracji śląskiej nawet 200 tys. osób
może używać do palenia w piecach
śmieci czy emitujących duże ilości pyłów resztek węglowych.
Skutki niskiej emisji powodują astmatyczny kaszel, podrażnienia spojówek, ból głowy, ale także mogące pojawić sie dopiero po wielu latach choroby
nowotworowe. Jak wynika z danych
Komisji Europejskiej, każdego roku
z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza umiera 28 tys.
Polaków.
Agnieszka Kominek
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źródło: www.wfosigw.katowice.pl

EKO-słowniczek
Flotokoncentrat – najdrobniejszy pył węglowy, sprzedawany w formie brykietów lub w postaci sypkiej. Do rozpalenia wymaga dolania
wody. Drobne uziarnienie powoduje zwiększoną emisję pyłów i zanieczyszczeń z niecałkowitego spalania.
Kompozytowe Paliwa Stałe – niejednorodny materiał, składający się
z kilku paliw, w celu osiągnięcia jak największej kaloryczności, przy
niskiej emisji zanieczyszczeń. Dzięki połączeniu kilku rodzajów paliwa
występuje w postaci brykietów.

EKO-fakty

Na koniec 2011 roku przekroczenia dopuszczalnych norm poziomów zanieczyszczeń powtarzały się przez kilka kolejnych tygodni. Dopuszczalne normy
stężenia pyłu były przekroczone m.in. w Żywcu o 258%, Zabrzu o 138%, w Katowicach o 126%, w Sosnowcu o 122%.
Na początku 2012 roku Przedsiębiorstwo Tauron Ciepło wraz z WFOŚiGW
w Katowicach w ramach kampanii „Niska emisja – wysokie ryzyko” przeprowadziły anonimową ankietę wśród społeczności śląskiej, w której blisko jedna
trzecia ankietowanych przyznała się do opalania domowych pieców śmieciami.
Spalanie odpadów takich jak np. butelki plastikowe czy reklamówki powodują uwalnianie się dużej ilości zanieczyszczeń, w tym chlorowodoru, który przedostaje się do powietrza i tworzy z parą wodną kwas solny. Poza tym w wyniku
spalania plastiku do powietrza przedostają się inne groźne zanieczyszczenia, takie jak: tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla.
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Cztery nowe boiska powstaną w tym roku w Rudzie Śląskiej. Jednym z nich będzie obiekt przy GKS Wawel Wirek. – Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to we
wrześniu obiekt ten zostanie oddany do użytku rudzian – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Zwiększenie liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zapewnienie optymalnej opieki medycznej dla rudzian oraz poprawa
standardów mieszkaniowych w mieście – to zdaniem mieszkańców najważniejsze cele, które powinny być realizowane przez najbliższe lata w Rudzie Śląskiej. W ubiegłą środę spotkaniem z mieszkańcami zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030.

Nowe boiska dla rudzkich piłkarzy (cz. 3)

Inwestycja na terenie GKS Wawel
Wirek będzie obejmować budowę
boiska sportowo-rekreacyjnego, piłkochwytów i oświetlenia. – Zaprojektowane zostało boisko do piłki
nożnej o wymiarach 35 na 60 m, czyli
2100 m2, z czego 31 na 54 m będzie
stanowiło pole do gry – mówi Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Zainstalowane zostaną 4 piłkochwyty o wysokości 6 m, a także
oświetlenie w postaci sześciu masztów oświetleniowych o wysokości 10
m wyposażonych w osiem opraw metalohalogenkowych o mocy 1000 W –
informuje. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z trawy syntetycznej,

co umożliwi korzystanie z obiektu
przez cały rok kalendarzowy. Całoroczne funkcjonowanie umożliwią
również dodatkowe dreny, które będą
przebiegać pod projektowaną płytą
boiska.
– Budowa boiska jest sprawą konieczną nie tylko dla naszego klubu,
ale dla całej dzielnicy. Dzięki obiektowi nasz klub poszerzy ofertę dla
swoich członków, ale także dla okolicznych szkół, które wykorzystują
nasze boisko na lekcje w-f – mówi
Piotr Buchcik, wiceprezes GKS Wawel Wirek. – Oczywiście potrzeby
klubu są bardzo duże. Trzeba jeszcze
zainwestować w budynki klubowe,
ogrodzenia, trybuny, drogi dojazdowe i parkingi, ale nie można mieć
wszystkiego od razu. Cieszę się, że

Władze Rudy Śląskiej sięgają po jeszcze nie rozdane do końca unijne
środki na lata 2007-2013. Do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
konkursu na doﬁnansowanie projektów związanych z rewitalizacją zgłosiły
realizację dwóch inwestycji – modernizację kąpieliska letniego przy ul. Ratowników oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego. Łącznie miasto
ubiega się o ponad 11 mln zł.

W drodze po miliony
Konkurs na doﬁnansowanie realizacji projektów dotyczących rewitalizacji dużych miast jeszcze w grudniu ogłosił zarząd województwa
śląskiego. Umożliwiły to oszczędności jakie powstały w wyniku realizacji wcześniejszych projektów.
– Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że
istnieje możliwość ubiegania się
o środki unijne szukaliśmy tych zadań, które spełniają wymogi konkursu i które moglibyśmy zgłosić. W ten
sposób wytypowaliśmy dwa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Pierwszy z projektów dotyczy
nadania nowych funkcji i modernizacji kompleksu rekreacyjnego przy
ul. Ratowników. W ramach tej inwe-

stycji na terenie letniego basenu kąpielowego wybudowane zostaną
trzy niecki basenowe ze stali nierdzewnej. Po jednej dla basenu sportowego, rekreacyjnego i brodzika
dla dzieci. Ponadto zakupiony zostanie system uzdatniania wody basenowej (stacja ﬁltrów) oraz zamontowany zostanie system solarów do
podgrzewania wody basenowej. –
Chcemy, by kompleks ten był nowoczesny i spełniał wszelkie wymogi
stawiane dla takich obiektów, dlatego wybudowane zostanie nowe zaplecze sanitarne (toalety, natryski,
przebieralnie) oraz oświetlenie. Co
ważne, baseny będą całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych

nasze potrzeby są dostrzeżone, a pani
prezydent konsekwentnie realizuje inwestycje w boiska – podkreśla Buchcik.
W GKS Wawel Wirek trenują
obecnie dwie drużyny seniorów
z klasy okręgowej, drużyna juniorów
klasy A, 4 drużyny trampkarzy, które
biorą udział w lidze trampkarzy podokręgu i 1 drużyna trampkarzy w lidze szkół rudzkich. – Mamy też 3
grupy ćwiczące w najmłodszych rocznikach, z 2005 roku i młodszych,
a także drużynę siatkarek-młodziczek
– wylicza Piotr Buchcik. – W ubiegłym roku w klubie Wawel Wirek rozegrano 430 meczów. Ta liczba pokazuje, jak duże potrzeby w dziedzinie
sportu są w naszym mieście – podkreśla. GKS Wawel Wirek otrzyma

– wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Dodatkowo w ramach projektu
na terenie kąpieliska powstanie
również skate park, siłownia plenerowa, korty tenisowe, boisko do
koszykówki, siatkówki oraz siatkówki plażowej, plac zabaw, a także zaplecze gastronomiczne, biurowe i magazynowe. W przypadku tej
inwestycji miasto wnioskuje o ok.
11 mln zł.
Drugim projektem, który władze
Rudy Śląskiej zgłosiły do konkursu
jest dalsza rozbudowa monitoringu
wizyjnego. W przypadku otrzymania unijnego doﬁnansowania miasto
będzie mogło zakupić 11 kamer,
które zainstalowane zostaną w różnych częściach miasta. – W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia
będziemy mogli również liczyć na
częściowy zwrot kosztów już poniesionych nakładów na budowę systemu monitoringu miejskiego, w głównej mierze dotyczy to powstałego
w ubiegłym roku centrum monito-

W ubiegłym roku w klubie Wawel Wirek rozegrano 430 meczów.

w tym roku 139 tys. na sportowe
szkolenie dzieci i młodzieży oraz 25
tys. na szkolenie grup seniorskich.
W sumie w 2014 roku powstaną
w Rudzie Śląskiej cztery nowoczesne
boiska ze sztucznej nawierzchni.
Obiekty zostaną wybudowane przy
rudzkich klubach piłkarskich: Grunwald Ruda Śląska, Slavia Ruda Śląska, Urania Kochłowice oraz Wawel
Wirek. Miasto przeznaczy na ich budowę 2,5 mln zł. Oprócz budowy
boisk treningowych w ramach inwestycji sportowych miasto planuje
kontynuować rewitalizację ośrodka
sportowo-rekreacyjnego w Orzegowie, na którą przeznaczy blisko 5 mln
zł. Ponadto za 2 mln zł przeprowadzona zostanie modernizacja basenu
kąpielowego przy ul. Ratowników
w Nowym Bytomiu, natomiast za 1,5
mln zł przy Gimnazjum nr 9 wybudo-

wane zostanie nowe boisko. Oprócz
tego władze miasta w ramach wsparcia i upowszechniania kultury ﬁzycznej zamierzają w tym roku przeznaczyć na rzecz rudzkich klubów
i stowarzyszeń sportowych kwotę 2,8
mln zł. Ponad 2,2 mln zł z tej puli
przeznaczonych będzie na szkolenie
dzieci i młodzieży.
Historia GKS Wawel Wirek sięga
swoimi korzeniami początków zorganizowanego sportu na Śląsku. Górnośląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej powstał w kwietniu 1920 roku,
natomiast pierwsze walne zebranie,
na którym powołano zarząd klubu
odbyło się już 6 czerwca 1920 roku.
Wawel Wirek był i jest klubem amatorskim, dlatego też wyniki sportowe
to sukcesy i porażki na poziomie od
klasy A do II ligi państwowej.
AS

ringu, znajdującego się w budynku
straży miejskiej – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Całkowita wartość tej inwestycji to ok.
300 tys. zł.
Rudzcy urzędnicy projekty złożyli w Urzędzie Marszałkowskim
w ubiegłym tygodniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma do
30 czerwca 2014 r. Do podziału
przeznaczono 4,6 mln euro, czyli
ok. 19,4 mln zł, natomiast maksymalny poziom doﬁnansowania projektów
wynosi 85% ich kosztów kwaliﬁkowanych. Beneﬁcjenci ubiegający
się o unijne doﬁnansowanie swoje
projekty będą musieli zrealizować
do końca czerwca 2015 r.
Konkurs ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego organizowany jest w ramach
Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja –
„duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.

Władze Rudy Śląskiej intensywnie pracują też nad pozyskaniem
środków w ramach nowego okresu
programowania funduszy unijnych
na lata 2014-2030. Na liście podstawowej Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych znajdują się 44 rudzkie projekty, których wartość wynosi 105,9 mln zł, wnioskowane doﬁnansowanie określone zostało na
poziomie 88,2 mln zł.
Ponadto na liście projektów kluczowych planowanych do realizacji
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego na poziomie regionalnym znalazła się dalsza budowa
trasy N-S. Rudzki projekt, którego
wartość wynosi ok. 413 mln zł, zapisany został w tzw. Mandacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli
dokumencie, który zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie.
Ostateczną decyzję, które z nich dostaną środki z Brukseli, ma podjąć
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
TK

Zdrowie, praca, dom
– Po raz kolejny przekonaliśmy
się, że rudzianie chcą się wypowiadać w sprawach istotnych dla ich
miasta. Dotychczasowe wyniki też
nie są zaskoczeniem, ponieważ posiadanie pracy, własnego mieszkania
oraz możliwość dostępu do sprawnie
działającej służby zdrowia są kluczowymi sprawami dla rodzin nie tylko
z Rudy Śląskiej, ale z całego kraju –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Od 29 stycznia do 12 lutego rudzianie mogli wypowiedzieć się,
które z celów zapisanych w projekcie strategii mają być realizowane
w pierwszej kolejności. Dokonywali
tego poprzez wypełnienie specjalnej
ankiety lub udział w spotkaniu podsumowującym konsultacje. Do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 550 wypełnionych kwestionariuszy.
Wypełnienie ankiety w głównej
mierze polegało na hierarchizacji zapisanych w projekcie strategii celów.

– Każdy z mieszkańców mógł wskazać trzy najważniejsze cele operacyjne w poszczególnych celach strategicznych, nadając im odpowiednią
rangę – wysoką, wyższą i najwyższą,
co punktowane było odpowiednio 1,
2 i 3 punktami – wylicza Aleksandra
Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta.
W ten sposób powstał swoisty ranking celów, które zdaniem mieszkańców powinny być realizowane
w pierwszej kolejności. Najwięcej
wskazań wśród biorących udział
w badaniu mieszkańców otrzymał
cel operacyjny dotyczący wzrostu
liczby miejsc pracy w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach. W dalszej kolejności rudzianie chcieliby,
żeby realizowane były postulaty mówiące o zapewnieniu optymalnej
opieki medycznej dla mieszkańców
oraz o poprawie standardów mieszkaniowych. Uczestnicy konsultacji
społecznych wysoko w hierarchii
umieścili także te cele, które mówią
o zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców w obszarze no-

woczesnego przemysłu i usług,
wysokim poziomie bezpieczeństwa,
dobrym skomunikowaniu miasta,
czy utrzymaniu wysokiego poziomu
rozwoju kluczowych przedsiębiorstw
w mieście. – Wszystkie wskazane
przez mieszkańców opinie są bardzo
ważne, w części pokrywają się one
z postulatami, które zgłaszają nam
na co dzień. Dla nas, jak i dla kolejnych władz Rudy Śląskiej, są one niewątpliwie swoistym drogowskazem
wyznaczającym kierunek działań –
uważa prezydent Grażyna Dziedzic.
W wypełnianych przez mieszkańców ankietach nie zabrakło komentarzy czy wręcz dokładnych wskazań
tego, co należy zrobić lub zmienić
w mieście. – Powinno się zwiększyć
bezpieczeństwo w rejonie szkół oraz
powinno być więcej terenów zielonych – można było przeczytać w wypełnionych ankietach. W kilku wypełnionych
kwestionariuszach
pojawił się także postulat budowy
hospicjum stacjonarnego.
Prace nad strategią rozwoju Rudy
Śląskiej na lata 2014-2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W czerwcu

Podczas konsultacji społecznych rudzianie złożyli blisko 550 ankiet.

przeprowadzono natomiast badania
ankietowe na temat jakości życia
w mieście. Wzięło w nich udział ponad 4,5 tys. mieszkańców miasta.
Kolejnym krokiem do opracowania
nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta oraz przeprowadzenie warsztatów
z udziałem przedstawicieli wielu
grup społecznych z Rudy Śląskiej.
Kolejnym, a zarazem ostatnim etapem prac nad nowym dokumentem
strategicznym dla Rudy Śląskiej będzie przedłożenie go pod obrady
Rady Miasta, albowiem to właśnie
radni zgodnie z obowiązującym pra-

wem powinni przyjąć taki dokument.
– Chcemy, aby projektem strategii
radni mogli zająć się już podczas sesji w marcu – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów
funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współﬁnansowany jest
ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007- 2013.
TK

Karol Godula, król cynku, któremu nazwę zawdzięcza jedna z dzielnic, wybitny aktor Henryk Bista, którego imię nosi Miejskie Centrum Kultury, czy Maksymilian Chrobok, który patronuje
m.in. Muzeum Miejskiemu – to tylko przykłady wybitnych osobowości, które związane są z Rudą Śląską. Rudzki magistrat chce przypomnieć mieszkańcom najważniejsze osobowości związane
z miastem. – Spośród nich wybierzemy patronów dla każdej dzielnicy miasta – zapowiada Grażyna Dziedzic.

Wielcy rudzianie
Choć Ruda Śląska w obecnym
kształcie administracyjnym istnieje od
55 lat, jej poszczególne dzielnice mają
wielowiekową historię. Na jej kartach
zapisało się wiele wybitnych osób, a na
dzisiejszym kształcie miasta zaważył
los działaczy społecznych, wybitnych
pedagogów czy artystów. – Chcemy
przypomnieć mieszkańcom sylwetki
tych ważnych osób, a obchody 55.
rocznicy powstania miasta są do tego
bardzo dobrą okazją – mówi Grażyna
Dziedzic. – Mamy już mapę nazw zwyczajowych, teraz opracujemy mapę
przedstawiającą miejsca związane
z najważniejszymi osobami. Mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku
gromadzenia nazw zwyczajowych, tak
i teraz mieszkańcy zaangażują się w tę
inicjatywę. Finałem tej niekonwencjonalnej lekcji historii, do której mam
nadzieję włączy się wielu rudzian, będzie wybór patronów wszystkich dzielnic Rudy Śląskiej – dodaje prezydent
miasta. Propozycje można przesyłać
na maila: media@rudaslaska.pl lub
zgłaszać na proﬁlu miejskim portalu
Facebook.
W grudniu ubiegłego roku Urząd
Miasta wydał historyczną mapę nazw
zwyczajowych. Przez kilka miesięcy
mieszkańcy zgłaszali zwyczajowe, historyczne nazwy charakterystyczne

dla poszczególnych dzielnic. Wydawnictwo cieszy się ogromnym powodzeniem i sympatią, a z czasem będzie
udoskonalane i wznawiane. Popularność mapy pokazała, że rudzianom
bliska jest historia ich małej ojczyzny.
Jedną z ważnych osobowości, która
zapisała się w historii Rudy Śląskiej
jest z pewnością Piotr Niedurny, który
urodził się na Opolszczyźnie 17 lutego 1880 roku w rodzinie robotniczej.
W roku 1900 dostał pracę w hucie
„Pokój” i wtedy związał swoje życie
z dzisiejszą Rudą Śląską. W hucie doszedł do stanowiska maszynisty przy
agregacie walcowniczym. Obok swojej pracy zawodowej i życia rodzinnego (w 1901 r. ożenił się z Małgorzatą
Pańczyk, z którą mieli czworo dzieci)
poświęcał się również pracy społecznej. Kolportował polskie pisma, reprezentował polskich robotników
przed niemieckimi pracodawcami
w sprawach spornych oraz angażował
się w organizację wieców polskich
i rozwoju śpiewactwa polskiego. Przy
jego współudziale w 1909 roku powstało w Nowym Bytomiu „Koło Polskie”, które założyło „Dom Związkowy”. Koło zachęcało do kultywowania
polskości, popularyzowało stroje ludowe, a także współorganizowało
koło śpiewacze. W 1910 roku Niedur-

ny założył Towarzystwo Śpiewu
„Harmonia” i ﬁlię Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Zjednoczenie
wystąpiło z pierwszymi w historii Nowego Bytomia polskimi listami kandydatów przy wyborach do korporacji
miejskich i kościelnych. Podobne towarzystwa śpiewacze Niedurny zakładał w Bytomiu, Pawłowie, Zabrzu,
Gierałtowicach i Knurowie. Zainicjował także powstanie Towarzystwa Polek, którego przewodniczącą była Jadwiga Markowa. Był też pierwszym
prezesem Towarzystwa Sportowego
„Sokół” w Nowym Bytomiu.
Aktywna postawa społeczna przyczyniła się do wybrania Niedurnego
na przewodniczącego ukonstytuowanej w Czarnym Lesie w listopadzie
1918 roku Rady Ludowej. Jej członkowie przekonywali ludność do poparcia idei przyłączenia Górnego Śląska do Polski. W 1919 roku Niedurny
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, a podczas
wyborów komunalnych w 1919 uzyskał mandat w Radzie Miejskiej Miasta Bytomia. Propolska działalność
Piotra Niedurnego spowodowała, że
musiał się ukrywać przed Niemcami.
Po uzyskaniu zapewnienia od dyrektora huty „Pokój”, że w Nowym Bytomiu nie ma oddziałów Grenzschutzu,
przyjechał do Nowego Bytomia. Tu,
w dzisiejszej Szkole Podstawowej nr
1, jako pierwszej placówce w mieście
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Imieniem Piotra Niedurnego nazwana została jedna z głównych ulic w Rudzie Śląskiej.

wprowadził naukę języka polskiego.
Ponieważ na teren Nowego Bytomia
miały wkroczyć oddziały wojsk Ententy rozwiązał również straż obywatelską. 28 stycznia 1920 r. na spotkaniu z dyrekcją huty Pokój Niedurnego
oskarżono o podburzanie robotników.
Nocą, w czasie powrotu do domu, został aresztowany, jak się później okazało na podstawie bezprawnego rozkazu lejtnanta Erwina Heneka. Rano
30 stycznia 1920 r. porzucone ciało
Piotra
Niedurnego
znaleziono
w Szombierkach. Jego pogrzeb, który
odbył się 6 lutego 1920 r. stał się wiel-

ka manifestacją, w której udział brało
około 30 tysięcy osób.
Postać Piotra Niedurnego jest
pierwszą, którą prezentujemy w ramach cyklu ważne osobowości Rudy
Śląskiej. Sylwetki tych postaci będą
cyklicznie prezentowane nie tylko na
stronie internetowej miasta, ale także
w programie Śląskiej Telewizji Miejskiej w cyklu „Szkice Śląska”. Najnowsze wydanie, poświęcone Piotrowi Niedurnemu, dostępne jest już na
stronie internetowej www.rudaslaska.
pl. Sylwetkę bohatera przybliża Barbara Prandzioch.
AS
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Procent realnego działania

W konferencji wzięli udział przedstawiciele niektórych rudzkich organizacji pozarządowych.
Foto: RP

Przekazać, albo nie przekazać
1 proc. swojego podatku na miejscowe organizacje pożytku publicznego – oto jest pytanie... Niezdecydowanych mieszkańców próbowano przekonać do tego w Urzędzie
Miasta podczas środowej (12.02.)
konferencji prasowej.

– Organizacje pozarządowe mocno wspierają naszych mieszkańców.
Ruda Śląska to miasto obywatelskie. Działa u nas bardzo dużo organizacji, a ponad trzydzieści z nich
ma status pożytku publicznego –
mówi prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic. – Zachęcam, by

Integracja w przebraniu

Dzieci biorące udział w Balu Integracyjnym świetnie się bawiły.

– Ja przebrałam się za Indiankę –
mówiła siedmioletnia Julia. – A ja występuję dziś w stroju pirata, bo piraci
poszukując skarbów mają dużo fajnych przygód – tłumaczyła dziesięcioletnia Wiola. Ale we wtorek (11.02.)
w Szkole Podstawowej nr 21 nie zabrakło także krasnoludków, księżni-

Foto: SH

czek, kierowców rajdowych czy piłkarzy. Okazją do przebierania się był
bowiem odbywający się tego dnia
w placówce Bal Integracyjny.
– Bal integracyjny organizujemy po
raz drugi. Z racji tego, że są u nas oddziały integracyjne, chcemy zintegrować ze sobą społeczności lokalne. Za-

mieszkańcy przekazywali ten 1% na
rzecz naszych rudzkich organizacji
pozarządowych – dodaje.
Z tytułu jednego procenta rudzkie organizacje pożytku publicznego w zeszłym roku otrzymały 653
tys. zł. Najwięcej z tej puli przekazano na rzecz Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami „Fauna”.
– Środki uzyskane z jednego procenta przeznaczamy na inwestycje.
W tym roku rozpoczynamy budowę
ostatniego pawilonu dla zwierząt.
Mam nadzieję, że te pozyskane fundusze pozwolą nam doprowadzić te
plany do końca – tłumaczy Beata
Drzymała-Kubiniok, prezes TOZ
„Fauna”.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej z możliwości przekazania jednego procenta podatku skorzystało
65 procent podatników. Z tych
wpłat organizacje z całej Polski
otrzymały 1,9 mln zł. Z tej puli 365
tys. zł. zasiliło konta rudzkich organizacji.
Robert Połzoń

prosiliśmy dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych z Bykowiny oraz podopiecznych
Miejskiego Przedszkola nr 43. W ten
sposób nie tylko pokazujemy, że potrafimy współpracować i razem się bawić, ale też udowadniamy przedszkolakom, że nie jesteśmy wyłącznie instytucją, w której się uczy – mówiła
Bożena Słowik, nauczycielka w SP
nr 21.
W trakcie imprezy nie zabrakło
wspólnych tańców i zabaw. Przyświecał im jednak wyższy cel: – Integracja
jest bardzo ważnym procesem. Im więcej kontaktów dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi tym lepiej, gdyż to
pomaga dzieciom niepełnosprawnym
w nauce egzystencji. Druga strona
także czerpie z tych spotkań profity.
Kontakt zdrowych dzieci z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami uczy ich
postaw prospołecznych – to jest empatii, chęci i umiejętności pomagania
innym – podkreślał Maciej Liebich,
psycholog w SP nr 21.
Sandra Hajduk

Walentynkowo dla zwierzaków

Na scenie swoje talenty prezentowali uczniowie „Mickiewicza”.

O tym, że w walentynki warto
poświęcić trochę uwagi nie tylko
bliskim osobom, przekonywali
w czwartek (13.02.) uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
1 im. Adama Mickiewicza. Dochód
z charytatywnego Koncertu Walentynkowego przeznaczyli oni na
rzecz Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Fauna”.
– Jest to trzeci koncert charytatywny organizowany w naszej szkole. Powstał on z inicjatywy uczniów,
którzy mają ogromne serca i chcą
się nimi podzielić – tłumaczyła Anna Kucharczyk, nauczycielka języka polskiego w ZSO nr 1.
Uczniowie nie tylko wpadli na
ideę organizacji koncertu, ale
przede wszystkim uświetnili go
swoimi występami. – Zaprezentują
się zarówno zespoły jak i soliści.

Foto: SH

Nie zabraknie także tańca i recytacji. Dzisiaj uczniowie nie tylko pokażą swoje talenty, ale też zrobią
coś dobrego – dodała Magdalena
Góra, także nauczycielka.
A na widowni oprócz licznie zebranych rówieśników artystów zasiadł jeden z tych, dla których
uczniowie otworzyli swoje serca –
pies imieniem Beluś.
– Po raz pierwszy nam się zdarzyło, że ktoś w czasie walentynek
nie pomyślał o sobie i swojej indywidualnej miłości, tylko o tych istotach, które zostały porzucone.
Naprawdę rośnie nam serce
– podkreślała obecna na koncercie
Beata Drzymała-Kubiniok, kierownik Społecznego Schroniska dla
Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Sandra Hajduk

O śląskiej mowie

REKLAMA

Spotkanie w filii nr 18 MBP w Halembie. 

W poniedziałek (10 lutego) w filii nr 18 MBP w Halembie dyskutowano o śląskiej mowie. Czy powinna ona zostać uznana za język regionalny? Zaproszonym gościem
był Marek Plura – poseł, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Piastowanio Ślonskij Godki. Na
spotkaniu pojawił się m.in. pomysł,
by wygłosić expose po śląsku
w Sejmie. Posłowi pomysł bardzo
się spodobał: – W przyszłym tygodniu będzie okazja, bo mamy posiedzenie Sejmu. 21 lutego przypada
natomiast Międzynarodowy Dzień
Mowy Ojczystej. Uroczyście obie-

Foto: MHS

cuję, że tego dnia żadnego innego
słowa niż po śląsku nie powiem –
mówił poseł na Sejm RP Marek
Plura.
Na spotkaniu nie zabrakło miłośników śląskiej godki.
– Tak naprawdę ten język śląski
dopiero teraz może się rozwijać.
Dawniej zamierał i w ostatnim momencie udało się go uratować. Trzeba wykorzystać te 5 minut jakie teraz mają Ślązacy i oby te 5 minut
zamieniło się na lata i ta nasza godka kwitła – mówił Bronisław Wątroba, popularyzator śląskiej mowy.
Monika Herman-Sopniewska
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł. zł/
m2 netto

Wysokość wadium
+koszty przetargu

Termin
składania
ofert

Ruda Śl. 5, ul. Sztolniowa 13

184,90

17,46

11.617,00 + 123,00

28.02.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl .5, ul. Brygadzistów 1

120,00

12,67

4.579,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Brygadzistów 3a

63,40

12,67

3.272,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Brygadzistów 5a

29,60

12,67

1.252,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Brygadzistów 7a

30,74

12,67

958,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Szramka 1a

61,00

12,67

2.248,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Skowronków 12

47,50

13,97

1.632,00 + 123,00

28.02.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym
bez c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Poloczka 12b

27,23

13,97

935,80+ 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 10, ul. Paderewskiego 3

21,00

12,04

1.004,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 7, ul. Oświęcimska 83

241,35

6,48

7.600,00

28.02.2014 r.

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10, ul. Różyckiego 30

622,67

9,46

17.232,00

28.02.2014 r.

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 9, ul. Pokoju 14

293,00
+ 65,00

9,83 6,09

8.059,00

28.02.2014 r.

poniżej parteru w pawilonie
wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 4, ul. Latki 2

31,00

12,67

1.142,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4, ul. Fojkisa 3a/1

49,97

12,67

1.820,00 + 123,00

28.02.2014 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Uwagi

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 26.02.2014 r. po ustaleniu
godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302
0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00zł +
obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„najem lokalu użytkowego przy”
ul. Sztolniowa 13 o pow. 184,90 m2
ul. Brygadzistów 1 o pow. 120,00 m2 ul. Brygadzistów 3a o pow. 63,40 m2
ul. Brygadzistów 5a o pow. 29,60 m2 ul. Brygadzistów 7a o pow. 30,74 m2 ul. Szramka 1a o pow. 61,00 m2
ul. Skowronków 12 o pow. 47,50 m2 ul. Poloczka 12b o pow. 27,23 m2
ul. Paderewskiego 3 o pow. 21,00 m2
ul. Oświęcimska 83 o pow. 241,35 m2 ul. Różyckiego 30 o pow. 622,67 m2 ul. Pokoju 14 o pow. 293,00 m2 + 65,00 m2
ul. Latki 2 o pow. 31,00 m2
ul. Fojkisa 3a/1 o pow. 49,97 m2
w terminie do dnia 28.02.2014 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2014 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu
i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Adres lokalu

Stawka eksploat.
zł/m2netto

posiada:

Pow. m2

Usytuowanie i instalacje w lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 6b

17,46

20,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 7

17,46

21,56

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 18a

15,84

8,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 4a

17,46

62,11

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Piechy 6

15,84

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12

8,00

104,85

poniżej parteru w bud. Dyrekcji RSM z c.o. lokal po remoncie
wymiana instalacji wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej.

2. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3:
Boks handlowy nr 3 II etap o pow. 7,70m2 stawka eksploat. 41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 4 II etap o pow. 10,10m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 5 II etap o pow. 7,56m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 7,60m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 17 II etap o pow. 11,40m2 „ „ 41,29zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności
czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym – pokój 118 – w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.
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MAKSYMA NA LUTY
„Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych
chęci i rozumu”
Blaise Pascal

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. 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
w Rudzie Śl.-Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p., + k., X piętro
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Solidarności 15b/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII 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 

100.930,- 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

o pow. 43,82 m2 

86.140,- zł

o pow. 45,54 m2 

102.760,- zł

o pow. 70,10 m2 

144.169,- 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. 32 248-24-11 wew. 209.
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REKLAMA

ROZRYWKA

7
Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – W tym tygodniu będziesz
zdobywał nowe doświadczenia i poszerzał horyzonty. Nie bój się zmian
i nowości, są one dla Ciebie okazją
do polepszenia życia zawodowego.
Byk – Będzie to dobry czas, by nabyć coś dla Ciebie cennego. Może to
być związane zarówno z życiem
uczuciowym jak i zawodowym.
Większe zakupy również się udadzą.
Bliźnięta – Nadszedł czas, byś
przeanalizował swe życie i skupił się
na tym co było, wyciągnął wnioski
i lekcję na przyszłość. To pomoże Ci
podjąć odpowiednie decyzje i kroki.
Rak – To świetny czas na spotkania, zarówno te w gronie rodzinnym,
jak i te tylko we dwoje. Randki będą
udane. Samotne Raki mogą spotkać
swą miłość. To również czas, by wyjaśniać spory.
Lew – Nie zaczynaj w tym czasie
romantycznych znajomości, gdyż
mogą szybko się zakończyć. Również nie ustalaj w tym tygodniu spotkań biznesowych. Zajmij się sprzątaniem i zakupami.
Panna – Możesz teraz wszystko
wyolbrzymiać, zarówno swe nadzieje jak i problemy. Nie kieruj się emocjami i staraj się z dystansem podchodzić do decyzji, które będziesz
musiała podjąć w tym czasie.
Waga – Odczujesz przypływ
energii i chęci do działania, wykorzystaj ją dobrze i zabierz się zarówno za projekty zawodowe jak i domowe porządki. Możliwa podróż
w nieznane miejsce.
Skorpion – Postaraj się w tym tygodniu przekonać innych do swych
pomysłów i celów, jednak uważaj,
byś przy tym nikomu nie narzucał
własnego zdania. Podejdź do spraw
z dyplomacją.
Strzelec – To tydzień spotkań biznesowych i komunikacji ogólnie pojętej. Pamiętaj, by telefon komórkowy był ciągle naładowany. Wszystko
notuj i zapisuj, gdyż od nadmiaru informacji możesz mieć problem z pamięcią.
Koziorożec – To pozytywny tydzień. W urzędach załatwisz wszystkie ważne sprawy, w pracy nic Ci nie
będzie przeszkadzać, a z zakupów
będziesz zadowolony. W miłości
okazuj więcej uczuć.
Wodnik – Niestety, to jeszcze nie
czas na odpoczynek. W Twoim życiu
w dalszym ciągu będzie się dużo
działo. Nie poddawaj się i nie rezygnuj, postaraj się o zdrowy sen, on
zregeneruje Twoje siły.
Ryby – Bądź bardziej otwarta
emocjonalnie, świadomość własnych
uczuć przyniesie dobre skutki. Zwróć
uwagę na swą intuicję i sny – mogą
być prorocze.
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Poziomo: 1 – odlew twarzy
ludzkiej, 5 – dawna nazwa gajowego, 8 – czermeń błotna, 9 – radula, 11 – koczownik w Azji
i Afryce, 12 – poczet, 15 – miła
woń, 17 – bombardowanie lotnicze, 20 – ewolucja narciarska, 21
– tachta, sofa, 24 – litera alfabetu
greckiego, 25 – stolica Kazachstanu, 28 – konkurent, 29 – drwina,
szyderstwo, 32 – ojczyzna Odyseusza, 33 – Dorpat, dawne miasto
w Estonii, 36 – skarlały śledź bałtycki, 39 – wypad, ryzykowna wyprawa, 42 – ozdoba z metali szlachetnych, 43 – dawn. spichrz, 45
– samiec rysia, 46 – ryba z rodz.
karpiowatych, 47 – biały w kinie.
Pionowo: 1 – sepia, głowonóg
z rzędu dziesięciornic, 2 – nabiał,
3 – ryba akwariowa, 4 – malwa, 5
– stawka w grze, 6 – włókno łykowe, 7 – zjawa, 10 – biała szata liturgiczna, 13 – szkło z domieszką
ołowiu, 14 – kwitnie tylko raz, 16
– w mitologii greckiej córka Ura-

nosa i Gai, 17 – osad na ściankach
komory spalania, 18 – zatoka morska, 17 – twórca dadaizmu, 21 –
jubilerska miara, 22 – martwica
krzemionkowa, 23 – symbol władzy papieża, 26 – szlak, 27 – jez.
w Afryce, 30 – frakcja, 31 – dawny
atrament, 34 – oaza na Saharze, 35
– jednostka indukcji w układzie
SI, 37 – przylądek na Antarktydzie, 38 – lek przeciwko anginie,
40 – papuga z Nowej Zelandii, 41
– drobne miękkie pióra, 44 – las
iglasty.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji
w firmie handlowej „Rumcajs”
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38 – 40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36) hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do dwóch
tygodni od daty zamieszczenia
konkursu.
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KĄCIK ADOPCYJNY

Kulek to malutki psiak, mix
jamnika i sznaucerka. Ma około 5 lat. Jest bardzo fajnym,
wesołym psiaczkiem, który
kocha ludzi. Non stop rozdaje
buziaki. Bardzo dobrze znosi
wszelkie zabiegi pielęgnacyjne. Niestety Kulek nie radzi sobie w schronisku, dlatego pilnie szukamy dla niego domu.
Kontakt w sprawie adopcji, tel.
501-208-670.

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
Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Matejki 7/11

14,60 m2

elektryczna,
wod.kan,,

6,00

500,00

3.03.2014 r.
godz. 9.00

2

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

3

Ruda Śląska 10-Wirek ul.
Sienkiewicza 1/01 *

111,60 m2

elektryczna,
wod.kan,,

4,00

1.000,00

3.02.2014 r.
godz.12.00

Lp.

Adres lokalu

1

lokal na poziomie II piętra
w budynku mieszkalnym

lokal na poziomie parteru
w budynku mieszkalnym

* UWAGA :
wejście do ww. lokalu – schody od ul. Sienkiewicza są przedmiotem odrębnej umowy zawartej pomiędzy Urzędem
Miasta Ruda Śląska a byłym najemcą lokalu.
4

Ruda Śląska 11-Bielszowice
ul. E. Kokota 132/02

66,00 m2

elektryczna,
wod.kan,,

15,00

1.000,00

3.02.2014 r.
godz.13.00

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

47,50 m2
+ pow.
wspólna
12,53 m2

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

10,00

1.000,00

3.02.2014 r.
godz.14.00

lokal w budynku mieszkalnym

5

piętro, lokal w budynku
niemieszkalnym

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Pani Grażynie Dziedzic – Prezydentowi Miasta Ruda Śląska,
Jarosławowi Wieszołkowi –
Przewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska, Radnym,
Pracownikom Urzędu Miasta, w szczególności Kancelarii Rady Miasta,
Przyjaciołom i Wszystkim, którzy wspierali mnie i moich Najbliższych
w trudnych chwilach po śmierci Mamy.
Andrzej Piotrowski
z rodziną

Naszej Koleżance
Barbarze Grelowskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

OJCA

składają
koleżanki i koledzy z „Morcinka”

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 marca 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 marca 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 12.03.2014 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli 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 są trzy niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli, stanowiące działki
oznaczone numerami geodezyjnymi: 5033/397 o powierzchni 1593 m2, 5034/397 o powierzchni 839
m2, 5036/397 o powierzchni 881 m2, obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod
drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00026950/0.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działka nr 5033/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2),
działka nr 5034/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1,
MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol
planu KDW), działka nr 5036/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
planu MN1) oraz teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20m; przekrój
ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2), natomiast
działka 5035/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1, MN2),
teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użytkowania działki nr 5035/397 wynoszą dla działki nr:
5033/397 – 159.200,00 zł, 5034/397 – 97.200,00 zł, 5036/397 – 100.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2014 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 3.04.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach
dla działki nr: 5033/397 – 7.960,00 zł, 5034/397 – 4.860,00 zł, 5036/397 – 5.010,00 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. ks. Niedzieli 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
248-75-63.

OGŁOSZENIA

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2,
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

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

 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.
 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.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez
BIK kom 500-255-201.

 Do wynajęcia od zaraz M-3 Nowy Bytom
ul. Szarotek, nowe budownictwo, 1 piętro.
Tel. 500-017-429 po 15.00.
 Okazja Bykowina, M-2, 54 m , 93 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
2

 Ruda 1, M-3, 49 m , 95 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053
2

 Halemba M-3, 48 m , 119 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
2

 Wirek M-4, 58 m2, 138 tys., VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

Sprzedam M-5, 70 m2. Tel. 502-393177.
 Wirek – sprzedam, dwupokojowe, 42 m .
GABRIEL, tel. 607-706-692.
2

 Komputery, laptopy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl, tel. 666-360136.
 Naprawa AGD. Tel. 666-360-136.

 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci
z doświadczeniem (min. 2 lata). Tel. 32-24032-08.

 Sprzedam mieszkanie 54 m2 + ogródek
działkowy 600 m2 na osiedlu Jankowskiego.
Tel. 602-612-009.

 Zatrudnię fryzjerkę – Godula. Tel. 603660-472, 32 248-19-59.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom,
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel.
797-673-558.

Okazja, Kochłowice, sprzedam trzypokojowe, 64 m2. Tel. 514-566-514.

 Zatrudnię Panią do opieki nad starszą osobą na Wirku. Tel. 601-426-929.

 Sprzedam mieszkanie 60 m2, Wirek os.
Jankowskiego. Tel. 502-427-766.
 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
Rudzie 43 m2, po remoncie. Tel. 692-761-485
po 16.00.

NAUKA

750.

matematyczny.com.pl tel. 501-730-

MOTORYZACJA

  Jednopokojowe, 34 m , 64 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.


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

 Dwupokojowe, 39 m2, 75 tys., Wirek, c.o.
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba,
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 45 m2, 113 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

 Trzypokojowe, 61 m2, 130 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

 Trzypokojowe, 65 m 130 tys., Bykowina.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Trzypokojowe, 50 m2, 98 tys., Ruda 1, c.o.
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Sprzedam dom, Kochłowice, 350 tys., 130
m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!

 Usługi ogólnobudowlane oraz tapicerskie
w domu klienta. Tel. 501-408-879, 665-007941.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

DOMY

 Przyjmę na stoisko z prasą – Ruda Śląska
Nowy Bytom. Tel. 669-975-755.
 Zatrudnię Panią z Rudy 1 w średnim wieku (emerytka, rencistka) komunikatywną,
energiczną do obsługi punktu sprzedaży nagrobków. Tel. 501-303-628.

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-175-863

www.stemark.pl

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510-500-666.
 NOWO OTWARTY SKLEP Z ODZIEŻĄ NOWĄ I UŻYWANĄ – Halemba, ul.
Kuźników 2.
 Skup antyków ANTIKPOL. Tel. 883792-678.

dla poseł RP Danuty Pietraszewskiej

 Cyklinowanie KUŚMIERSKI. Tel. 501281-222, 32 243-30-24.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

207/2x160/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
240/508
499 000 zł
2
pow. od 749 m
68 000 zł
pow. od 763 m2
69 000 zł
pow. od 814 m2
65 000 zł
2
pow. od 956 m
75 000 zł
pow. 1022 m2
120 000 zł
36 m2
99 tys. zł
2
40 m
135 tys. zł
43 m2
65 tys. zł
47 m2
120 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
44 m2
97 tys. zł
48 m2
129 tys. zł
2
51 m
129 tys. zł
55 m2
90 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
38 m2
110 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
167 m2
260 tys. zł
137 m2
299 tys. zł
137 m2
3 800 zł/mc
180 m2
5 900 zł/m-c
2
106 m
199 tys. netto
106 m2
1200 zł/m-c
37 m2
600 zł/m-c
2
200 m
55 tys.

PODZIĘKOWANIE

 Transport tanio. Tel. 601-452-034.

 Aż do 25.000 zł dojazd, dzwoń, tel.
512-996-794, 516-663-600.

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-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
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
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina

 Dziękuję osobie, która ostrzegała mnie
przed współpracą z członkami pewnej rodziny. Niestety miała rację. – Dominika KudejStefanek.

 KOSMETOLOG mobilny, KWASY 50
– SMS: tel. 601-430-654, oddzwonimy.

 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

 Fryzjerkę zatrudnię w Halembie na korzystnych warunkach. Tel. 509-553-851.

RÓŻNE

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

2

PRACA

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w Goduli i na Wirku. Tel. 601-875-010.

 Kawalerka do wynajęcia – Godula. Tel.
513-346-980.

2

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.

 Wynajmę lokal 137 m2 w Rudzie Śląskiej 1, przy głównej ulicy. Tel. 601-428377.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.

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

DZIAŁKI

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


Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz z
ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 691377-573.

 Sprzedam OPLA CORSĘ 1.2 (85 KM)
benz., 2013 r., graﬁt metalic, bogate wyposazenie. cena 36,5 tys. Tel. 518-037-073 po
17.00.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.
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 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel.
515-533-560.

WYNAJEM

USŁUGI

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

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 19.02.2014

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
użytkowego nr 1 usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Solidarności
nr 9 stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

za skuteczną interwencję w sprawie mieszkańców
ul. Moniuszki w Kochłowicach
– z długoletniej niemocy Urzędu Miasta
– efekt pozytywnego, szybkiego działania
wdzięczni mieszkańcy

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88,
32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

ZŁOMOWANIE

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

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

 Ruda, dwupokojowe, 48 m , 90 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

AUTO-ZŁOM

2

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m , 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Wirek, jednopokojowe, 30 m2, 67 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Wiadomości Rudzkie 19.02.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia
Powierzchnia Udział
Cena
użytkowa
przynależnej
w nieruch.
Wywoławcza
lokalu (m2)
piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł)
1. ul. Stefana Żeromskiego 5/4 				
62,98
18,63
17,31
142.900,00
					
2. ul. Jana Gierałtowskiego 32/1 			
46,22
7,93
18,04
103.000,00
					
3. ul. Jarzębinowa 3e/12 				
33,77
4,74
1,40
75.000,00
					

Dzielnica
opis

wysokość
wadium
(zł)
Ruda
		
7.200,00 zł
I piętro, 3 pok.+ kuch., łaz., piec,
działka nr 1281/43 o pow. 817 m2,
KW nr GL1S/00015099/6
Ruda 			
5.200,00 zł
parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
działka nr 1346/43 o pow. 619 m2,
KW nr GL1S/00015285/7
Wirek
3.800,00 zł
III piętro, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
działka nr 1952/34 o pow. 3448 m2,
KW nr GL1S/00009801/6

Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W działach III ww. ksiąg wieczystych figurują wpisy „wszelkie prawa, roszczenia,
ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 3.02.2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 18.03.2014 r. 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 – lokal ul.................”. W przypadku
przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać
się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul.
1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na
nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 217),
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 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.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32-248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 10.03.2014 r. – lokali poz. 1-2
– w dniu 11.03.2014 r. – lokalu poz. 3

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 02 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 2b przy ul. Grodzkiej w dzielnicy Halemba
położonego na działce nr 2881/107 o powierzchni 3939 m2, obręb Halemba, k.m.1, KW nr GL1S/00014894/2.
W dziale III ww. księgi wieczystej figuruje wpis „wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na
lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności” oraz
inne wpisy nie związane ze zbywanym udziałem. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Lokal o powierzchni użytkowej 9,50 m2 składający się z 1 pomieszczenia, wyposażony jest w instalacje
wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie. Lokal nie posiada powierzchni przynależnej
(piwnicy). Z uwagi na stan techniczny (średni) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 31/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości
wspólnej przy ul. Grodzkiej 2, 2a, 2b, 2c.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 15.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego
Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014 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-garaże i w terminie do dnia 17.03.2014 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu (za datę zapłaty strony przyjmują
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu. Wygrywający przetarg ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (32) 248-7563. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 3.03.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

Odkuwki aluminiowe 
to precyzja, lekkość
i nowoczesność
Firma LEIBER-POLAND zajmuje się kuciem matrycowym i obróbką
mechaniczną aluminium. Nasi klienci to znane firmy branży samochodowej, lotniczej, producenci pojazdów szynowych, rowerów, motocykli, sprzętu AGD, elektroniki, energetyki, sprzętu medycznego.
Jakość naszych produktów, poparta systemem ISOTS 16949:2009, to
gwarancja zadowolenia naszych klientów, które jest dla LEIBER Poland
najlepszą referencją.

LEIBER-POLAND Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska
e-mail: info@leiber.com, www.leiber.com

Masz wykształcenie lub doświadczenie techniczne?
Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@leiber.com
Preferujemy osoby ze znajomością języka niemieckiego
Czekamy również na aplikacje 
na stanowisko księgowego 
– tylko osoby ze znajomością języka niemieckiego
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice,
kapitał zakładowy: 189 787 600 zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie
odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
– cena wywoławcza: 114 100 zł,
wadium: 11 410 zł,
postąpienie: 1 200 zł
– powierzchnia lokalu: 50,83 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,37 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0147
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
2. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38b
– cena wywoławcza: 66 600 zł,
wadium: 6 660 zł,
postąpienie: 700 zł
– powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,49 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0109
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
3.Lokal mieszkalny nr 8 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40
– cena wywoławcza: 59 300 zł,
wadium: 5 930 zł,
postąpienie: 600 zł
– powierzchnia lokalu: 36,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 5,96 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0116
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
4. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
– cena wywoławcza: 81 500 zł,
wadium: 8 150 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,70 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
Termin i miejsce przetargu:
14 marca 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy
ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni
robocze w terminie od 19 lutego 2014 r. do 13 marca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „Śląsk” przy ul. Warsztatowej
4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75 , która udzieli również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 marca 2014 r. (środa) –
decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer:
63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi
w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym
zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu,
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek,
o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek
zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania
Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

W��������� R������ 19.02.2014
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.

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 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
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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.
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Wędkarstwo rzutowe

Halowe zmagania

Rzuty do celów sprawiały dzieciom wiele radości.

Łucznictwo

Udany memoriał
W niezłych nastrojach wrócili do
domu młodzi zawodnicy UKS-u
„Grot” startujący 8 i 9 lutego w V
Halowym Memoriale Łuczniczym
im. Karola Hibnera. Tym razem
w gronie blisko 200 startujących zawodniczek i zawodników, klub wystawił bogatszą liczebnie, siedmioosobową reprezentację, która w komplecie przebrnęła sobotnie kwalifikacje (2 rundy na odległości 18 m).
W pierwszym dniu zawodów dla
wszystkich reprezentantów UKS-u
„Grot” start był bardzo udany. Każdy z nich ustalił nowe lub poprawił
swoje dotychczasowe rekordy życiowe na odległości 18 m.W drugim dniu zawodów rywalizacja odbywała się poprzez strzelanie pojedynków indywidualnych.
Najwięcej koncentracji oraz woli
zwycięstwa zachował Bartek Rymarz, który po kolei odprawiał wyżej notowanych po sobotnich kwalifikacjach przeciwników. Uległ dopiero w ścisłym finale, dzięki czemu

zawody memoriałowe zakończył na
świetnym drugim miejscu. Tuż za
podium zakończyła zawody nasza
najmłodsza reprezentantka – Justyna Wyciślik, która zmagała się nie
tylko z rywalkami, ale również
z kontuzją barku. Patrycja Boniek
i Karolina Skawińska, absolutne debiutantki na zawodach łuczniczych,
choć przegrały swoje pierwsze
w karierze pojedynki indywidualne,
to z całą pewnością można stwierdzić, że drzemie w nich duży potencjał. Ostatecznie uplasowały się one
pod koniec pierwszej dziesiątki klasyfikacji młodziczek. Bardzo długo
i dzielnie walczył w 1/8 finału Seweryn Gandor, jednak musiał on
zadowolić się niezłym dziewiątym
miejscem w ostatecznej klasyfikacji
memoriałowej. Bracia Szymon
i Mateusz Porębscy przegrali swoje
pojedynki w ćwierćfinałach. W ostatecznej klasyfikacji Memoriału im.
Karola Hibnera zajęli odpowiednio
szóstą i siódmą pozycję.

W wędkarstwie rzutowym rywalizowali w sobotę kadeci i juniorzy. Zawody z cyklu Grand Prix Komisji Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW
Katowice rozegrano w halembskiej hali
MOSiR-u.
Zawody wędkarskie metodą rzutową
polegają na wykonywaniu rzutów do
celu i na odległość ciężarkami i sztucznymi muchami.
– Wydawać by się mogło, że młodzi
wędkarze nie mają co robić zimą czy
jesienią. Jest to mylne podejście. W tym
okresie organizujemy zawody w wędkarstwie rzutowym, by dzieci mogły
ćwiczyć swoje umiejętności – mówił
Henryk Bębnowicz, sekretarz Komisji
Młodzieży przy Zarządzie Okręgu
PZW Katowice. – Dzieci bardzo lubią

współzawodnictwo, więc te zawody
bardzo przypadają im do gustu. Świadczy o tym chociażby to, że na dzisiejszej
imprezie pojawiły się dzieciaki z trzech
nowych kół – dodał.
Pojawił się na nich także Olaf Michalik, który wraz z kolegami zdobył
drużynowe wicemistrzostwo świata.
– Aby wygrać trzeba dużo ćwiczyć.
Tutaj niezbędna jest precyzja i spokój –
zdradził zawodnik.
Na podium w zawodach stanęli także
rudzianie. W dwuboju kadetów bezkonkurencyjny okazał się być Robert
Mirek a piąte miejsce zajął Wojciech
Tkaczenko. W dwuboju juniorów szósty był Michał Małek. Wszyscy ci zawodnicy są z koła PZW nr 92 KWK
„Halemba”.

Futsal

Zmagania rocznika 2003

W finale zespół Gwiazdy I musiał uznać wyższość Warty Zawiercie.

Do Zawiercia pojechał Puchar Prezesa Stowarzyszenia RekreacyjnoSportowego Gwiazda. Tamtejsza Warta
wygrała bowiem w rozgrywkach rocznika 2003. Na drugim stopniu podium
uplasował się pierwszy zespół Gwiazdy, a na trzecim AKS Mikołów. Czwarta była Gwiazda II.
– Jestem bardzo dumny z drugiej
drużyny. Przed turniejem zawodnicy
z tego zespołu zupełnie nie wierzyli
w siebie, a zagrali kilka bardzo fajnych

meczów i zajęli bardzo dobre miejsce.
Pierwszemu zespołowi niewiele zabrakło do zwycięstwa. Najważniejsze jest
jednak to, że chłopcy podnoszą swoje
umiejętności – mówił Szymon Łuszczek, trener rudzian.
Tytuł króla strzelców wywalczył
Oliver Nowak z AKS-u Mikołów. Najlepszym zawodnikiem okrzyknięto
Pawła Gajeckiego z Warty Zawiercie,
a najlepszym bramkarzem został Piotr
Kołodziej z Gwiazdy.

W SKRÓCIE
Pogoń lepsza
Na wyjeździe z AZS-em
Politechniką Śląską Gliwice
przyszło zmierzyć się w minioną sobotę zespołowi Pogoni Ruda Śląska. Gliwiczanie
musieli uznać wyższość rudzian przegrywając 68:98.
Już w pierwszej kwarcie koszykarze Pogoni odskoczyli
rywalom na osiem punktów.
Druga kwarta była bardzo
wyrównana i koszykarze Pogoni zdobyli tylko o jeden
punkt więcej niż gospodarze.
Przerwa dobrze zadziałała na
podopiecznych Marcina Cyrana, którzy w kolejnych częściach gry zdobyli odpowiednio o dziewięć i 12 punktów
więcej niż rywale i ostatecznie odnieśli 30-punktowe
zwycięstwo.
AZS Politechnika Śląska
Gliwice – KS Pogoń Ruda
Śląska 68:98 (15:23, 22:23,
16:25, 15:27)
KS Pogoń Ruda Śląska: Jeleń 11, Kuczera, Mol 6, Sgodzaj 6, Bobrowski, Goczok 2,
Morawiec 25, Tomecki 19,
Wilkin 19, Łapot 2, Stankala
8.
Trener: Marcin Cyran

Piłka nożna
Slavia Ruda Śląska
– Górnik Wesoła 2:1
Slavia Ruda Śląska
– Szombierki Bytom 4:5
Ruch II Chorzów – Grunwald
Ruda Śląska 4:3
Grunwald Ruda Śląska
– LZS Piotrówka 3:2
Urania Ruda Śląska
– MKS Siemianowice 7:3
Wawel Wirek
– Orzeł Nakło Śląskie 1:4
OGŁOSZENIA

Wielobój

Aktywni seniorzy

Puchary aktywnym seniorom wręczyli przedstawiciele Urzędu Miasta.

We wtorek (11.02.) grupa rekreacyjno-sportowa seniorów podsumowała
swoją działalność w roku 2013. Wręczenie pucharów dla zwycięzców poszczególnych dyscyplin odbyło się
w siedzibie grupy – znajdującej się na
terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR-u w Nowym Bytomiu.
Seniorzy rywalizowali ze sobą
w czterech dyscyplinach. W grze w golfa najlepiej radził sobie Piotr Bąk.
W skata nie miał sobie równych Euge-

niusz Gałan. W rzucie kulą oraz w grze
w rzutki do tarczy najlepszy był Józef
Waldon. W rywalizacji brali także
udział Bronisław Żabiński i Jan Zawadzki.
– Spotykamy się w każdy wtorek
i piątek. Przez cały ten czas gramy.
To jest świetna metoda na spędzanie
czasu i utrzymanie dobrej formy fizycznej – podkreślał Piotr Bąk, założyciel rekreacyjno-sportowej grupy
seniorów.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

SPORT
Ratownictwo wodne

Ratownicze Grand Prix

100 ratowników wodnych z całego
kraju przyjechało do Rudy Śląskiej,
aby w sobotę (15.02.) wziąć udział
w Zawodach Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Te rozgrywane
były na basenie krytym znajdującym
się przy ul. Chryzantem 10 w Rudzie
Śląskiej-Rudzie.
– Sami jeździmy na te zawody
i osiągamy na nich znaczne sukcesy,
dlatego zdecydowaliśmy się na organizację takiej imprezy – tłumaczył
Mariusz Komendera, prezes Oddziału Miejskiego WOPR Ruda Śląska. –
Chcemy w ten sposób nie tylko pro-

mować nasze miasto, ale także spopularyzować sport pływacki – dodał.
Na zawodach nie zabrakło przedstawicieli Rudy Śląskiej. Wśród nich znalazła się Anna Nocoń.
– Medale nie są dzisiaj dla mnie jednak najważniejsze. Chciałabym wygrać, ale priorytetem jest poprawa własnych osiągnięć – mówiła przed startem
zawodniczka.
I to udało jej się uczynić. Na 100 m
w holowaniu manekina w płetwach
Ania ustanowiła nowy rekord Polski
w kategorii seniorek i juniorek z czasem 1:02,64, a w konkurencji 100 m

Piłka ręczna kobiet

Sobota z handballem

Duża liczba popełnianych błędów sprawiła, że seniorki doznały znacznych rozmiarów porażki z
rezerwami Ruchu Chorzów.

Mało gościnne okazały się być młode szczypiornistki Zgody Ruda Śląska
dla swoich rówieśniczek. Wygrały one
wszystkie spotkania rozgrywane w ramach XXVIII Turnieju Piłki Ręcznej
o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska, dzięki czemu trofeum pozostało
w naszym mieście. Gorzej poszło ich
starszym koleżankom, które różnicą
12 bramek przegrały z rezerwami Ruchu Chorzów.
Tuż za rudziankami w Turnieju
o Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej
uplasował się Start Pietrowice Wielkie,
zaś trzecie miejsce przypadło w udziale MUKS Skałce Świętochłowice. Tuż
za podium znalazł się MTS Żory.
W turnieju nie zabrakło wyróżnień
indywidualnych. Najlepszą bramkarką

została Sandra Jokiel z Pietrowic
Wielkich, a najlepszą zawodniczką Nikola Matuszczyk ze Skałki Świętochłowice. Najwięcej bramek w turnieju zdobyła Julia Skubacz ze Zgody
Ruda Śląska.
Oprócz tego w każdym zespole wyróżniono po jednej zawodniczce.
W przypadku ekipy z Żor była to Anna
Polok. W składzie Startu Pietrowice
wyróżniała się Marta Stener, a w drużynie Skałki Świętochłowice – Wiktoria Przybyła. W zespole gospodyń
uhonorowano Agnieszkę Iwanowicz.
Chwilę później na parkiet wyszły
seniorki, które już pierwszą akcję
w meczu z rezerwami Ruchu Chorzów wykończyły niecelnie. Zdecydowanie bardziej skuteczne były cho-

ratownik nowy rekord Polski juniorek
(1:05,88). Rekordzistkami Polski we
wszystkich konkurencjach, w których
startowały, zostały siostry Skudlik.
Młodsza Marta trzy razy stawała na
najwyższym stopniu podium, zaś
Magdalena czterokrotnie. Anna Nocoń
zdobyła sześć medali złotych i dwa
srebrne. Kolejne medale to osiągnięcie
Weroniki Majewskiej, która wywalczyła dwa srebrne medale w kategorii
młodzik. Brązowy medal padł łupem
Aleksandry Spodziei w konkurencji
100 m ratownik. Cezary Ksiądz zdobył dwa srebrne medale w kategorii
Młodzik, zaś Klaudiusz Matura zajął
drugie miejsce na 100 m w holowaniu
manekina w płetwach a także był trze-

rzowianki, które po upływie sześciu
minut wyszły na dwubramkową przewagę. Po chwili jednak, po kontrach
Soboty i Maciejowskiej, doszło do
remisu 3:3. Później gospodynie znów
rzucały niecelnie, gubiły piłkę, a nawet nie trafiały w sytuacji sam na sam
z bramkarką rywalek. Te błędy skrupulatnie wykorzystywały przyjezdne,
które w 20 minucie miały już sześciobramkową przewagę. W 23 minucie
ekipa z Bielszowic dzięki odrobinę
lepszej grze w obronie zniwelowała
stratę do trzech bramek. W końcówce
jednak znów w grze zawodniczek
Zgody pojawiało się sporo błędów i na
przerwę schodziły one przegrywając
pięcioma bramkami.
Początek drugiej połowy w wykonaniu bielszowiczanek był bardzo słaby.
W ciągu dziesięciu minut zdobyły one
raptem cztery bramki – autorką trzech
z nich była Martyna Krzysteczko. Zawodniczki Ruchu w tym samym czasie
uczyniły to dwukrotnie częściej. Końcówka spotkania była w wykonaniu
gospodyń nerwowa. Najpierw czerwoną kartką została ukarana Martyna
Krzysteczko, po chwili trzecią karę
dwóch minut otrzymała Maciejowska.
Sytuację pogorszył fakt, że Zgoda nie
wykorzystała dwóch rzutów karnych
w końcówce meczu, co poskutkowało
znaczną, 12-bramkową porażką.
Zgoda Ruda Śląska – Ruch II
Chorzów 23:35 (12:17)
Zgoda Ruda Śląska: Brzeska,
Podsiedlik – Wojcik, Baranowska,
Pocheć, Dziółko 1, M. Krzysteczko
7, Zelek 1, Maciejowska 5, Hodyjas
4, D.Krzysteczko 2, Sobota 3
Trener: Viktoria Flizikowska
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Występ przed własną publicznością dodał Ani Nocoń skrzydeł – zdobyła ona sześć złotych i dwa
srebrne medale.

ci na 50 m holowaniu manekina – kategoria junior. Sztafeta kobieca, która
płynęła w składzie: Marta Skudlik, An-

na Nocoń, Patrycja Majchrewicz
i Magdalena Skudlik, zajęła drugie
miejsce.

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Lepsi od sandomierzan

Na początku pierwszej połowy halembianie bardzo dobrze radzili sobie w obronie.

Z bezpośrednim rywalem w tabeli –
SPR-em Wisłą Sandomierz przyszło
zmierzyć się w tę sobotę SPR-owi Grunwald. Halembianie wyszli z tej potyczki
zwycięsko – wygrywając 29:22 (16:8).
Chociaż spotkanie zaczęło się od
wybronionego rzutu karnego, którego
wykonawcą był Płonka, to później halembianom szło jak z nut. Ich bardzo
dobra gra w obronie sprawiła, że goście
po raz pierwszy do ich bramki trafili po
ośmiu minutach meczu. W tym czasie
gospodarze umieścili piłkę w siatce
sandomierzan pięć razy. Na trzy minuty
przed końcem pierwszej odsłony pojedynku przewaga rudzian urosła do
dziesięciu trafień. W końcówce tej części gry gospodarze odrobinę przyspali,
dzięki czemu przyjezdni zniwelowali
stratę do ośmiu bramek.
Pierwszych osiem minut drugiej
połowy było dość wyrównane. Przez

kolejnych dziesięć minut za każdym
razem gdy gospodarze zdobyli jedną
bramkę, to goście, przeprowadzając
błyskawiczne kontry, zdobywali dwie.
To spowodowało, że przewaga SPR-u
Grunwald zmalała do sześciu trafień.
I chociaż na trzy minuty przed końcem meczu znów urosła ona do dziewięciu bramek, w końcówce ponownie do głosu doszli sandomierzanie,
zdobywając trzy bramki pod rząd.
Ostateczne zdanie należało jednak do
Kmiecia, który celnym trafieniem
ustalił wynik spotkania na 29:22.
SPR Grunwald – SPR Wisła Sandomierz 29:22 (16:8)
SPR Grunwald: Wolniaczyk, Borecki – Hartel 1, Kmieć 5, Konert,
Zarzycki 9, Płonka 1, Kurzawa 2,
Piekarczyk 1, Lange 2, Kowal 1,
Gansiniec 4, Stogowski 3.
Trener: Marcin Księżyk
REKLAMA

24

REKLAMA

Wiadomości Rudzkie 19.02.2014

Badanie techniczne musi przejść każdy pojazd poruszający się po drogach. Pojazdy starsze niż pięć lat obowiązkowo muszę je przechodzić co rok. Głównym celem takiego badania jest sprawdzenie, czy wszystkie układy w pojeździe są sprawne. W końcu od tego w jakim są one stanie, zależy nasze bezpieczeństwo. – Badanie techniczne nie powinno być traktowane jako przykra konieczność. Może ono uchronić nas przed poważnym wypadkiem – przekonuje Bogdan Chlebowski ze Stacji Kontroli Pojazdów Alfa, należącej do firmy Auto-Bud Plus Sp. z o. o. i tłumaczy na co
zwrócić uwagę wybierając miejsce, w którym chcemy dokonać badania technicznego.

Badanie techniczne to podstawa
– Jak często trzeba robić badanie techniczne?
– Właściciel pojazdu starszego
niż pięć lat musi robić obowiązkowe badanie techniczne raz w roku.
Właściciele aut młodszych są zobowiązani robić to rzadziej – w przypadku nowego samochodu pierwsze badania robi się do trzech latach
od momentu zarejestrowania auta,
a drugie po upływie kolejnych
dwóch lat. Należy pamiętać o tym,
że wpis w dowodzie rejestracyjnym
jest niezbędny do tego, by móc poruszać się samochodem po ulicach.
Pamiętajmy też, że przegląd okresowy to nie badanie techniczne.
– Jaki jest cel przeprowadzania
badania technicznego?
– Najważniejszym celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Przy badaniu technicznym
uwzględnia się także zagadnienia
dotyczące ochrony środowiska.
W trakcie badania przede wszystkim
sprawdzamy, czy wszystkie układy
funkcjonujące w pojeździe są sprawne technicznie. Badanie techniczne
jest co prawda obowiązkiem narzuconym nam odgórnie, ale nie powinno ono być traktowane jako przykra
konieczność. Warto bowiem pamiętać o tym, że usterki techniczne pojazdu często stają się przyczyną kolizji drogowych, a gruntownie przeprowadzone badanie techniczne
może nas przed nimi ustrzec.
– Co jest sprawdzane podczas
badania technicznego?

– Pod uwagę bierze się szereg
czynników. Patrzymy na to w jakim
stanie są amortyzatory oraz jaki jest
ogólny stan zawieszenia. Ważne,
aby nie występowały w nim luzy.
Sprawdza się grubość klocków hamulcowych, stan zacisków i siłę
hamowania. Kontroluje się poziom
emisji spalin oraz to, czy nie ma
wycieków żadnych płynów. Pod
uwagę bierze się stan techniczny
ogumienia, w tym prawidłowość
doboru obciążenia, prędkości
i przeznaczenia właściwego dla danego typu pojazdu. Oceniamy także
stan techniczny układu wydechowego oraz stan techniczny nadwozia i podwozia. Diagności zwracają
także uwagę na takie rzeczy jak
oświetlenie samochodu. Chociaż to
zdaje się być błahostką, ma ono
ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Niedziałający kierunkowskaz czy tylne światło przeciwmgielne może być powodem do
niedopuszczenia pojazdu do ruchu.
Jak możemy zauważyć, sprawdzane są zatem te elementy, które mają
bezpośrednie przełożenie na nasze
bezpieczeństwo. Zatem pojazd,
który pozytywnie przechodzi przegląd techniczny, nie powinien mieć
usterek zagrażających kierowcy,
pasażerom ani innym uczestnikom
ruchu drogowego.
– Wszystkie auta badane są
w taki sam sposób?
– W przypadku samochodów
wyposażonych w instalację gazo-

wą sprawdza się, czy jest ona
w pełni szczelna. Dlatego też należy zabrać ze sobą świadectwo
homologacji zbiornika. W związku z koniecznością wykonania
większej ilości czynności taki
przegląd jest droższy. W przypadku takich samochodów badanie
techniczne należy robić co roku
nawet w przypadku, gdy auto zostało zakupione jako nowe, prosto
z salonu.
– Co się dzieje, gdy w pojeździe
pojawiają się usterki?
– To zależy od tego, jak duże są
to usterki. Jeśli są one drobne, diagnosta ma obowiązek poinformować o nich kierowcę i nakazać ich
usunięcie, po czym dopuszcza pojazd do ruchu. Jeśli usterka jest
istotna, to wpis o niej musi pojawić
się w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Wynik badania technicznego
jest wtedy negatywny. Kierowca
ma 14 dni na usunięcie tych usterek. W przypadku, gdy usterka zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego czy środowisku zatrzymuje
się dowód rejestracyjny pojazdu.
W takim przypadku kierowca ma
14 dni na usunięcie usterek, przy
czym nie może on poruszać się pojazdem po drogach – auto może być
przewiezione do mechanika za pomocą lawety. W tym czasie, jeśli
pojawi się on w tej samej stacji diagnostycznej, to bada się wyłącznie
podzespoły, które uległy uszkodze-

niu. W innej stacji pojazd musi
przejść całe badanie od początku.
Aby oszczędzić sobie nerwów, warto wcześniej zrobić sobie dokładny
przegląd na własną rękę. Wtedy będziemy pewni, że nic nas nie zaskoczy.
– Gdzie należy wykonać badanie techniczne?
– Badanie techniczne musi być
przeprowadzone przez specjalnie
wyznaczone do tego jednostki.
Warto wybierając miejsce przeprowadzenia badania wziąć pod uwagę
to, że na jakość badania technicznego wpływa poziom wyszkolenia
kadry diagnostów. Pracownicy stacji kontroli pojazdów powinni posiadać specjalne kwalifikacje, a stacja okręgowa powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt. Kie-

rujmy się zdrowym rozsądkiem.
Jeżeli widzimy, że samochód zamiast za pomocą szarpaków jest
sprawdzany przez potrzepanie, to
powinniśmy zdawać sobie sprawę
z tego, że przez takie badanie nie
zostaną wyłapane ważne usterki.
Trzeba wziąć pod uwagę, że usterka może doprowadzić do wypadku,
a samochodem niejednokrotnie jeździmy nie tylko sami, ale także
przewozimy naszych najbliższych.
Nie warto ryzykować ich zdrowia
czy nawet życia. Podejdźmy zatem
do badania technicznego nie jako
do obowiązku, który może nam
przysporzyć kolejnych wydatków,
ale jak do procedury, dzięki której
możemy ustrzec się przed wypadkiem.
– Dziękuję za rozmowę.

