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Anna Mrzyczek-Szczęsny nie jest już prezesem rudzkiego aquaparku. Na
stanowisku zastąpił ją dotychczasowy wiceprezydent Rudy Śląskiej – Jacek
Morek. Była szefowa Aquadromu poinformowała, że powodem rezygnacji
z funkcji są problemy zdrowotne.

Z Urzędu Miasta do Aquadromu

Jacek Morek został prezesem Aquadromu.

Jacek Morek w tej kadencji rudzkiego samorządu był wiceprezydentem
Rudy Śląskiej do spraw infrastruktury
i gospodarki komunalnej. – Na to stanowisko nie będzie powołana nowa
osoba. Obowiązki, które dotąd wykonywał wiceprezydent Morek, zostały
podzielone pomiędzy prezydenta, jego
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zastępców i skarbnika – komentuje
sekretarz miasta Grażyna Janduła
-Jonda.
Zmiany w spółce jak na razie nie
wiążą się ze szczególnymi zmianami
w prowadzeniu aquaparku. W pierwszej kolejności nowy prezes planuje
wprowadzić działania, które podratują

ﬁnanse spółki oraz dokonać rozliczeń
z wykonawcą inwestycji. Chce też
zmierzyć się z ukończeniem tzw. strefy suchej, na którą wciąż brakuje kilku
milionów złotych.
– Tematy, z którymi przyjdzie mi się
zmierzyć, nie są proste – podkreśla Jacek Morek. – Wciąż niezałatwione pozostają sprawy związane z rozliczeniem kontraktu z Polimexem. Za wszelką cenę trzeba uniknąć pociągnięcia
spółki „w dół” przez wykonawcę. To
ryzyko jest nadal realne. Ponadto, znając postulaty części Rady Miasta, zaproponuję wkrótce długo oczekiwane
scenariusze dla parku wodnego – dodaje nowy prezes Aquadromu.
Jednym z największych wyzwań,
jakie zostały postawione przed Jackiem Morkiem, jest zmierzenie się
z rosnącymi zobowiązaniami aquaparku wobec miasta, które spłaca kredyt
zaciągnięty przez spółkę na budowę
obiektu.
– Do tej pory Aquadrom nie osiągał
przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne spłacanie kredytu
i jednoczesne opłacanie bieżącej działalności. Wierzę, że nowy prezes zrobi
wszystko, żeby poprawić kondycję ﬁnansową spółki, bo od tego zależy,
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w jakim stopniu będzie ona obciążała
budżet miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Na początku zeszłego roku, kiedy
okazało się, że spółka nie posiada
środków na pokrycie zobowiązań kredytowych, pojawiły się znaczące problemy. Od tego też czasu kredyt zaciągnięty na budowę Aquadromu jest
spłacany przez miasto. Kluczowy był
przy tym rok 2009, kiedy to ówczesne
władze Rudy Śląskiej poręczyły spółce budującej park wodny kredyt wraz
z ratami odsetkowymi do kwoty 230
mln zł. Istnieje jednak możliwość poprawienia złego stanu ﬁnansowego
spółki: – Ratunkiem dla Aquadromu
jest stałe zwiększanie frekwencji. Im
więcej osób będzie go odwiedzać, tym
większe będą jego przychody, dodatkowo wynik ﬁnansowy spółki może polepszyć uruchomienie „strefy suchej”.
Aktualnie jest ona w stanie surowym,
a na jej wykończenie potrzeba około
5 mln zł – ocenia prezes Morek. Problem jednak w tym, że pieniędzy na
ten cel nie ma ani spółka, ani miasto,
a w obecnej sytuacji ﬁnansowej Aquadromu banki nie są zainteresowane
udzieleniem kredytu.
Magdalena Szewczyk
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Mistrzowie tańca irlandzkiego ponownie w Polsce! Grupa Gaelforce
Dance, do której przylgnęło określenie „ferrari tańca irlandzkiego”,
już 12 kwietnia wystąpi w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Artyści
w niebanalny sposób przedstawią
historię pełną miłości, dramatu, pasji i zazdrości. Chcesz to zobaczyć?
Mamy podwójne zaproszenie na to
widowisko. Wyślij SMS-a o treści
wiad.irlandia+imię i nazwisko pod
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł +
23% vat tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 26 marca od godziny
10.00 do 27 marca do godziny 15.00.

Wybieramy Miss Rudy Śląskiej 2014 – str. 17
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KRONIKA TYGODNIA
Wypadek w Bykowinie
Do groźnie wyglądającego wypadku
doszło w sobotnie (22.03.) popołudnie
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. Motocyklista zderzył się ze skręcającym w lewo
z ulicy Górnośląskiej w ulicę Pośpiecha
samochodem osobowym. Kierującego
jednośladem w stanie ciężkim pogotowie
przetransportowało do szpitala. Okoliczności wypadku bada policja.

Poszukiwani świadkowie
Mundurowi z Wydziału Kryminalnego
rudzkiej Komendy poszukują świadków
potrącenia pieszej, które miało miejsce 14
lutego około godziny 7 rano. Kobieta została potrącona przez rowerzystę na wysokości głównej alejki parku znajdującego się przy ulicy Parkowej w Nowym
Bytomiu. Mężczyzna kierujący rowerem
nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia.
Miał on około 50 lat, średniej budowy
ciało, wzrost około 175 centymetrów.
Mężczyzna ten posiadał kask w seledynowe paski. Całodobowy numer telefonu,
pod którym funkcjonariusze czekają na
informacje to (32) 244-92-55.

Śmiertelne potrącenie
Do śmiertelnego potrącenia doszło
17 marca w Kochłowicach. Na przystanku przy ulicy Oświęcimskiej wysiadło
kilku pasażerów autobusu. Część z nich
poszła w kierunku przejścia dla pieszych.
Mężczyzna, który wszedł na przejście jako pierwszy, został potrącony przez osobowego Nissana. Poszkodowany został
przewieziony do szpitala, gdzie wskutek
obrażeń zmarł. 61-latek kierujący osobówką był trzeźwy. Jak poinformowała
policja, sprawa prowadzona jest w kierunku nieumyślnego spowodowania
śmierci.

Statystyki
Urodzenia: 
Zgony: 
Małżeństwa: 
Rozwody: 

– 53
– 23
–4
–5

Spotkania w Halembie
Za nami kolejne spotkania z prezydent Rudy Śląskiej Grażyną
Dziedzic. Ostatnie dwa spotkania
z cyklu spotkań wiosennych odbyły
się w Rudzie Śląskiej-Halembie
(18.03. i 24.03.). Za każdym razem
podczas spotkań pojawiało się pytanie o częste wstrząsy będące następstwem prowadzonej działalności górniczej. Mieszkańcy pytali
również o losy budynku byłej szkoły górniczej.
– Obiekt ten został wyceniony
i zostanie wystawiony w przetargu
z przeznaczeniem pod usługi hotelowe lub centrum konferencyjne –
poinformował wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.
Z pytań zadawanych podczas
spotkań wynika, że największym
problemem dla mieszkańców Halemby jest brak miejsc parkingowych.
– Tutejsze bloki były budowane
w czasach, kiedy było znacznie
mniej samochodów, więc znalezienie miejsca na wybudowanie parkingów, szczególnie w tej części

dzielnicy, nie jest proste – podkreślał wiceprezydent Michał Pierończyk. Częściowo problem ten zostanie rozwiązany podczas planowanej na ten rok budowy boiska
przy Gimnazjum nr 9.
– W ramach remontu zmniejszony zostanie teren szkoły. W tym
miejscu zamierzamy wybudować
dodatkowe miejsca parkingowe poinformowała prezydent Dziedzic.
Istotnym okazał się także problem ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej, a pytanie mieszkańca
dotyczyło koncepcji połączenia nimi dzielnic północnych z południowymi.
– W ostatnich latach wybudowaliśmy prawie 20 km ścieżek rowerowych i planujemy kolejne inwestycje w tym zakresie – zapowiedziała
prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Wszystkich, którym leży na
sercu infrastruktura rowerowa
w mieście, zapraszam na forum
mieszkańców, które odbędzie się
pod koniec kwietnia – zachęcała.

Zniknęło 2,5 mln złotych
Na początku marca Prokuratura
Okręgowa w Gliwicach umorzyła
śledztwo w sprawie brakujących
w kasie Rudy Śląskiej 2,5 mln złotych.
Pieniądze
wyparowały,
a szanse na ich odzyskanie są równe zeru.
Na konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej powinny
trafiać tylko składki urzędników będących jej członkami. Jak się jednak
okazało, konto kasy zasilano również
z pieniędzy umieszczonych na specjalnym rachunku depozytowym. Jest
to konto, na które trafiają wadia wpłacane przez firmy biorące udział
w miejskich przetargach. Z tego kon-

ta wypłacano pieniądze nie tylko na
rachunek PKZP, ale również bezpośrednio pożyczkobiorcom. Specjalny
biegły powołany przez Prokuraturę
Okręgową w Gliwicach potwierdził,
że do kasy nie wróciło 2,5 mln złotych.
– Niewątpliwym jest, że w zakresie
prowadzenia gospodarki finansowej
dotyczącej konta depozytowego Urzędu Miasta Ruda Śląska dochodziło do
trwających latami nieprawidłowości
związanych z wykorzystywaniem tego
rachunku na inne cele niż te, które
stanowiły przyczynę jego ustanowienia (…) W Urzędzie Miasta panowało
milczące przyzwolenie na wykorzysty-

Spotkanie z mieszkańcami w Gimnazjum nr 9 w Halembie.
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Forum odbędzie się 29 kwietnia
o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
Poruszono także temat nazwy
ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Halembskiej i 1 Maja.
Wkrótce na rondzie ma pojawić się
tabliczka informująca, że jest to

rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Tym samym uchwała Rady
Miasta zostanie wykonana. Następne spotkanie – z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia - odbędzie
się już w najbliższą środę, 26 marca
o godz. 18.00, w Zespole Szkół nr 1
przy ul. Niedurnego 125.  MHS

wanie środków zgromadzonych na
rachunku depozytowym na inne cele
niż te, dla których został on założony
– ustaliła prokuratura.
W latach 2007 – 2012 z konta pobrano 1,37 mln zł, a w latach 2001 –
2006 – kolejne 1,17 mln zł. Pieniądze
te nigdy nie zostały zwrócone. Śledczy ustalili jednak, że z powodu braku pisemnych poleceń przelewów nie
da się ustalić, kto pieniądze pożyczał.
Śledztwo wykazało, że polecenia wypłat z PKZP wydawane były również
podczas nieobecności w pracy odpowiedzialnej za nią urzędniczki. Wobec jej śmierci i braku podpisów na
części dokumentów, nie sposób ustalić, czy osoby te „działały w celu wyrządzenia swoim zachowaniem szkody w mieniu Urzędu Miasta w Rudzie

Śląskiej, nie zamierzając zwrócić pobranych środków”. Nie ma dowodów
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa i nie
ma winnych. W kasie miasta brakuje
więc 2, 5 miliona zł - nic nie wskazuje
na to, że kiedykolwiek dowiemy się,
co się z nimi stało.
– Prokuratura potwierdza nasze
ustalenia co do tego, że przez wiele
lat w rudzkim magistracie dochodziło
do nieprawidłowości. Z uzasadnienia
decyzji o umorzeniu wynika, że z konta depozytowego były nielegalnie pobierane pieniądze, które potem nie
wracały do kasy. Trudno pogodzić się
z tym, że nie odzyskamy tych pieniędzy - mówi prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic.
Monika Herman-Sopniewska

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

ZBLIŻENIA

Wiadomości Rudzkie 26.03.2014

3

„Kobieta na wysokich obrotach. Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Polityka” - pod takim hasłem w Katowicach odbył się
I Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, na którym gościło wiele znakomitych osób. W gronie honorowych gości znalazła
się m.in. prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic, prof. Magdalena Środa, minister Krystyna Szumilas, prof. Krystyna Lisiecka, wicemarszałek Aleksandra Gajewska, a także ambasador Szwecji Staffan Herrstrom.

Kongres ma łączyć, a nie dzielić
– Kongres Kobiet to inicjatywa
obywatelska zrzeszająca kobiety
z różnych środowisk, różnych światopoglądów czy opcji politycznych. Jego celem jest integracja kobiet z całego województwa. Kongres ma łączyć,
a nie dzielić – mówi Ewa Chmielewska, członkini komitetu organizacyjnego I Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego.

W ciągu jednego dnia odbyło się 9
paneli tematycznych. Na każdym
z nich wysnuto po kilka postulatów.
Niektóre z nich to: kampanie wspierające start kobiet w wyborach, powołanie rad seniorów przy każdej gminie,
promocja urlopów ojcowskich. Rekomendacje śląskiego kongresu będą
przesłane na VI Kongres Kobiet, który odbędzie się w maju w Warszawie.

W I Kongresie Kobiet wzięła udział prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Foto: Anna Klamecka

– Co roku odbywa się dwudniowy
Kongres Kobiet w Warszawie. Są one
organizowane również w innych częściach kraju, a w tym roku przyszedł
czas również na województwo śląskie.
W naszym kongresie udział wzięło ponad 400 uczestników – i to nie tylko
kobiet – dodaje Ewa Chmielewska.
Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic była gościem honorowym
kongresu i brała udział w jednym z paneli tematycznych: „Rozmowy o polityce otwierają drzwi do wyborów”.
– Nigdy nie chciałam być politykiem, ale splot zdarzeń zdecydował za
mnie. Natomiast zawsze miałam w sobie żyłkę społecznika i cieszy mnie to,
że będąc prezydentem mogę pomagać
innym. Niezmiernie miło było mi gościć na tym kongresie, ale zawsze
podkreślam, że nie jestem feministką.
Kiedy zatrudniam ludzi, interesują
mnie przede wszystkim ich kompetencje, wiedza, fachowość, a nie płeć –
mówiła po kongresie prezydent Grażyna Dziedzic.
Na pierwszym śląskim kongresie
obecny był ambasador Szwecji w Polsce Staffan Herrstrom, który opowia-

Kongres Kobiet odbył się 15 marca w Katowicach.

dał o realiach w Szwecji: - Młodzi ludzie nigdy nie powinni stawać wobec
wyboru – albo założenie rodziny, albo
praca. Szwecja w ostatnich latach dołożyła wielu starań, by poprawić sytuację kobiet, wzmocnić ich pozycję i doprowadzić do zmian – mówił.
W Szwecji czynnych zawodowo
jest 76 proc. kobiet, w Polsce – 57
proc. To zasługa niedrogiej opieki
przedszkolnej dla dzieci i gminy, która ma gwarantować opiekę przedszkolną wszystkim dzieciom.
Organizatorami śląskiego kongresu były Stowarzyszenie Aktywne

Foto: Anna Klamecka

Kobiety z Sosnowca oraz społeczny
komitet organizacyjny, który zawiązał się kilka miesięcy temu. Kongres
Kobiet powstał w czerwcu 2009 r.
jako ruch społeczny, aktywizujący
społecznie i politycznie kobiety
w Polsce. W styczniu 2010 r. powstało stowarzyszenie Kongres Kobiet. Ostatni, ubiegłoroczny V kongres zgromadził w Warszawie 8,5
tys. uczestniczek, 250 gości z 31
krajów z całego świata. VI kongres
odbędzie się 9 i 10 maja w Warszawie.
Monika Herman-Sopniewska
reklama
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W zdrowym ciele

www.wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

Jedna z prelekcji jakie odbyły się w ZSP nr 2 w Czarnym Lesie.

Już po raz VIII Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym
Lesie zorganizował Szkolny Dzień
Profilaktyki. W tym roku odbył się
on pod hasłem „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. W ramach czwart-

Foto: MHS

kowego dnia profilaktyki (20.03.)
przeprowadzono prelekcje dotyczące zdrowia.
– Nasi uczniowie dowiedzieli się
m.in. jak zachować zdrowie psychiczne i fizyczne, kolejne prelekcje

Witaj wiosno!

Najwięcej zabawy sprawiało uczniom wykonywanie marzanny.

Foto: RP

dotyczyły choroby alkoholowej, zespołu FAS oraz problematyki nowotworowej. Dziś skupiliśmy się na
wiedzy o czerniaku – opowiadała
Liliana Tomanik, pedagog szkolny
z ZSP nr 2.
Głównym celem działań profilaktycznych jest dostarczanie wiedzy oraz kształtowanie u młodzieży
dojrzałej postawy wobec życia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
jak również kształtowanie odpowiedzialności i postawy asertywnej.
– Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych
uczniów. Często pomysły tematów
inspiruje rzeczywistość. Pragniemy, aby przekaz trafił do młodych
odbiorców, nakłonił do refleksji, czy
zmiany postępowania. Widzimy, że
nasi uczniowie chcą wiedzieć, pytają o sprawy, które ich nurtują i dlatego dzień profilaktyki organizujemy już od kilku lat – dodała Liliana
Tomanik.
Monika Herman-Sopniewska

– Już po raz drugi organizujemy nocne
witanie wiosny w naszej szkole. Podczas tej
nocy uczniowie wykonają między innymi
marzanny, ale nie będą one topione. Razem
z nimi dzieci późnym wieczorem będą wypuszczać balony z marzeniami do nieba –
mówi Ewa Chowaniec, dyrektor SP nr 21
w Kochłowicach. – Dzieci spędzają tę noc
w szkole bawiąc się, a przy tym ucząc i co
najważniejsze – integrują się – dodaje.
W piątek (21.03.), każdy uczeń biorący
udział w zabawie, wylosował numerek
i przyłączony został do jednej z biorących
udział w grze grup. Dzieci rywalizowały
między innymi w takich konkurencjach jak
tworzenie plakatu promocyjnego szkoły
oraz podchody.
Robert Połzoń
REKLAMA

W Młodzieżowej Radzie Miasta

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta otwiera obrady.

Po raz czwarty w tym roku obradowała Młodzieżowa Rada Miasta.
W czwartek (20.03.) młodzi rajcy na
sali sesyjnej rudzkiego magistratu kilka godzin debatowali nad sprawami
bieżącymi. Kolejne obrady już 10
kwietnia.
– Zawsze każde nasze obrady to
duża niespodzianka. Młodzi radni
chcą dyskutować, angażować się
w życie miasta, spierać, ale i godzić.
To wszystko jest niezwykle konstruktywne. Dziś zajęliśmy się sprawami

Foto: MHS

bieżącymi – mamy wiele inicjatyw
i konkursów. Przypominam, że trwa
konkurs na logo Młodzieżowej Rady
Miasta. Chcemy również zorganizować akcję rozdawania flag w naszym
mieście z okazji Święta Flagi. Organizujemy jeszcze dwie debaty – jedna
z nich odbędzie się w maju pod hasłem „Komuno wróć!” – mówi Aleksandra Kusiak, przewodnicząca VI
kadencji Młodzieżowej Rady Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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Festiwal Kultury Romskiej

W SKRÓCIE
Palmy w Lipnicy

Goście z Francji na Chrześcijańskim Festiwalu Kultury Romskiej.

dzi m.in. grupę wsparcia dla osób
uzależnionych i ich rodzin, jego pastorem jest Tomasz Adler. Pastor Arkadiusz Biczak prowadzi natomiast
misje wśród Romów „ROMOWIE”.
Siedziba kościoła mieści się w Ru-

Foto: MHS

dzie Śląskiej przy Pl. Chopina 3.
Obecnie zbór liczy ok. 50 członków,
a wraz z rodzinami i sympatykami
w nabożeństwach uczestniczy blisko
100 osób.
Monika Herman-Sopniewska

Rzemieślnicze święto
wszystkich rzemieślników, przypadają na
19 marca.
– Każdego roku jest to już tradycją, że
Cechy Rudy Śląskiej organizują duże uroczystości z obecnością arcybiskupa. Można właściwie powiedzieć, że od wielu lat
mamy tu centralne uroczystości podsumowujące rzemieślnicze święto. Będziemy
modlić się o to, by nasze śląskie rzemiosło, które daje dzisiaj prawie 40 tysięcy
miejsc pracy, nie było marginalizowane.
Rynki dyskutują dzisiaj przede wszystkim
o obniżeniu kosztów pracy, przewidywaniu, innowacyjności i nowych talentach.
My pod sobą zrzeszamy mnóstwo takich
talentów – tłumaczy Jan Klimek, prezes
katowickiej Izby Rzemieślniczej.
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budrem”
działa od 1968 roku, natomiast Rudzki Cech
Rzemiosł i Przedsiębiorczości powstał prawie równocześnie z miastem w jego obecnym kształcie administracyjnym.

Podgórscy w UM
Od 18 marca, na pierwszym
piętrze rudzkiego magistratu,
można oglądać wystawę podsumowującą dwudziestolecie
działalności Barbary i Adama
Podgórskich. Rudzcy społecznicy na swoim koncie mają
szereg publikacji, od zielników po książki kulinarne. Ich
ostatnie wydawnictwo – „Synagoga w Wirku. 1891-1939.
Ocalona pamięć” – doczekała
się właśnie ponownego wznowienia.

Odbudują kapliczkę

Rzemieślnicy oficjalnie powitali abp. Wiktora Skworca.

– Cieszę się obecnością wszystkich
przybyłych i budowaniem pewnej tradycji – modlitwy rzemieślników. Przybyli
modlą się za siebie nawzajem oraz o błogosławieństwo dla swojej pracy – mówił
podczas uroczystej mszy abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.

Foto: RP

Obecnie w rudzkim Cechu zrzeszonych jest aż 90 zakładów między
innymi z takich branż jak handel,
fryzjerstwo, stolarstwo, piekarnictwo, cukiernictwo oraz budownictwo.
Robert Połzoń

Władze miasta odbudują przydrożną kapliczkę usytuowaną
przy ul. Edmunda Kokota
w Bielszowicach, którą w ostatnich dniach zniszczyła wichura.
Taką deklarację prezydent Grażyna Dziedzic złożyła podczas
spotkania z mieszkańcami Goduli i Orzegowa. Bezpośrednią
przyczyną zawalenia się kapliczki była wichura, ale również brak odpowiedniego zabezpieczenia.

reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Rudzcy rzemieślnicy celebrowali swoje święto podczas uroczystej mszy świętej, która odbyła się w sobotę (22.03.)
w kościele św. Barbary na Bykowinie. Zorganizował ją Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza
„Budrem”. Eucharystię poprowadził abp
Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
– Chcemy podczas tej mszy złożyć
wszystkie swoje radości i smutki oraz nadzieje i rozczarowania. Chcemy też w trakcie eucharystii objąć pamięcią wszystkich
tych rzemieślników, których Stwórca na
przestrzeni minionych lat powołał do
wieczności – mówił Grzegorz Skudlik,
starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
Msza odbyła się ku czci patronów rzemieślników – św. Józefa i św. Klemensa.
Św. Klemensa Dworzaka, patrona piekarzy i cukierników, wspominamy 15 marca. Wspomnienia św. Józefa, patrona

Rudzki oddział PTTK organizuje kolejny wyjazd, tym razem do Lipnicy Murowanej.
W Niedzielę Palmową, 13
kwietnia, będzie można poobserwować konkurs na największą palmę oraz zwiedzić zabytki tego miejsca. W godzinach popołudniowych odbędzie się przejazd do miasteczka
Bochnia. Wyjazd z Rudy Śląskiej o godzinie 6.00. Koszt
wycieczki wynosi 55 zł (dla
członków PTTK i młodzieży
szkolnej – 50 zł). Więcej informacji pod numerem 32 24867-48.

REKLAMA

W niedzielę (16.03.) rozpoczął się
Chrześcijański Festiwal Kultury
Romskiej. W Rudzie przez dwa dni
bawili się Romowie z całej Polski
oraz goście z Francji.
– Celem spotkania jest szerzenie
kultury chrześcijańskiej i kultury
romskiej, podtrzymywanie tożsamości i języka romskiego oraz integracja
społeczna. Na tegorocznym festiwalu
pojawili się Romowie nie tylko z Rudy Śląskiej, ale z Zabrza, Strzelców
Opolskich czy Bystrzycy Kłodzkiej.
Pierwszy taki festiwal mieliśmy
w 2008 roku. Od tego czasu staramy
się kontynuować tę tradycję – tłumaczył Arkadiusz Biczak, pastor z Kościoła Bożego w Rudzie Śląskiej.
W tym roku do Rudy Śląskiej zawitali goście z Paryża. Wśród nich
Demeter Stevo, sekretarz generalny
organizacji C.M.E.R.I., który od 40
lat podróżuje i zajmuje się proble-

mem integracji romskiej społeczności.
– Romowie z Rudy Śląskiej i Zabrza przybliżają się do Boga. Byłem
już tutaj kilka razy i widzę, że Romowie chcą się integrować, a my chcemy pomagać im w tej integracji. Słyszałem również, że w Zabrzu były
zamieszki związane z Romami. Żywo
mnie to interesuje i dlatego tutaj
przyjechałem. Zauważyłem, że tego
rodzaju koncert i festiwale integrują
społeczności lokalne. Teraz chciałbym taki festiwal zrobić w Zabrzu.
Chcemy zaprosić artystów romskich
z Włoch, Szwecji, Francji – mówił
Demeter Stevo.
Kościół Boży w Rudzie Śląskiej to
chrześcijańska wspólnota protestancka należąca do ruchu zielonoświątkowego, to część federacji Kościołów Bożych (Church of God). Kościół Boży w Rudzie Śląskiej prowa-
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Harmonogram
wiosennych spotkań
prezydent miasta
z mieszkańcami
wygląda następująco:

26 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami
Nowego Bytomia i Chebzia
– Zespół Szkół nr 1, ul. Niedurnego
31 marca – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Rudy
– Miejskie Przedszkole nr 8,
ul. Sobieskiego
1 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Rudy
– Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Janasa
3 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Wirku
i Czarnego Lasu
– Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Główna
7 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami Bykowiny
– R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa
8 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami
Kochłowic
– Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Łukasiewicza
15 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami
Bielszowic
– Dom Kultury, ul. Kokota

W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych. Jest ono organizowane przez Fundację Godula Hope w ramach akcji Moda na zdrowie. Jej adresatem
były panie powyżej 45. roku życia.

Ma ponad metr długości oraz pół metra szerokości – mowa o sztucznej psiej
kupie, która stanęła w czwartek (20.03.) na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Nietypowa rzeźba ma zmusić właścicieli czworonogów nie sprzątających po
swoich pupilach do zmiany swojego zachowania.

Wykład odbył się w czwartkowe popoludnie (20.03.) w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Foto: MHS

Uczniowie SP nr 1 mówią „nie” psim kupom na ulicach w mieście.

Profilaktyka chorób nowotworowych Kupa wstydu

– Jako fundacja staramy się cyklicznie przygotowywać spotkania
dla kobiet w różnej grupie wiekowej.
Chcemy, aby kobiety zdawały sobie
sprawę, co to jest profilaktyka chorób
nowotoworowych. Zależy nam, aby
panie wcześniej zgłaszały się do lekarza i dawały im szansę na leczenie.
Bo tylko wczesne wykrycie choroby
nowotworowej pozwala na całkowite
wyleczenie – mówił prof. Krzysztof
Sodowski, prezes Fundacji Godula
Hope.

– Mądre, wykształcone kobiety boją się lekarzy. Mimo, że czasy się
zmieniły, wciąż wiele kobiet się boi
i nie chce wiedzieć. Musimy pamiętać, że nasze ciało wymaga regularnego serwisu, czyli badań takich jak
morfologia krwi, OB, usg jamy
brzusznej, badanie piersi. Gdybyśmy
tego pilnowały, to uniknęłybyśmy połowy naszych zdrowotnych problemów – podkreślała Krystyna Zamorska, dyrektor Fundacji Godula Hope.

MHS

– Psie kupy się zbiera i wyrzuca,
niestety to nieczęsty widok na naszych
ulicach – mówi Kuba Widuch, uczeń
SP nr 1 w Nowym Bytomiu.
– Wierzę, że dzięki takim – może
i kontrowersyjnym działaniom – wpłyniemy na tych, którzy nie sprzątają po
swoim psie – podkreśla Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Po ubiegłorocznej akcji z chorągiewkami, którymi na zieleńcach

Foto: MHS

oznaczano miejsca gdzie znajdują się
psie odchody, przyszedł czas na kolejne działania. Tym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 pomalowali rzeźbę oraz oznaczyli ją
chorągiewkami z napisami „kupa
wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności”, „kupa bakterii”. Uczniowie
podstawówki rozdawali również
mieszkańcom woreczki na psie odchody i informowali, jak należy
z nich korzystać.
Monika Herman-Sopniewska
reklama
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Nadmierna szybkość prawie nigdy nie idzie w parze z bezpieczeństwem.
Najgorzej jednak gdy kierowcy sprawdzają możliwości swoich maszyn
w miejscach do tego nieodpowiednich. Wściekli mają prawo być natomiast
mieszkańcy dzielnicy Ruda, dla których niebezpieczne motoryzacyjne zabawy w okolicach stadionu Slavii stają się coraz bardziej uciążliwe.

Za szybcy, za wściekli
– Wieczorem często kierowcy
szaleją w tym miejscu. Na długości
całego parkingu odbywają się małe
wyścigi. Trudno tego nie usłyszeć,
bo czasami ryk silników roznosi się
po całym osiedlu. Najgorsze jednak
jest to, że wtedy ta okolica jest bardzo niebezpieczna. Blisko stadionu
Slavii często bawią się dzieci. Nie
jest trudno wtedy o jakiś przykry
incydent – tłumaczy pan Jakub,
mieszkaniec dzielnicy Ruda.

– Często spacerujemy z mężem
w tym miejscu. Czasami jest jednak niebezpiecznie zapuścić się
w te rejony, ponieważ młodzież
urządza tam sobie groźne zabawy
autami. Kręcą nimi kółka i ścigają
się, całe szczęście, że jeszcze nic
złego się nie stało – opowiada pani
Danuta, mieszkanka Starego Osiedla.
Sprawę szybko skierowaliśmy
do Straży Miejskiej.

Niebezpieczne zabawy motoryzacyjne są uciążliwe dla mieszkańców Rudy.

Foto: RP

Parking koło stadionu Slavii dla nierozważnych kierowców wydaje się być idealny do motoryzacyjnych popisów. 
Foto: RP

– Bardzo dziękujemy za tę interwencję. Będzie pomocna w naszej
pracy. Niemniej pragnę podkreślić,
iż w sprawie nieprawidłowości polegających na organizacji nielegalnych wyścigów samochodowych
w rejonie ul. Sosinki, od dnia
1.01.2013 r. do dnia 17.03.2014 r.
zarejestrowano jedno zgłoszenie
(20.10.2013 r. godz. 19.50), które
wpłynęło do służby dyżurnej jednostki Straży Miejskiej. Wspomniane zgłoszenie dotyczyło osób kierujących samochodami bez posiadania stosownych uprawnień – tłumaczy Andrzej Nowak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – W tym
miejscu pragnę zauważyć, że wskazane w przesłanym zgłoszeniu wy-
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kroczenia drogowe przekraczają
uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, które zostały ujęte
w art. 129 b ustawy Prawo o ruchu
drogowym – dodaje.
Miejmy zatem nadzieję, że ci,
którzy zajmą się problemem nierozważnych kierowców, szybko się
z nim uporają.
– W tej sprawie informacja przekazana została funkcjonariuszom
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie
Śląskiej celem dalszego wykorzystania służbowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami – wyjaśnia rzecznik prasowy
Straży Miejskiej.
Robert Połzoń

Z redakcyjnej skrzynki

– Jestem mieszkańcem Halemby
i chciałbym wiedzieć, co powoduje tak
silne i gwałtowne tąpnięcia, jakie ostatnio mają miejsce w mojej dzielnicy. Są
one tak silnie odczuwalne, że boję się
o swoje życie. Czy nic nam nie zagraża? Czy jest to z pewnością bezpieczne
i kiedy te wstrząsy ustaną? Dawno już
nie odczuwaliśmy ich tak silnie – mówił
mocno zaniepokojony Czytelnik WR.
– Za tak mocne wstrząsy odpowiadają
kopalnie Bielszowice i Halemba-Wirek –
wyjaśnia Roman Pasternok z Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Ruda Śląska, który dodaje:
– Wstrząsy to efekt eksploatacji prowadzonej przez te kopalnie. Jeszcze przez
kilka miesięcy będą one odczuwalne
przez ludzi, ale nie mają większego wpływu na konstrukcję budynków. Dodajmy,
że Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy zleciły prowadzenie obchodów kontrolnych po każdym silnym
wstrząsie. Od dłuższego czasu nie przydarzyła się żadna awaria na sieci gazociągowej, która miałaby jakikolwiek
związek ze wstrząsami. Wstrząsy powinny wkrótce ustać – to kwestia kilku miesięcy. Do lipca górotwór powinien się
odprężyć, a wstrząsy przestaną być tak
częste. Tak więc uspokajamy, wstrząsy są
odczuwalne, ale niegroźne. Ludzie mogą
spokojnie spać.
reklama
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WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH 2014:
7 kwietnia 2014 r.
Wojewódzki Konkurs poezji lagrowej Ravensbrück
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty
28 kwietnia 2014 r.
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – ﬁnał
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty
Uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II
25 kwietnia 2014 r., godz.18.00
Kościół św. Pawła Apostoła
27 kwietnia 2014 r.
Basen Ruda – Chryzantem 10
Sztafeta pływacka

30 maja – 1 czerwca 2014 r.
Weekend z proﬁlaktyką
1 czerwca 2014 r.
Dzień Dziecka. Rynek miejski – plac Jana Pawła II
Uroczystości w związku z przyjęciem wizerunku św. Barbary
w herbie Miasta oraz 55-lecia istnienia Miasta
6 czerwca 2014 r., godz.18.00
Msza św. w Kościele pw. Pawła Apostoła
6 czerwca 2014 r., godz.19.00
Koncert Andrzeja Piasecznego z zespołem

Dni Rudy Śląskiej
13 czerwca 2014 r.

26 kwietnia 2014 r., godz. 18.00
Wybory Miss Rudy Śląskiej
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

Kabareton: Marian Makula, „Pomsta”, Kabaret Rak, Kabaret pod
Wyrwigroszem. Tereny Targowe Ruda Śląska

Festyny Rodzinne z okazji 55-lecia istnienia Miasta
9 maja 2014 r.
Nowy Bytom – plac Jana Pawła II
17 maja 2014 r.
Kochłowice – planty
23 maja 2014 r.
Bielszowice – Park Strzelnica
20 czerwca 2014 r.
Ruda 1– Park im. A. Kozioła
28 czerwca 2014 r.
Godula – Park Młodzieży
26 lipca 2014 r.
Czarny Las – Kokota
8 sierpnia 2014 r.
Bielszowice – Fińskie Domki
22 sierpnia 2014 r.
Bykowina – Górnośląska
30 sierpnia 2014 r.
Wirek – GKS Wawel –Wirek
5 września 2014 r.
Halemba – GKS Grunwald

Dzień Rockowy: Bracia, Stauros, Rob Tognoni, Sztywny Pal Azji,
Manchester, HooDoo Band. Tereny Targowe Ruda Śląska

22 maja 2014 r.
Metropolitalne Święto Rodziny. Ogród MCK. Festyn z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzina Miłością Wielka”

14 czerwca 2014 r.

15 czerwca 2014 r.

3 sierpnia 2014 r.
Festiwal Orkiestr Dętych. Park. im. A. Kozioła
Koncert z udziałem Zbigniewa Wodeckiego
6 września 2014 r.
Festyn TV Disco. Tereny Targowe Ruda Śląska
20 września 2014 r.
Rudzki Jarmark Pozarządowy
Rynek miejski – plac Jana Pawła II
1 października 2014 r.
Uroczystości Jubileuszu 60-lecia kościoła św. A. Boboli
Kościół św. Boboli. Koncert Contuta Forza – kwintet instrumentów
dętych
październik
Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej
Dom Kultury w Bielszowicach
12 października 2014 r.
Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 2014
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

Dzień Rozrywkowy: Śląska Gala Biesiadna. Wystąpią m.in.:
Damian Holecki, Krywań, Andrzej Rybiński, Don Wasyl, Grzegorz
Poloczek, Bernadetta Kowalska i przyjaciele, prezenterzy Joanna
Bartel, Andrzej Miś. Tereny Targowe Ruda Śląska

11 listopada 2014 r.
Hanysy 2014. Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

14 czerwca 2014 r.
Industriada. Ficinus. Festyn dla mieszkańców

15-21 grudnia 2014 r.
Kiermasz świąteczny. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

21 czerwca 2014 r.
55 km na 55-lecie Miasta Ruda Śląska z udziałem najlepszych
ultramaratończyków i przedstawicieli rudzkich szkół
Rynek miejski – plac Jana Pawła II

grudzień
Uroczystości związane z obchodami Dnia Górnika

grudzień
Rudzki Stół Wigilijny. Rynek miejski – plac Jana Pawła II
31 grudnia 2014 r.
Sylwester w plenerze. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

KULTURALNIE

Recital Bezpańskich

Spaleni słońcem

Aranżacje piosenek zdały się tworzyć na scenie wspólną historię.

citali. Widzę ogromny progres
w działaniu teatru. Rozwijamy się
prężnie z roku na rok – mówi Karolina Wiśniowska, aktorka teatru.
– To był świetny koncert. Miło było posłuchać tak świetnie zaaranżo-

Foto: RP

wanych starych piosenek kabaretowych. Ci młodzi ludzie mają wielki
talent, który powinni dalej rozwijać
– mówił po recitalu pan Mateusz,
jeden z widzów.
Robert Połzoń

Historia z porcelany
Historię okresu międzywojennego oraz lat 40. XX wieku, zamkniętą w pięknie wykonanych
porcelanowych eksponatach poczuli wszyscy ci, którzy w piątek
(21.03.) wybrali się na otwarcie
wystawy „Urok starej porcelany”
w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana
Chroboka.
Otwarcie
uświetnił koncert pedagogów
i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
– Ta ekspozycja prezentuje najciekawsze obiekty ze zbiorów rudzkiego
muzeum. Wystawa to efekt kilkunastoletniej działalności kolekcjonerskiej, w której skupialiśmy się na
tworzeniu zbiorów składających się
z przykładów porcelany z lokalnych
fabryk – tłumaczyła Ewelina Pieczka, kustosz wystawy.

Ekspozycja liczy prawie 500 pozycji, której zasoby pochodzą m.in. z Fabryki Porcelany „Giesche” w Katowicach-Bogucicach oraz „Huty Franciszka” w Bykowinie.
– Trzon wystawy stanowią fotografie wykonane przez Piotra Sobańskiego, fotografika z Muzeum
Historii Katowic, na których ukazuje on najciekawsze elementy
zbiorów. Wystawa wzbogacona jest
o konkretne przykłady porcelany
takie jak serwisy kawowe, serwisy
stołowe jak i różne przykłady galanterii dekoracyjnej – opowiadała
Ewelina Pieczka.
Na wystawie, oprócz zastawy, pojawiły się również porcelanowe figurki sakralne. W ramach prezentowanej
wystawy prowadzone będą warsztaty
ze zdobienia porcelany dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Eks-

W kinie „Patria” w ramach cyklu
„Kino w Europie – Europa w kinie”, organizowanego przez KaFe
In-nI, wyświetlony zostanie film
w reżyserii Nikity Michałkowa
„Spaleni Słońcem”. Fabuła przedstawia bohatera rewolucji – Kotowa, który przebywa na wsi wraz ze
swoją rodziną. Liczy, że nie dosięgną go stalinowskie czystki. Pięknego lata do jego posiadłości przybywa były bliski znajomy jego żony. Film otrzymał Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Kinomanów zapraszamy 2 kwietnia
na godzinę 17.30.

Universe w MCK
Fanów zespołu Universe zapraszamy na kolejny koncert w Miejskim Centrum Kultury. 5 kwietnia
będzie można na żywo posłuchać
takich utworów jak „Wołanie przez
ciszę”, „Mr. Lennon” czy „Daj mi
wreszcie święty spokój”. Podczas
koncertu wystąpi także Gang Olsena – Acoustic Trio. Impreza odbędzie się o godzinie 18.00. Bilety do
zakupu w cenie 30 i 40 zł.

Gdzie ta wiosna?
29 marca o godzinie 11.00 można wyruszyć w zimowo-wiosenną
podróż. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji na terenie przy kościele
pw. Bożego Narodzenia w Halembie organizuje wycieczkę w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.
Zapraszamy chętnych spacerowiczów.
Porcelanowe eksponaty prezentowały się bardzo okazale.

pozycja czynna będzie dla zwiedzających do 22 czerwca br.
– Wystawa bardzo mi się podoba. Takie wydarzenia w naszym
muzeum są bardzo potrzebne, ponieważ te eksponaty są nieroze-

Foto: RP

rwalnie związane z naszą przeszłością. Takie ekspozycje rozbudzają
nasze poczucie wspólnoty regionalnej – mówił obecny na otwarciu wystawy pan Mateusz.
Robert Połzoń

Dla ciała i duszy
W filii nr 18 MBP w Halembie
odbędą się 2. urodziny salonu kosmetycznego „Efectivo”. Na imprezę „Dla ciała i dla duszy” zapraszamy 27 marca, w godzinach
16.00-19.00.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Z nowobytomskiej sceny rozbrzmiewały między innymi takie
utwory jak: „Oczy tej małej” oraz
„Niech żyje bal”.
– Wykonuję utwór ,,Już kąpiesz
się nie dla mnie” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Wydaje mi
się, że tym razem nasz recital jest
bardziej spójny niż poprzednie. Myślę, że widzowie mogą postrzegać
nasze dzisiejsze występy jako jedną
wspólną historię, przez którą przewijają się wątki miłości tragicznej
oraz groteskowej – mówi Dawid
Konefał, aktor Teatru Bezpańskiego.
Dotychczas recitale Teatru Bezpańskiego prowadził konferansjer.
Podczas jubileuszowego koncertu
zrezygnowano z takiego rozwiązania i piosenki zdawały się tworzyć
jeden wielki spektakl.
– Miałam to szczęście, że występowałam w każdym z dziesięciu re-

CO, GDZIE, KIEDY?

REKLAMA

Miłość podaną w muzycznych inspiracjach zaserwowali widzom na
deskach Miejskiego Centrum Kultury
im. Henryka Bisty aktorzy Teatru
Bezpańskiego. W niedzielę (23.03.)
młodzi aktorzy zaprezentowali dziesiąty, jubileuszowy recital pod tytułem ,,Pani pozna Pana”.
– Recital jest pokłosiem naszych inspiracji Festiwalem Polskiej Piosenki
Aktorskiej, który odbywał się we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że podczas
recitalu nie bazujemy tylko na klasykach, ale też wykorzystujemy współczesne formy polskiej piosenki aktorskiej – tłumaczy Marlena Hermanowicz, dyrektor artystyczny Teatru Bezpańskiego. – Wątek miłosny jest kluczowy dla dzisiejszego koncertu. Myślę, że najbardziej ciekawe w tym recitalu jest to, że staramy się o miłości
opowiadać niestandardowo. Staramy
się podać swoje przepisy i recepty nie
wprost, tylko metaforycznie – dodaje.
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Pracujemy z mężem po kilkanaście godzin dziennie. Mamy siedzący tryb
pracy. Co jeść, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i zachować przy tym szczupłą sylwetkę?
Weronika 36 l., Nowy Bytom

PORADY
DIETETYKA

mgr Monika
Macioszek
– dietetyk,
Centrum
Poradnictwa
i Edukacji
Zdrowotnej
Medietic

Dieta dla zapracowanych
Dieta osób zapracowanych powinna składać się przede wszystkim
z łatwych, mało czasochłonnych
w przygotowaniu dań, dostarczających niezbędnych podczas intensywnego wysiłku umysłowego
składników odżywczych. Najlepiej
spożywać posiłki regularnie co 3-4
godziny. Najważniejszym posiłkiem dnia jest pożywne śniadanie,
które najlepiej zjeść do 30 minut od
momentu przebudzenia. Dobrą propozycją na zdrowe i równocześnie
szybkie w przygotowaniu śniadanie
są płatki zbożowe lub musli, najle-

piej bez dodatku cukru, z chudym
mlekiem lub jogurtem. W pracy nie
zawsze mamy czas i możliwość
przygotowania ciepłego posiłku,
dlatego warto jeszcze przed wyjściem do pracy przygotować zdrowe kanapki, najlepiej z razowego
pieczywa z dodatkiem warzyw. Pamiętajmy też o owocach, które z powodzeniem mogą zastąpić paluszki
czy słone orzeszki. Inną propozycją
zdrowego posiłku do pracy jest sałatka, do której idealnym dodatkiem
są kiełki. W razie późniejszej pory
obiadu, do sałatki można dodać por-

Słyszałam, że wprowadzono nowe zasady odliczania wydatków za korzystanie z Internetu. Czy to prawda? Czy można dowiedzieć się czegoś więcej
w tym temacie?
Anna H. z Orzegowa

PORADY
URZĘDU SKARBOWEGO

Edyta
Meisner
– zastępca
naczelnika
Urzędu
Skarbowego
w Rudzie
Śląskiej

Wydatki za korzystanie z Internetu
Nowelizacja ustawy o podatku
dochodowym nie przyniosła zmian
w zakresie limitu kwoty, którą
można odliczyć za korzystanie
z Internetu (w dalszym ciągu jest
to maksymalnie 760 zł) Wydatki
nadal są ustalone na podstawie
imiennych dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zawierających w szczególności:
– dane identyﬁkujące kupującego (odbiorcę usługi) i
– dane identyﬁkujące sprzedającego usługę,
– rodzaj usługi oraz
– kwotę zapłaty
– ekofaktury (obraz faktury
elektronicznej wysyłanej na adres
e-mailowy podatnika).
Nie wszyscy jednak mają możliwość rozliczenia w zeznaniu po-

datkowym za rok 2013 wydatków
na korzystanie z Internetu.
Z ulgi internetowej mogą skorzystać tylko osoby, które w latach
2005-2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za dostęp
do Internetu wyłącznie przez dwa
kolejne lata podatkowe. Oznacza
to, że dla wszystkich tych podatników, którzy w zeznaniach podatkowych składanych za 2011 r. i lata wcześniejsze korzystali z ulgi
internetowej, zeznanie za 2012 r.
było ostatnim, w którym mogli dokonać odliczenia poniesionych
z tego tytułu wydatków. Osoba,
która w zeznaniu podatkowym
składanym za rok 2012 po raz

cję białka w postaci np. jajka, ryby
bądź twarogu. Dzięki temu dłużej
będziemy czuli się nasyceni.
Taka dieta nie tylko dostarczy
nam niezbędnych witamin i składników mineralnych, które pozytywnie działają na układ nerwowy
i procesy myślowe, ale jest też niskokaloryczna. Podczas pracy pamiętajmy o nawadnianiu organizmu. Najlepiej do tego nadaje się
niegazowana woda mineralna, która powinna stale stać na naszym
biurku, aby móc często po nią sięgać i popijać w ciągu dnia, zwłaszcza, gdy pracujemy w klimatyzowanym biurze.
Po powrocie do domu zjedzmy
ciepły posiłek w formie obiadokolacji. Nie powinna ona być zbyt obﬁta, najlepiej zjeść ją nie później niż
na 2-3 godziny przed snem.

pierwszy skorzystała z odliczenia
ulgi na Internet, będzie mogła skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Osoby, które z ulgi
nie korzystały w latach poprzednich, mają prawo do korzystania
z niej w dwóch kolejno występujących po sobie latach np.: w zeznaniu za 2013 i 2014 rok.
W przypadku rozliczających się
małżeństw sytuacja jest korzystniejsza. W sytuacji, gdy wydatki
z tytułu korzystania z Internetu,
obecnie jak i w latach wcześniejszych, ponosiła żona (lub odpowiednio mąż), co potwierdzają dokumenty, to od 1.01.2013 r. utraci
ona prawo do odliczania z tego tytułu. Jeśli zaś w latach 2013 i 2014
wydatki z tego tytułu ponosić będzie mąż (lub odpowiednio żona),
a ich wysokość będzie wynikała
z dokumentów stwierdzających ich
poniesienie, to z kolei jemu będzie
przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi internetowej w tych latach.

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

REKLAMA

NOWO OTWARTY SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
* * * Kasia&Sylwia * * *

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 65
(obok Restauracji Toskania)

tel. 32 726-34-83

* * * ZAPRASZAMY: pon-pt 9.00-18.00, sob. 8.00-13.00* * *

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
w w w. h m b u d . p l

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chemię budowlaną
materiały izolacyjne
cegły, pustaki, bloczki
kostkę brukową, palisady,
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i suﬁtowe
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria
folie budowlane
płyty OSB
ASNYM
JEMY WŁ
tynki, farby
DYSPONU
M
RTE !
materiały sypkie
TRANSPO
materiały metalowe

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom 605-555-280

OGŁOSZENIA
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA MARZEC

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Lp. Nazwa obiektu

Zakres rzeczowy

Wykonanie

1
2
3

Zasoby ADM-5
wymiana stolarki okiennej (z listy + awaryjne) 243.280,24
Zasoby ADM-5
refundacja za wymianę stolarki okiennej 
91.211,39
Chroboka 12 pion m-nia nr 9;
remont i uszczelnienie
112.334,73
Chroboka 14 pion m-nia nr 1, przewodów kominowych
Chroboka 12 pion m-nia nr 3;
Chroboka 31 pion m-nia nr 1 i4,
Paderewskiego 1b pion m-nia 15
4
ks. Niedzieli 31/2,
remont pieców pokojowych, refundacja 
17.830,70
31a/1, 35a/7; 35/1
za wymianę pieca kuchennego
5
Paderewskiego
wymiana drzwi do zsypów zewnętrznych 
50.737,85
13-13b,
Jankowskiego 16b-c
6
Elsnera1,,
utwardzenie terenu pod pojemniki 
21.144,57
Paderewskiego 3, 9
do segregacji odpadów
Główna 20
7
Paderewskiego 15, 15a, 15b, remont pokrycia dachowego 
116.960,94
Elsnera 3
8
ks. Niedzieli 35,
remonty instalacji wod.-kan.
222.570,21
Paderewskiego 7
pion m-nia nr 1, 7b/1, 7c/25,
oraz deszczówki
ks. Niedzieli 29d
pion m-nia nr 2,
Kempnego 2a-2b,
Paderewskiego 3a,
pion m-nia nr 44,
Chroboka 16-18,
Paderewskiego 13-13b,
Paderewskiego 9, 9c,
Elsnera 2a, 3, 3 pion m-nia nr 13,
ks. Niedzieli 33a
pion m-nia nr 3,
Paderewskiego 15b pion m-nia 2
9
Jankowskiego 16a, 16c, wymiana odcinka rury, rozdzielaczy
32.112,19
Główna 26-26a
i zaworów kołnierzowych w węzłach c.o.
10 Paderewskiego 13
roboty ogólnobudowl. przy ociepleniu 
207.184,25
11 Elsnera 1, 2, 3, 4
opracowanie audytu energetycznego 
41.451,00
		
oraz PT ocieplenia budynku
12 Paderewskiego 13-13b
wykonanie drenażu i izolacji 
127.199,06
pn ściany fundamentowej
13 Chroboka 16-18
wykon. izolacji ścian fundamentowych 
42.244,99
14 Elsnera 2-2a
wyk. drenażu i izolacji ścian fundamentowych  36.693,79
15 Jankowskiego 16c
wymiana windy 	
118.886,40
16 Paderewskiego 13
wymiana windy 	
118.616,40
17 Jankowskiego 16, 18a,
naprawa wind

3.492,20
Paderewskiego 1, 1a, 13
18 Paderewskiego 1, 3,
uszczelnienie spoin elewacyjnych 
24.609,51
Jankowskiego 18-18c,
Kempnego 2, 4,
Elsnera 1-4
19 Jankowskiego 18-18c,
remont chodników

50.155,74
Paderewskiego 7
20 Równoległa 1-1a,
remont instalacji elektrycznych 
95.205,64
Główna 28-28a,
J. Curie 4
21 Główna 20, 28
remont instalacji odgromowej 
2.638,46
22 Główna 20
remont garażu

3.592,57
23 ks. Niedzieli 45
remont wjazdu do garażu 
2.732,59
24 Paderewskiego 15-15c
zakup belek montażowych 
7.769,52
		
do zabudowy gazomierzy
25 Paderewskiego 15-15c
przebudowa instalacji gazowej 
234.834,15
26 Paderewskiego 13-13b
ocieplenie budynku

1.190.564,76
27 Różyckiego 30
remont dachu, elewacji, 
40.995,34
malowanie pomieszczeń biurowych
28 Magazynowa 12
remont pomieszczeń

12.707,63
29 Zasoby ADM-5
wymiana legalizacyjna wodomierzy 
70.541,57

ADMINISTRACJA NR 6
– BYKOWINA
Lp. Nazwa obiektu
1 Kopalniana 16-a
2 Kopalniana 18
3 Fr.Wilka 5a
4 Kombajnistów 3b
5 Szpaków 15-17
6 zasoby ADM6
7 zasoby ADM6
8 zasoby ADM6
9 zasoby ADM6
10 Kopaln.12-14, 8-10;
Kombajn.1;
Sztygarska 2

Zakres rzeczowy

Wykonanie

częściowy remont dachu 
23 760,00
częściowy remont dachu 
11 880,00
remont koryta na dachu	
4 860,00
częściowy remont dachu 
8 100,00
docieplenie stropodachu 
3 456,00
wymiana okien: 948,9 m2 = 464 szt
580 675,79
refundacje za wym.okien: 165,2 m2 =79 szt 47 268,73
refundacje za wym.drzwi: 3 szt	
3 550,00
montaż nawiewników w oknach
3 403,08
demontaż azbestów ze ścian w kl.schodowej 32 732,33

11 Grzegorzka 10
demontaż azbestów ze ścian w maszynowniach 6 427,25
12 Kopalniana 8
malowanie kl.schod,piwnic,docieplenie ścian 8 424,00
13 Kopalniana 10
malowanie kl.schod,piwnic,docieplenie ścian 15 660,00
14 Sztygarska 2
malowanie kl.schod,piwnic,docieplenie ścian 16 848,00
15 Kopalniana 12-14
malowanie kl.schod,piwnic,docieplenie ścian 14 040,00
16 Kombajnistów 1
malowanie kl.schod,piwnic,docieplenie ścian 16 200,00
17 Grzegorzka 10
malowanie kl.schod,piwnic,obudowa sufitów 60 588,00
18 Zgrzebnioka 16, 18, 20 malowanie piwnic i parterów po zalaniu
14 580,00
19 Zgrzebnioka 16-a, 18
remont maszynowni

14 256,00
20 Gwarecka 31
malowanie klatki schodowej 
12 960,00
21 Szpaków 17
remont istniejącego parkingu 
36 777,00
22 Szpaków 5
rozbudowa parkingu

58 199,21
23 Kanarków 1
zatoka parkingowa + projekt 
17 466,00
24 Skowronków 16
remont chodnika

7 749,00
25 Szpaków 41-47
remont chodnika + wpust uliczny
39 360,00
26 Kopalniana 10
remont parkingu	
34 440,00
27 ks.Szramka 3
remont schodów terenowych 
4 920,00
28 Sztolniowa.2a, Brygadz.3, Zgrzebnioka 4bodwodnienie chodników 7 380,00
29 Brygadzistów 2-4
remont chodnika

35 445,65
30 Zgrzebnioka 16-18
remont części chodnika

3 813,00
31 Siekiela,
utwardzenie podłoża placów gospodarczych 33 087,00
ks.Potyki,
Brygadz.2-4,
Wilka 5
32 Szpaków 51-53;
remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych 52 464,11
Komb.2;
Kopalniana,
Sztygarska,
Zgrzebn.4,
Gwarecka 31
33 Brygadz.2,4;
projekt B-W instalacji gazowej 
15 498,00
Kombajn.2
34 Kombajnistów 2
wyprowadzenie gazomierzy na korytarz
84 485,17
35 Brygadzistów 2
wyprowadzenie gazomierzy na korytarz
86 717,23
36 Brygadzistów 4
wyprowadzenie gazomierzy na korytarz
76 622,14
37 Szpaków 17/
wymiana pionów wody i kanalizacji
28 070,64
pion 3-19,2-18
38 Kanarków 1/ pion 3-23
wymiana pionów wody i kanalizacji
10 043,13
39 ks.Potyki 18/ pion 2- 14 wymiana pionów wody i kanalizacji
6 475,76
40 ks.Potyki 16/ pion 3-11 wymiana pionów wody i kanalizacji
6 479,25
41 ks.Potyki 14/ pion 1 do 5 wymiana pionów wody i kanalizacji
4 641,57
42 Siekiela 22a/ pion 1,3,5 wymiana pionów wody i kanalizacji
5 398,51
43 Fr.Wilka 7/ pion 3 do 27
wymiana pionu wody

12 959,70
44 Kopalniana 22c/
wymiana pionów wody i kanalizacji
19 438,63
pion 1 do 9 oraz 22/
pion 3-15
45 Kopalniana 18
wymiana poziomu + przyłącza kanaliz.sanitarn. 18 107,64
46 Kombajnistów 3
wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej
6 140,93
47 Sztygarska 5
wymiana poziomu + przyłącza kanaliz.sanitarn. 10 532,92
48 Zgrzebnioka 14
wymiana pionu i poziomu wody
31 847,43
49 Grzegorzka 10
wymiana poziomu wody i cyrkulacji
49 140,00
50 Grzegorzka 3
wym. poziomu wody i pionu kanaliz.sanitarnej 45 235,92
51 Grzegorzka 1
wymiana poziomu wody i cyrkulacji
31 965,35
52 Gwarecka 31
wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy
8 599,92
53 Szybowa Wilka
wymiana wodomierzy (3004 szt.)
160 639,76
Kopalniana
Kombajnistów
Sztolniowa
Sztygarska
Brygadzistów,
Szramka
Korfantego
Pośpiecha,
Poloczka
54 Szpaków, Skowr.,
wymiana wodomierzy (2063 szt. z 2012 r.) 116 598,64
Drozdów; „stara” Bykowina
55 Szybowa 4
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 3 096,00
56 Poloczka 2
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 1 548,00
57 Poloczka 4, 6
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 5 400,00
58 Poloczka 10, 12
remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 4 536,00
59 Korfantego,
zabudowa 15 szt. wentylatorów dachowych 19 500,00
Fr.Wilka,
Szybowa 4,
Sztoln. 1,
Szramka 1,
Pol.6,10,12;
Zgrzeb.2,
Gwarecka 23
60 Poloczka 10
remont rozdz. gł. i admin., wym. osprzętu elektr. 14 040,00
61 Gwarecka 27
remont rozdz. gł. i admin., wym. osprzętu elektr. 15 120,00
62 Fr.Wilka 8-10
wymiana płyty gł. elektrycznej 
3 600,48
63 Sztolniowa 2-4
wym. RG, zabezpieczeń przedliczn., osprzętu 27 000,00
64 Gwarecka 19
wym. RG, zabezpieczeń przedliczn., osprzętu 29 775,48
65 Zgrzebnioka 4
wym. RG, zabezpieczeń przedliczn., osprzętu 16 200,00
66 Szpaków 5
przestawienie słupa oświetleniowego
4 674,00
67 Szpaków 15, 17, 27, 29 naprawa słupów żelbetowych na galeriach 63 147,79
68 Kanarków 1/25
balustrady balkonowe, poręcze w kl. schodowej 13 176,00
i Skowronków 16a, 14/20
69 Skowronków,
uzupełnienie tynków i okapników na galeriach 55 404,00
Drozdów, Szpaków
(indyw. zgłosz.)
70 Szpaków 51-53
remont wejść do budynków 
15 500,18
71 Szybowa 4, Pośpiecha
wymiana drzwi do lokali 
7 257,00
72 Siekiela, ks.Potyki 18,16,14
uszczelnienie kominów

11 772,00

„Umieć żyć to najrzadziej
spotykana umiejętność
na świecie.”
Oscar Wilde

73 Kombajnistów 2
domocow. płyt na elewacji, naprawa ind. balkon.  6 264,00
74 Pośpiecha,
montaż okapników na balkonach
4 806,00
Gwarecka 15, 23;
Zgrzebnioka 2
75 Fr.Wilka 5 -10
uszczelnienia na elewacjach, montaż okapników 26 352,00
76 Zgrzebn. 4, Gwarecka 15
pomiary geodezyjne

1 845,00
77 budynki ocieplane
roboty towarzyszące nie objęte audytem 669 572,40
78 PRAWO BUDOWLANE
kontrola instalacji gazowych 
19 833,31
79 (przeglądy instalacji)
Kontrola przewodów kominowych
46 867,08
1 Zgrzebnioka 18 i 16-a wym. dźwigów x2 szt + uszczelnien.szybów 344 283,20
2 Zgrzebnioka 18
ocieplenie budynku

736 543,57
3 Zgrzebnioka 16
ocieplenie budynku

693 298,06
4 Grzegorzka 10
ocieplenie budynku 	
515 303,81

Wykonanie funduszu remontowego za 2013 r. (część III)
ADMINISTRACJA NR 5
– WIREK, BIELSZOWICE
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ADMINISTRACJA NR 7
– godula, orzegów
Lp. Nazwa obiektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakres rzeczowy

Wykonanie

Zasoby ADM 7
wymiana okien w mieszkaniach 
175.130,76
Lipińska 4, a, b, c
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod. 
93.474,33
Lipińska 6, a, b, c
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod. 
97.255,77
Lipińska 12, a, b
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod.
73.913,99
Lipińska 10, a, b
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod.
75.585,67
Piechy 1, a, b
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod.
58.691,62
Piechy 3, a, b
wyprowadzenie inst.gazowej na kl.schod.
51.026,28
Piechy 12/1, 12a/2, 6/1,
modernizacja loggii balkonowych
87.216,70
Zielińskiego 4/1, 4/2, 4b/1, 4d/3, na parterach budynków
6a/1, 6b/1, 6b/2		
9. Piechy 6
wymiana poziomu zimnej i ciepłej wody
32.148,93
10. Fojkisa 2
roboty dekarskie, tynkowanie kominów
27.110,40
11. Fojkisa 4
roboty dekarskie, tynkowanie kominów
29.095,90
12. Latki 6, 6a, 6b
wymiana tablicy rozdziel. głównych, 
40.660,18
montaż ograniczników przeciwnapięciowych
13 Latki 4
Wymiana tablicy rozdziel. głównej, 
21.329,74
montaż ograniczników przeciwnapięciowych
14 Waniora 1
remont chodnika

16.369,94
15 Zielińskiego 4, a, b, c
malowanie klatki schodowej 
22.009,63
16 Zielińskiego 2, a, b, c, d
malowanie klatki schodowej 
29.626.80
17 Piechy 6 ,a, b
malowanie klatki schodowej 
21.731,84
18 Latki 1, 3, 5
wykonanie ogrodzenia placu zabaw
13.938,32
19 Latki 8, 2, Fojkisa 6, montaż urządzeń zabawowych, piaskownic,
18.478,00
Latki 1, 3, 5, Lipa 7
naprawa ogrodzenia boiska
20 Fojkisa 1, 2, 3, 7,
wykonanie płyt żelbetowych
30.112,08
Lipa 9, Piechy 1, 2,
przy placykach gospodarczych
`
Zielińsk. 3, 7, 13
21 Waniora 1/3, 6, 9, 12, 15 wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
7.851,71
22 Waniora 1b
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 
9.719,31
23 Zielińskiego 1a
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
15.041,37
24 Lipińska 10
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
7.859,89
25 Piechy 12
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
9.664,42
26 Zielińskiego 9a
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
8.219,12
27 Zielińskiego 2b
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
6.376,41
28 Fojkisa 8
modernizacja instalacji domofonowej
4.472,28
29 Zielińskiego 11
modernizacja instalacji domofonowej 
3.261,60
30 Zielińskiego 13
modernizacja instalacji domofonowej
3.240,00
31 Lipińska 8
modernizacja instalacji domofonowej
4.514,40
32 Fojkisa 11
modernizacja instalacji domofonowej
7.851,71
33 Zielińskiego 5-13
naprawa schodów terenowych 
9.789,98
34 Zielińskiego 8, Fojkisa 16
naprawa schodów

1.957,98
35 Latki 4
remont chodnika

8.668,92
36 Zielińskiego 2
uszczelnienie witrolitów kl.schodowej
3.002,80
37 Zielińskiego 4
uszczelnienie witrolitów kl.schodowej
3.996,43
38 Piechy 6, 10, Zielińsk. 4d uszczelnienie spoin elewacji budynków
5.399,14
39 Waniora 1, 3
remont placyka gospodarczego 
4.100,86
40 Fojkisa 10
wymiana drzwi wejściowych 
3.269,16
41 Fojkisa 5, 5a
wymiana drzwi wejściowych 
6.449,76
42 Piechy 1
wykonanie projektów budowlanych na wyprowadz. 4.920,00
		
inst. gazowej na kl. schodowe
43 Piechy 3
wykonanie projektów budowlanych 
4.920,00
		
na wypr.instalacji gazowej na kl.schodowe
44 Piechy 5, 7
wykonanie projektów na wypr.
7.932,42
		
instalacji gazowej na kl. schodowe
45 Lipa 7, 9
wykonanie projektów bud. na wypr. 
10.947,00
		
instalacji gazowej na kl. schodowe
46 Zielińskiego 1-13
wykonanie projektów bud. na modernizację 
4.674,00
		
loggii balkonowych na parterach budynk.
47 Zielińskiego 4
wykonanie projektów budowlanych 
4.920,00
na wymianę poziomu zimnej i ciepłej wody
48 Zielińskiego 3/3, 3a/
remont balkonów

28.276,45
5, 5/4, 5/6, 7a/5, 7
49 Lipińska 6, 8, 10, 12, Lipa 7
wymiana wodomierzy,

67.697,53
9, Latki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Zielińsk. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
50 Latki 8, a, b
remont zadaszeń wejść do kl. schodowej
9.777,28
51 Latki 2
modernizacja placyka gosp.i wyk.płyty żelbet. 
4.785,09
52 Latki 6c
montaż nasady hybrydowej 
9.700,95
53 Fojkisa 3b
montaż nasady hybrydowej 
8.464,40
54 Lipa 9
montaż nasady hybrydowej 
7.899,92
55 Lipińska 4b
wymiana odcinka poziomu inst. c.o.
2.818,67
56 K. Goduli 34
wymiana przykanalika kanalizacji
4.848,28
57 A7, RSM , ODK „Neptun” remonty bieżące lokali własnych
10,969,03
58 Fojkisa 9, Fojkisa 11,
roboty dodatkowe związane 
1.339.388,37
Lipińska 8
z termomodernizacją budynków
59 Fojkisa 9, Fojkisa 11,
termomodernizacja budynków i wykon. 1.339.434,92
Lipińska 8, Piechy 6, 8
audytów energ .na dociepl. bud.
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Absolutorium, dekretacja, partycypacja społeczna, grant czy operat szacunkowy – z tymi pojęciami
można spotkać się w każdym urzędzie. Niestety, obowiązująca terminologia ustawowa, techniczna
oraz branżowa, bardzo często staje się problemem mieszkańców podczas załatwiania spraw. Aby
funkcjonujący w urzędach język był choć odrobinę bardziej zrozumiały, prezentujemy Państwu rudzki
słownik terminologii urzędniczej.

Zrozumieć urzędnika
Absolutorium – uchwała Rady Miasta, akceptująca
wykonanie budżetu przez prezydenta miasta za dany
rok.
Akta sprawy – cała dokumentacja, niezależnie od jej
formy, która była, jest lub może być ważna przy rozpatrywaniu i załatwianiu danej sprawy.
Beneﬁcjent – człowiek, instytucja, ﬁrma lub inna placówka, która składa wniosek o doﬁnansowanie i realizuje projekty ﬁnansowane ze środków pochodzących
np. z budżetu państwa czy Unii Europejskiej na podstawie otrzymanej decyzji lub umowy o doﬁnansowanie projektu.
BOM – Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie
Miasta. To tutaj można złożyć dokumenty przy załatwianiu spraw urzędowych, pobrać druk lub zasięgnąć
informacji. Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się
na parterze budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy
pl. Jana Pawła II 6.

dów, budowa punktów zbierania złomu. Decyzja ma
za zadanie tak wpłynąć na planowane przedsięwzięcie, aby jego realizacja nie pogorszyła stanu środowiska.
Deklaracja śmieciowa – oświadczenie, w którym
mieszkaniec miasta zobowiązuje się do zapłacenia
opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Składają ją
właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości.
Dekretacja – notatka znajdująca się na piśmie lub
dołączona do niego. Podaje ona np., jaki pracownik, biuro lub wydziały zostały wyznaczone do załatwienia danej sprawy. Dokument ten może zawierać pewne instrukcje co do sposobu załatwienia sprawy oraz terminu.
Dochody miasta – stanowią je dochody majątkowe
i bieżące. Dochody majątkowe to dotacje i środki
przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Dochody bieżące są to pozostałe
dochody, m.in. pieniądze pochodzące z podatków
i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców, dotacje i subwencje, które otrzymuje miasto oraz środki
ﬁnansowe pochodzące z innych źródeł.
Dotacja – to inaczej dopłata lub doﬁnansowanie.
Są to pieniądze przekazywane na podstawie ustawy określonej osobie lub instytucji w konkretnych
sytuacjach. Są to środki, których się nie zwraca.

Budżet miasta – roczny rozkład dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta przyjmowany w formie uchwały Rady Miasta. Stanowi podstawę gospodarki ﬁnansowej miasta.

Droga publiczna – jest to np. droga gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ewidencja gruntów i budynków – to zbiór informacji o działkach, budynkach oraz lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. Z tego spisu można dowiedzieć się np. o powierzchni działek lub o numerach
ksiąg wieczystych. W odniesieniu do budynków,
w ewidencji można znaleźć informacje dotyczące np.
ich położenia, przeznaczenia i ogólnych danych technicznych. Natomiast, jeśli chodzi o lokale mieszkalne
i niemieszkalne, to w spisie tym znajdują się dane na
temat położenia tych lokali, wielkości oraz funkcji,
jaką spełniają. W ewidencji gruntów i budynków są
również informacje dotyczące właścicieli lub zarządców gruntów, budynków, lokali.
Fundusz remontowy – kwota przeznaczona na utrzymanie nieruchomości wspólnej (np. klatki schodowej,
dachu, komina, czy domofonu). Jest ona wpłacana co
miesiąc przez członków wspólnoty mieszkaniowej
nieruchomości i przeznaczana na wykonanie remontów.
Grant – wsparcie ﬁnansowe lub pozaﬁnansowe dla
danej osoby lub instytucji po to, aby mogła zrealizować jakiś projekt (np. artystyczny, naukowy, społeczny). Grant może zostać przyznany np. przez: prezydenta państwa, rząd, samorząd, organizację międzynarodową, uczelnię, stowarzyszenie.
Impreza masowa – impreza kulturalno-rozrywkowa
lub sportowa z udziałem co najmniej tysiąca osób.
Informacja niejawna – informacja, która powinna
być tajna. Jej bezprawne ujawnienie może zaszkodzić
interesom państwa lub miasta.
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr prowadzony przez sądy rejonowe. W spisie tym obowiązkowo
muszą znaleźć się różnego przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
fundacje, publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
dłużnicy niewypłacalni.
Księgi wieczyste – spis, z którego można się dowiedzieć np. do kogo należy dana nieruchomość. Rejestr
ten pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa
do danej nieruchomości (terenu lub budynku). Księgi
wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych w miejscowościach,
gdzie dane nieruchomości się znajdują.
Lokal socjalny – jest to lokal przeznaczony do zamieszkania. Lokal ten może być o obniżonym standardzie np. z toaletą na klatce schodowej. Powierzchnia pokoi w takim lokalu, przypadająca na jedną osobę, nie może być mniejsza niż 5 m². W przypadku
osoby, która mieszka sama, powierzchnia mieszkalna
musi wynosić przynajmniej 10 m².

Budżet obywatelski – wydzielona część budżetu
miasta przeznaczona na realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców.
Budżet zadaniowy – podział budżetu miasta na zadania, które mają być realizowane w ciągu danego roku.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach –
pozwolenie potrzebne do wykonywania różnego rodzaju prac, które mogłyby w jakiś sposób oddziaływać na środowisko. Jest to np. budowa drogi powyżej
1 km, budowa instalacji do unieszkodliwiania odpa-

Droga wewnętrzna – termin określający drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów.
Nie są to jednak drogi publiczne. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona, oznakowanie oraz
zarządzanie tymi drogami należy do zarządcy terenu
lub jego właściciela.
ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to ogólnopolski serwis służący do
komunikowania się obywateli z urzędami takimi jak
Urząd Skarbowy czy ZUS. By w pełni korzystać z tej
platformy potrzebny jest indywidualny podpis elektroniczny ePUAP.

Mapa zasadnicza – mapa wydawana przez Biuro
Geodety Miasta, która przedstawia rozmieszczenie: obiektów sytuacyjnych w terenie (elementy
otoczenia np. drzewa, krzewy), uzbrojenia technicznego terenu oraz elementów ewidencji gruntów i budynków. Mapa zasadnicza może być sporządzona w zależności od potrzeb zamawiającego
(mieszkańca, przedsiębiorcy, instytucji itd.).

Mapa do celów projektowych – mapa potrzebna do
sporządzenia projektu budowlanego. Jest to mapa
zaktualizowana przez uprawnionego geodetę, wzbogacona o treść projektowanych sieci uzbrojenia technicznego terenu, elementy planu zagospodarowania
przestrzennego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego zaprojektowania inwestycji.
Mapa ewidencyjna – mapa przedstawiająca położenie punktów granicznych działek, przebieg granic działek, granice użytków gruntowych oraz budynki.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego – zespół
przedstawicieli służb, inspekcji i straży (Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska i inne) powołanych przez
prezydenta miasta do działań mających na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej.
Najemca lokalu – jest to osoba używająca lokal na
podstawie umowy najmu, która nie jest jego właścicielem.
Niecka bezodpływowa – zagłębienie w terenie, które
powstało np. wskutek szkód górniczych. Gromadzą
się w nim wody gruntowe, opadowe lub roztopowe.
Niecka bezodpływowa nie ma naturalnego odprowadzenia wody do np. rzeki.
Nieruchomość – grunt lub budynek stanowiący własność jednego lub kilku właścicieli, zapisany w jednej
księdze wieczystej. Nieruchomość może się składać
z jednej, kilku, a nawet kilkunastu działek. Jeden właściciel może mieć kilka nieruchomości, dla których
założono różne księgi wieczyste.
Nieruchomość wspólna – stanowi ją grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali. Właścicielowi lokalu
przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, jako
prawo związane z własnością lokalu. Do obowiązków
właściciela należy utrzymywanie części wspólnej,
czyli np. klatki schodowej.
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego – jest to dokument zawierający aktualne dane zawarte
w akcie urodzenia: imiona i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców.
W przypadku odpisu skróconego z aktu małżeństwa:
nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa. Odpis
z aktu stanu cywilnego może być także wydany
w wersji wielojęzycznej.
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Odpis zupełny – jest dokładnym odzwierciedleniem treści aktu stanu cywilnego (np. urodzenia,
małżeństwa, zgonu), zawiera też wszystkie zmiany
i zapisy.
Operat szacunkowy – opracowanie sporządzone
przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określona jest wartość własności lub innych praw do nieruchomości.

stały dołączone, do identyfikacji osoby składającej
podpis elektroniczny.
Pozwolenie wodnoprawne – to rodzaj decyzji administracyjnej, zezwalającej na korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, a także innych działań
mogących mieć wpływ na stan wód. Pozwolenie to
jest wydawane przez starostwo powiatowe, w przypadku Rudy Śląskiej przez Urząd Miasta.

Strategia Rozwoju Miasta – dokument, który wyznacza kierunki rozwoju miasta. Pokazuje, jak dane
miasto ma wyglądać w przyszłości.

Prześwietlenie drzew – usunięcie części gałęzi ze
środka korony drzew powodujące jej rozrzedzenie.
Zabieg ten jest korzystny dla kondycji drzewa oraz
pozwala doświetlić pomieszczenia.
Przychód miasta – są to środki finansowe, które miasto musi spłacić w określonym terminie, np. pożyczki
i kredyty.

Termomodernizacja – ogół prac budowlanych przy
budynkach, które prowadzą do ograniczenia zużycia
energii oraz zmniejszenia zapotrzebowania na nią. Do
działań najczęściej prowadzonych w ramach termomodernizacji można zaliczyć: wykonanie ocieplenia
zewnętrznego ścian i stropów budynków, wymianę
stolarki okiennej oraz wymianę lub modernizację systemów grzewczych.

Opłata planistyczna (renta planistyczna) – opłata,
którą należy uiścić, jeżeli w związku ze zmianą w planie miejscowym, wzrosła wartość działki, a właściciel
sprzedaje tę nieruchomość lub jej część. Wysokość
opłaty jest określana przez Radę Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rewitalizacja – działania prowadzone wspólnie przez
władze samorządowe, społeczność lokalną i innych
uczestników, których celem jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni miejskiej oraz zjawiskom kryzysowym. To także pobudzanie rozwoju poprzez wzrost
aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Rewitalizacja obejmuje działania zarówno o charakterze społecznym jak i infrastrukturalnym.

Umowa dzierżawy – polega na udostępnieniu przez
jedną osobę, czyli wydzierżawiającego innej osobie,
czyli dzierżawcy, prawa (np. autorskiego) lub rzeczy (nieruchomości lub rzeczy ruchomej) na czas
nieokreślony lub określony. Przedmiotem dzierżawy może być tylko prawo lub rzecz przynosząca
pożytek (dochody pieniężne lub niepieniężne).
Przez czas dzierżawy dzierżawca płaci wydzierżawiającemu czynsz.

Organizacja Pożytku Publicznego – organizacja pozarządowa, która ma na celu prowadzenie działań na
rzecz społeczeństwa. Do OPP należą stowarzyszenia,
fundacje, towarzystwa i kluby. Organizacje te muszą
zostać wpisane do KRS-u. Status OPP umożliwia
otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczających się każdego roku z tego podatku. Przykładowe ogólnopolskie OPP to: Polska
Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Partycypacja społeczna – inaczej uczestnictwo. To
sposób na aktywny udział mieszkańców
w wydarzeniach, które ich dotyczą. To możliwość zabierania głosu, uczestniczenia w działaniach i decyzjach. Skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy
oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi (granicami działek) grunt wraz z przestrzenią nad i pod
jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga
oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne,
związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego.
Pismo – pisemna forma wypowiedzi urzędu, instytucji lub osoby fizycznej w celu załatwienia określonej
sprawy.
Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej. Służą one wraz z innymi danymi, do których zo-

Umowa najmu – umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu np. mieszkanie
do używania innej osobie, czyli najemcy, na czas
oznaczony lub nieoznaczony. W zamian najemca płaci czynsz. W odróżnieniu do dzierżawy, najemca nie
może czerpać pożytków z wynajmu.

Rozchód miasta – to spłaty zaciągniętych kredytów,
pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego. System
umożliwia elektroniczną korespondencję z urzędem
oraz załatwienie części spraw. Do pełnego wykorzystania platformy SEKAP, konieczne jest posiadanie
podpisu elektronicznego SEKAP. Można go uzyskać
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne
do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Wpust uliczny – studzienka ściekowa przykryta żeliwną lub betonową, prostokątną kratą z otworami.
Jest zabudowana w jezdni zazwyczaj przy krawężniku i służy do zbierania wody deszczowej z ulicy.

Subwencja – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo ze środków budżetowych np. jednostkom samorządu terytorialnego w celu wsparcia
ich działalności, np. subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych.

Opłata adiacencka – opłata dotycząca nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek podziału nieruchomości lub budowy urządzeń technicznych. Opłata
adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji prezydenta miasta. Wysokość stawki procentowej tej opłaty
jest ustalana przez Radę Miasta w drodze uchwały.
Opłatę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na raty
w ciągu 10 lat.

Organ – to termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu. Oznacza jakąś osobę
lub grupę osób, powołaną do wykonywania określonych zadań. Kompetencje tych osób określają normy
zewnętrzne albo wewnętrzne. Np. w przypadku podatków lokalnych w mieście organem podatkowym
jest prezydent miasta.
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Uzbrojenie techniczne terenu – wszelkiego rodzaju
przewody i urządzenia służące do przesyłu wody, prądu, sygnałów teletechnicznych, gazów, ścieków czy
ciepła. Do uzbrojenia technicznego terenu zalicza się
również budowle podziemne, takie jak przejścia podziemne, parkingi, zbiorniki.
Użyczenie – jest to oddanie do bezpłatnego używania
na czas oznaczony lub nieoznaczony rzeczy (np. lokalu użytkowego).
Użytkowanie wieczyste – prawo dysponowania nieruchomościami należącymi do państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (gminy). Użytkowanie wieczyste ustanawia się na okres od 40 do 99 lat.
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty
roczne. Stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi
25 % ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego
w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości – to
wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład
określonej nieruchomości. Powstaje ona w momencie, kiedy przynajmniej jeden lokal w budynku mieszkalnym zostanie wykupiony. Z chwilą utworzenia się
takiej wspólnoty zostaje nadany jej REGON i NIP.
Wydatki miasta – stanowią je wydatki majątkowe
i bieżące. Wydatki majątkowe, inaczej inwestycyjne,
przeznaczone są na finansowanie kosztów realizacji
konkretnych inwestycji. Są to również wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki bieżące to pozostałe
wydatki, m.in. na dotacje udzielane przez miasto, wynagrodzenia, zasiłki i zapomogi, zakupy towarów
i usług oraz pozostałe wydatki miasta.
Wywłaszczenie nieruchomości – pozbawienie albo
ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania
wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości.
Zajęcie pasa drogowego – każda czynność związana
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg wymagająca zezwolenia zarządcy drogi. Jest to między innymi prowadzenie robót w pasie
drogowym, umieszczenie obiektu lub urządzenia (np.
przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, itp.),
umieszczenie reklamy.
Zarządca nieruchomości – podmiot zajmujący się
prowadzeniem spraw administracyjnych, eksploatacyjnych, księgowych, technicznych związanych
z funkcjonowaniem budynków mieszkalnych i użytkowych. W przypadku budynków komunalnych jest
to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. (spółka stanowiąca w 100% własność
gminy Miasta Ruda Śląska). Wspólnoty mieszkaniowe
same podejmują decyzję o wyborze zarządcy.
Zarządca drogi – zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg
wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych
– zarząd powiatu, zaś gminnych – wójt, burmistrz lub
prezydent.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa – opiniuje i kontroluje kwestie związane ze sprawami mieszkaniowymi. Składa się z pięciu członków. Zajmuje się m.in.
opiniowaniem wniosków o mieszkania poza ustaloną
na liście kolejnością, a także kontrolowaniem realizacji list osób ubiegających się o otrzymanie lokali
mieszkalnych i socjalnych.

Wiatrował – drzewo wyrwane z korzeniami i powalone przez wiatr.

Zaświadczenie zdolności prawnej – zaświadczenie, jakie wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego obywatelowi polskiemu w celu zawarcia małżeństwa za granicą.

Stowarzyszenie – organizacja społeczna powoływana przez grupę osób, które mają wspólne cele lub zainteresowania. To zrzeszenie dobrowolne, samorządne i trwałe o charakterze niezarobkowym. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program
działania i struktury organizacyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa – prognoza finansów miasta na okres wielu lat. Powinna ona uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na
gospodarkę finansową w dłuższym okresie czasu.
Prognoza obejmuje okres co najmniej czterech kolejnych lat następujących po sobie.

Zjazd – bezpośrednie połączenie drogi publicznej
z nieruchomością położoną przy niej. Za budowę,
przebudowę i remont zjazdu odpowiada właściciel
lub osoba korzystająca z terenu przyległego do
drogi. Do wykonania zjazdu potrzebna jest zgoda
zarządcy drogi.

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Wiatrołom – drzewa połamane przez silny wiatr.
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Katowice z groteską
W piątek (21.03.) po raz kolejny
odbył się plebiscyt organizowany
przez Bronisława Wątrobę – tym razem był to Konkurs Limeryków Katowickich. Twórcy spotkali się
w filli nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, by odebrać pamiątkowe dyplomy oraz spędzić ze sobą czas, rozmawiając „naszom ślonskom godkom”.
– Konkurs ma formę internetową.
W zasadzie jest to plebiscyt – na „Naszej Klasie” publikujemy utwory,
a internauci mogą głosować na nasze
dzieła. Poprzednie konkursy – limeryków rudzkich, nowobytomskich czy
wireckich, nawiązywały tylko do tego
miasta. Teraz postanowiliśmy wyjść

poza Rudę Śląską i zorganizować
Konkurs Limeryków Katowickich –
mówił Bronisław Wątroba.
Jednym ze stałych uczestników
konkursu jest rudzianin Bernard Śmigała, który poza wyróżnieniami za limeryki, był m.in. trzykrotnie nagradzany w Regionalnym Konkursie Poetyckim po Śląsku im. ks. Bończyka:
– Brałem udział prawie we wszystkich
plebiscytach organizowanych przez
Bronisława Wątrobę, czyli od 2008
roku. Wtedy też zacząłem pisać utwory. Był to czas, kiedy na emeryturze
załatwiłem sobie pracę jako portier –
nocne zmiany sprzyjały pisaniu.
Obecnie wszystko co piszę, publikuję
w Internecie, głównie na portalu slon-

To była eksplozja kunsztu, głównie
artystycznego, ale nie tylko. W piątek
(21.03.) w bielszowickim Domu Kultury Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks.
Konstantego Damrota obchodziła
Święto Talentów, na którym zgromadzili się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także absolwenci i rodzice
zdolnej młodzieży.
– Po raz pierwszy obchodzimy takie
święto. Motywacją było wyróżnienie,
które otrzymaliśmy w ubiegłym roku,
za nasze talenty artystyczne, matematyczne, dziennikarskie oraz te związane z wiedzą o Unii Europejskiej – tłumaczyła Grażyna Miliczek, dyrektor
SP 18.
Wyróżnienie, o którym mowa, jest
tytułem „Szkoła odkrywców talentów” nadawanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, za przyczynianie się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci
i młodzieży. Te właśnie uzdolnienia
można było zobaczyć w piątkowy
wieczór.
– Cały program podzieliliśmy na
dwie części: w pierwszej wystąpią nasi obecni uczniowie, a w drugiej kilko-

Uczestnicy plebiscytu wraz z Barbarą i Adamem Podgórskimi.

Foto: MS
OGŁOSZENIE

Talentowa celebracja

Wraz ze swoim zespołem folklorystycznym „Ślązaczek” wystąpiła Klaudia Kwaśny.

skogodka.pl – opowiadał Bernard
Śmigała, laureat plebiscytu. – Należy
propagować gwarę śląską i działać
na rzecz jej popularyzacji – dodał rudzianin.
W plebiscycie I miejsce zajął pan
Tadeusz Czerniawski, II miejsce –
Barbara Politaj, III miejsce – Bernard
Śmigała. Wyróżnienia otrzymali Grażyna Kisielewicz oraz Bronisław Wątroba.
– W tym wszystkim nie chodzi o nagrody, ale o dbanie o naszą śląską
mowę. Nasza godka jest tak bogata,
że można po śląsku bawić się twórczością poetycką – podsumował Bronisław Wątroba.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

ro absolwentów. Chcieliśmy zorganizować to wydarzenie w wyjątkowy
sposób, dlatego odbywa się ono w Domu Kultury. Cieszymy się, że dzieci
poczują klimat sceny i prawdziwej widowni – dodała Grażyna Miliczek.
– Dziś możemy zaprezentować swoje pasje. Rodzice będą naszą publicznością, dlatego trochę się stresuję –
opowiadała trzynastoletnia Klaudia
Kwaśny.
Wydarzenie było także wielkim
przeżyciem dla byłych uczniów
„Osiemnastki”: – Cieszę się, że nauczyciele nas zaprosili. Pomimo, że
przerwałam zajęcia w szkole muzycznej, muzyka zawsze będzie w moim
sercu, dlatego cieszę się, że mogę wystąpić – mówiła Zuzanna Krężel, śpiewająca absolwentka.
– Pomysł na spotkanie w takim gronie jest bardzo cenny. Fajnie jest znowu zobaczyć tych, którzy odkrywali
w nas talenty. Dziś mogą oni ocenić
jak udało nam się rozwinąć te zdolności – wtórowała Marta Lebioda, absolwentka grająca w piątek na gitarze
klasycznej.
Magdalena Szewczyk

Dom
cają powrót do prostych rozwiązań. Inspiracją dla wielu aranżacji ma być natura. W modzie będzie również powrót do tradycyjnego rzemiosła. W spersonalizowanych wnętrzach nie zabraknie
miejsca na ręcznie wykonane dodatki. W kwestii kolorów warto
postawić na intensywną purpurę
lub chłodny błękit. To właśnie
odcienie niebieskiego mają być
najchętniej wybieranym kolorem
w tym roku. Wciąż w modzie pozostają białe kuchnie w stylu
skandynawskim lub retro.
Nie bój się zmian i odśwież
swój dom i wnętrze na wiosnę.

W OFERCIE:
•
glebogryzarka
•
świder glebowy
•
wertykulator spalinowy
•
dmuchawa do liści
•
nożyce do żywopłotu
•
rozdrabniarka do gałęzi
•
piła do betonu i asfaltu
•
pilarka spalinowa i elektryczna
•
siewnik do nawozu lub trawy
•
walec ogrodowy
•
zagęszczarka 90 kg.
•
myjka wysokociśnieniowa
41-710 Ruda Śl.-Wirek,
ul.Obrońców Westerplatte 20,
tel.505-11-44-37
www.pilarki.stihl-dealer.pl
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Zapewniamy
SERWIS WSZYSTKICH
URZĄDZEŃ
OGRODNICZYCH
W sprzedaży sprzęt
ﬁrmy STIHL
oraz VIKING

MA

*

-30%

tel. (32) 241-20-00
ul. Armii Krajowej 36
41-500 Chorzów

www.wistokna.pl

OKNA | DRZWI | ROLETY

WYPRZEDAŻ
– 50 %

likwidacja ekspozycji łazienek
wanny, kabiny, meble, armatura
ul. Rybnicka 5, Ruda Śląska, tel. 32 24 22 722
pn-pt: 7.00-18.00, sob. 7.00-13.00

www.alex.slask.pl

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Firanki w kuchni przestały ci
się podobać, kolor farby w salonie
wypłowiał, a może meble zaczęły
się psuć? Każdy powód na przeprowadzenie remontu jest dobry.
Szczególnie teraz gdy przyszła
wiosna. Bo to właśnie ta pora roku najbardziej sprzyja gruntownym porządkom i remontom. To
dobry czas, by w końcu pozbyć
się starych rzeczy zagracających
pokoje i postawić na odświeżenie
wnętrza.
Większość z nas stara się, aby
jego mieszkanie było zarówno
funkcjonalne jak i nowoczesne.
W tym sezonie dekoratorzy pole-

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
OGRODNICZEGO

REKLAMA

Odmień swoje wnętrze

* oferta ważna do 21.04.2014 wraz z montażem
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, obręb Kochłowice k.m. 5, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 742/157 o powierzchni 611 m2,
– 743/156 o powierzchni 806 m2,
– 744/156 o powierzchni 844 m2
zapisane w KW nr GL1S/00010800/9, działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383
z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz fragmentarycznie teren dróg wewnętrznych (symbol planu MM2, MN1, i KDW).
Działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych,
posiadają regularny kształt, są zatrawione i porośnięte zielenią nieurządzoną. Dojazd do wszystkich działek winien odbywać się z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr: 739/410 i 737/411. Zarządca drogi nie dopuszcza
możliwości zjazdu na działką 742/157 bezpośrednio z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą –
a) dla działki nr 742/157 – 66.000,00 zł,
b) dla działki nr 743/156 – 87.000,00 zł,
c) dla działki nr 744/156 – 91.000,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 23.04.2014 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokościach: a) 3.300,00 zł, b) 4.400, zł, c) 4600,00 zł przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie 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. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni
354,12 m2 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy placu Chopina 3, który przydzielony zostanie w
trybie bezprzetargowym na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego
użytkownika, na prowadzenie działalności statutowej.

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW
zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, w zamian za święta
przypadające w dniach wolnych od pracy, pracodawca
zobowiązany jest wyznaczyć dla pracowników inne dni
wolne od pracy.
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje, że w dniach 18 kwietnia i 24 grudnia
2014 r. Urząd Miasta będzie nieczynny, natomiast w dniu
17 kwietnia 2014 r. Urząd będzie otwarty w godzinach
od 8.00 do 16.00. Regulacja ta nie obejmuje pracowników Urzędu Stanu Cywilnego rejestrujących zgony, którzy pracować będą:
– 17 kwietnia 			8.00-18.00
– 18 kwietnia 			8.00-14.00
– 24 grudnia 			8.00-16.00
– 29 grudnia 			8.00-18.00

ROZRYWKA

3

Sandra
Blachucik

Dominika
Kowalska

Anna
Piątek

SMS o treści miss.1 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.2 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.3 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

4

5

6
Paulina
Wysocka

2

Marta
Pacyna

1

Ewelina
Jojko

SMS o treści miss.5 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.6 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

7

8

9
Żaklina
Iwan

SMS o treści miss.4 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Virginia C. Andrews

Sandra
Płaszczyk

Przedstawiamy Państwu kandydatki do
tytułu Miss Rudy Śląskiej 2014. Dziewięć
najpiękniejszych dziewczyn już 26 kwietnia zaprezentuje się na deskach Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.
Tylko jedna z nich otrzyma upragnioną koronę. Nasi Czytelnicy również mogą wybrać swoją kandydatkę, która zdobędzie
tytuł Miss Wiadomości Rudzkich. A głosować można za pośrednictwem: SMS-ów –
wystarczy wysłać SMS-a z przypisanym
numerem kandydatki (przykład miss.10)
na numer 71100 koszt SMS-a to 1 zł + VAT
(1,23 z VAT); FB – liczą się kliknięcia „lubię
to” pod zdjęciem wybranej kandydatki;
portalu www.wiadomoscirudzkie.pl – za
pomocą sondy. Wszystkie głosy zostaną
zsumowane. Dziewczyna, która otrzyma
ich najwięcej, zdobędzie tytuł Miss Wiadomości Rudzkich. Głosowanie trwa od
12 marca od godziny 9.00 do 22 kwietnia
do godziny 15.00.
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Jagoda
Żogała

Kandydatki
na Miss
Rudy Śląskiej
2014
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SMS o treści miss.7 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.8 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

SMS o treści miss.9 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Matylda Kołodziejska
córka Iwony i Grzegorza
ur. 11.03. (2940 g i 53 cm)

Piotr Jonda
syn Wioletty i Damiana
ur. 11.03. (3870 g i 60 cm)

Julia Brząszcz
córka Joanny i Sebastiana
ur. 17.03. (4350 g i 55 cm)

Szymon Górak
syn Karoliny i Krzysztofa
ur. 17.03. (3600 g i 56 cm)

Igor Ciućko
syn Arletty i Jakuba
ur. 17.03. (3300 g i 56 cm)

Lena Wicik
córka Patrycji i Michała
ur. 15.03. (3190 g i 56 cm)

Fabian Krysiak
syn Malwiny i Mariusza
ur. 18.03. (3400 g i 56 cm)

Zuzanna Gawron
córka Katarzyny i Artura
ur. 18.03. (3400 g i 55 cm)

Bartosz Marzec
syn Patrycji i Krzysztofa
ur. 18.03. (3850 g i 57 cm)

Marcel Szczepanik
syn Anny i Krzysztofa
ur. 17.03. (3870 g i 59 cm)

Mroczny anioł
Drugi tom nowej sagi autorki bestsellerowych
„Kwiatów na poddaszu”.
Siedemnastoletnia Heaven Leigh Casteel otwiera
kolejny rozdział swego życia, przenosząc się do babci
Gillian i jej znacznie młodszego męża, Tony’ego Tattertona. Tony, właściciel zabawkowego imperium Tatterton Toys, jest człowiekiem zamożnym i powszechnie
szanowanym. Dla Heaven, obciążonej traumą dzieciństwa spędzonego w nędzy i upodleniu pośród dzikich
wzgórz Zachodniej Wirginii, a potem koszmaru, jakiego doświadczyła w przybranej rodzinie, nowe miejsce
wydaje się rajem. A jednak Farthingale Manor, pełna
przepychu posiadłość, w której wreszcie może żyć
w dostatku, wkrótce narzuca dziewczynie swój ponury, gotycki klimat. Pewnego dnia Heaven, błądząc
w zielonym labiryncie wielkiego ogrodu, natyka się na
maleńki domek, jakby żywcem wyjęty z bajek. I jak
w bajce, spotyka tam swoją nową miłość – Troya,
młodszego brata Tony’ego, zadeklarowanego samotnika i odludka. Troy, choć zrazu niechętnie, dopuszcza
ją do swojego życia i romans w cieniu labiryntu zaczyna rozkwitać. Dokąd zaprowadzą tych dwoje poplątane ścieżki?
Po mistrzowsku opowiedziana współczesna baśń
z zaskakującymi zwrotami fabuły.
„The Times Magazine”

Fan aktywności

REKLAMA

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna),
Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
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Nasi Czytelnicy zadecydowali i wybrali największego fana aktywności ﬁzycznej! Po zaciętej
walce między uczestnikami to miano przypadło
Michałowi Mildnerowi. Michał pochwalił się nam
w zgłoszeniu, że na zdjęciu prezentuje trik na rolkach wykonany nad samochodem jego mamy. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do naszej redakcji po odbiór kursu wspinaczkowego. Wszystkim
uczestnikom zabawy dziękujemy za udział.
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,,Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

KLIMALUX

ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

Wszystkim, którzy wsparli mnie słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych mojego

OGŁOSZENIA
TEL. 32 248-60-97

www.klimalux.pl
OFERUJEMY
•
•
•

montaż klimatyzacji, wentylacji,
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
duży wybór, atrakcyjne ceny

DOBÓR U

RZ

W YC E N
Ą DZ E Ń I

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Maciągowskiego

długoletniego nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej
Żonie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia
składają
Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Rudzie Śląskiej

A G R AT I S

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

1
2

Adres lokalu
Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Janasa 13a/2
Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Matejki 7/11

Pow. lokalu (m2)
51,32 m2
14,60 m

2

Wyposażenie
w instalację
elektryczna,
wod.kan,,
elektryczna,
wod.-kan.

Stawka wyw.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

4,00

500,00

6,00

500,00

10,00

500,00

5,00

500,00

Termin
oględzin lok.
8.04.2014 r.
godz. 12.00
8.04.2014 r.
godz. 13.00

Ruda Śląska 4-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/01
Ruda Śląska 4-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 46/03

44,69 m2 + piwnica
3,00 m2

elektryczna,
wod.-kan.,c.o.
elektryczna,
wod.-kan.

5

Ruda Śląska 4-Orzegów
ul. Piaseczna 2/1

96,56 m2 + piwnica
105,86 m2

elektryczna,
wod.-kan.,c.o.

7,00

1.500,00

8.04.2014 r.
godz. 11.00

6

Ruda Śląska 6-Halemba
ul. Solidarności 5/6

48,04 m2

elektryczna,
wod.-kan.,c.o.

15,00

2.000,00

3.04.2014 r.
godz. 10.00

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

111,60 m2

elektryczna,
wod.-kan.

4,00

1.000,00

3.04.2014 r.
godz. 14.00

3
4

7

32,11 m2

8.04.2014 r.
godz. 10.00
8.04.2014 r.
godz. 10.30

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

Ruda Śląska 10-Wirek
29,30 m2 + pow.
elektryczna,
3.04.2014 r.
8,00
1.000,00
ul.Tuwima 8/06
wspólna 6,93 m2
wod.-kan.,c.o.
godz. 14.30
elektryczna,
7.04.2014
r.
Ruda Śląska 10-Wirek
10,00
1.000,00
9
68,51 m2
wod.-kan.
godz. 12.00
ul. Teatralna 2/03
elektryczna,
7.04.2014 r.
Ruda Śląska 10-Wirek
15,00
3.000,00
10
145,30 m2
wod.-kan.
godz. 10.00
ul. 1 Maja 318a/1
Ruda Śląska 11-Bielszowice
elektryczna,
3.04.2014
r.
11
66,00 m2
10,00
1.000,00
ul. E. Kokota 132/02
wod.-kan.
godz. 15.30
Ruda Śląska 11-Bielszowice
47,50 m2 + pow.
elektryczna,
3.04.2014 r.
12
10,00
1.000,00
ul. ks. J. Niedzieli 51b
wspólna 12,53 m2
wod.-kan., c.o. cwu
godz. 16.00
UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 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 11 kwietnia 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 16.04.2014 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 11 kwietnia 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.mgpm.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.
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Panu Adamowi Siegesmund
Pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali
użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

OJCA

składam podziękowania
Barbara Mikołajek-Wałach

składa
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA

Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 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: 76 600 zł,
wadium: 7 660 zł, postąpienie: 1 000 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: 55 600 zł,
wadium: 5 560 zł, postąpienie: 1 000 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 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
– cena wywoławcza: 54 600 zł,
wadium: 5 460 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: 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) 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 26 marca 2014 r. do 16 kwietnia 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 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) - 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 w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, 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.
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 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

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

 Skóry, futra, szycie, przeróbki, farbowanie, dojazd gratis. Tel. 608-247-990.

 37 m2 kawalerka, Ruda Fiołków. Bardzo
ładne, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.

 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, 62 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m , 112 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 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 25390-23, 795-406-305.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Domofony, tel. 500-540-743.
 Naprawa telewizorów, montaż anten. Tel.
505-471-466.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel.
666-360-136.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 88 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885
 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy.
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692, 691-523-055.

 Jednopokojowe, 30 m2, 45 tys. Kochłowice,
kominek, LOKATOR, tel. 793-396- 040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL.
 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz z ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 691-377573.
 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem. Tel.
501-018-217.
 38 m2, kawalerka Bykowina 3/4, 87 tys. Salvus, tel. 791-491-424.
 2 pokoje, Nowy Bytom, Szymały, wysoki
standard, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.
 Skup samochodów, całych, powypadkowych, skorodowanych, złomowanie pojazdów.
Tel. 789-065-317.
 Do wynajęcia 3 samochody Renault Master Maxi Furgon. Tel. 601-959-140.

 HALEMBA, DWUPOKOJOWE, TEL.
663-417-475.
 Ładne M-4 48 m2 wynajmę tanio lub sprzedam. Tel. 32 248-75-72, 604-603-509.
 Sprzedam umeblowane M-3, 37 m2, Godula, 89 tys. Tel. 606-257-817.

 Restauracja Vertigo zatrudni kelnerów
oraz cukierników do nowopowstającej cukierni. Tel. 515-262-173, 515-081-174.
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech,
tel. 32-271-09-66, 781-989-873.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel.
518-103-998.
 Szukam pracy, dyspozycyjny 24h. Tel. 604606-753.

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

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w bloku.
Tel. 601-875-010.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w
Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Godula, jednopokojowe, 35 m2, ul. Rencistów, 62 tys. Tel. 694-970-926.

 Sprzedam działkę z warunkami zabudowy
w Orzeszu, 902 m2, 79.000 zł. Tel. 605-731250.

 Do wynajęcia kawalerka, 33 m2 w Halembie I, umeblowana. Cena 1000 zł/miesiąc, kaucja 1800 zł. Tel. 733-845-658.

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.

 Sprzedam M-3 w Goduli, 52 m2. Tel. 605384-253.

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

 Ruda 1, M-3, 49 m2, 95 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053

 Ogród w Bielszowicach 1800 m2 wydzierżawię. Tel. 693-232-211.

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

 Halemba M-3, 44 m2. VestraLocum.pl, tel.
600-445-053.

 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie, Wirek, ul. Główna (niedaleko Plazy). Tel.
697-687-346.

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

 Godula M-4, 64 m2, 145 tys., VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-4, 55 m2, 135 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
 Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do kupna VestraLocum.pl 600-445-053.
 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Dwupokojowe, 45 m , 98 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek,kafelkowanie. tel 668-032-470.

 Dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., Halemba,
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gwardii
Ludowej w Rudzie Śląskiej, która przydzielona zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas
oznaczony na okres 3 lat.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Piotra Skargi, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, ul.
Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Czarnoleśnej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.

Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
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.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-4 Ruda Śl.-Ruda
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.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
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

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
pow. od 763 m2
pow. od 814 m2
pow. od 956 m2
pow. 1022 m2
36 m2
40 m2
43 m2
47 m2
43 m2
48 m2
51 m2
55 m2
55 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
62 m2
39 m2
38 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
106 m2
106 m2
37 m2
200 m2

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 zł
69 000 zł
65 000 zł
75 000 zł
120 000 zł
99 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
121 tys. zł
99 tys. zł
129 tys. zł
129 tys. zł
85 tys. zł
143 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
1100 zł/m-c
1000 zł/m-c
950 zł/m-c
950 zł/m-c
260 tys. zł
299 tys. zł
3 800 zł/mc
5 900 zł/m-c
199 tys. netto
1200 zł/m-c
600 zł/m-c
55 tys.

PRACA

 Do wynajęcia sklep w Rudzie. Tel. 505147-476.
 Wirek – sprzedam 2-pokojowe, 39 m2, 89
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

RÓŻNE

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

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Pilnie sprzedam mieszkanie 70 m2, 4 pokoje, kuchnia, wc, łazienka, przedpokoje, piwnica, duży balkon. Tel. 513-126-441.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-750.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572625.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

SPRAWDŹ

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. Pięknej – Piotra Skargi, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Marzanny, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Kłodnickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking i teren zielony, ul. Orzegowskiej,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
na cele składowo-magazynowe, ul. Żurawiej, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Sikorek, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Sikorek, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny.

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

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

DOMY

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel.
605-338-087.

DZIAŁKI

USŁUGI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

WYNAJEM

 Dwupokojowe, 50 m2, 99 tys., Bykowina.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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SPECJALISTA
IRYDOLOG

swój stan zdrowia

z Odessy, na podstawie tęczówki (kolorowej części oka) oceni
stan Twojego zdrowia i wskaże narząd, gdzie toczy się proces
chorobowy. Metoda pozwala wykryć początek rozwoju choroby, jeszcze przed wystąpieniem objawów. Stosuje tylko naturalne metody i ziołolecznictwo w chorobach nerek, układu
oddechowego, zaburzeniach krążenia, nerwicy, bezsenności,
schorzeniach kręgosłupa oraz odchudzaniu itp.

DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA

28 marca 2014 r. w godz. 13.00-16.00
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Wojska Polskiego 12/2

Rejestracja tel. 502-123-539. Koszt diagnozy – 80 zł
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REKLAMA

SPORT
Ratownictwo wodne

Rudzianki mistrzyniami Śląska

Rudzianki wywalczyły pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. 

W niedzielę (23.03.) na pływalni
w Knurowie zawodnicy WOPR-u
Ruda Śląska stanęli do rywalizacji

Foto: arch.

w Otwartych Zimowych Mistrzostwach Śląska w Ratownictwie
Wodnym. W skład reprezentacji

weszli: Weronika Majewska, Sandra Konopka, Marta Skudlik, Magdalena Skudlik, Anna Nocoń,
Aleksandra Spodzieja, Cezary
Ksiądz, Paweł Maczuch, Piotr Watrak, Klaudiusz Matura, Patryk Parys i Mateusz Niegot.
Drużyna WOPR-u Ruda Śląska
w klasyfikacji wielobojowej zajęła
trzecie miejsce, co jest wynikiem
lepszym o jedną pozycję niż wynik zeszłoroczny. Przyczyniły się
do tego kobiety, które po zaciętej
rywalizacji z reprezentacjami
zgiersko-łęczyckiego
WOPR-u
i WOPR-u Katowice wywalczyły
pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej mistrzostw. Zajęcie tak
wysokiej lokaty możliwe było
dzięki zdobyciu pięciu medali.
Cztery z nich wywalczyła Anna

Nocoń (3 złote i 1 srebrny), dzięki
czemu zwyciężyła w klasyfikacji
generalnej kobiet. Medal brązowy
to osiągnięcie Aleksandry Spodziei w konkurencji ratownik na
100 m, co pozwoliło zająć zawodniczce czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. Na wysokim – siódmym miejscu – została
sklasyfikowana Magdalena Skudlik. W rywalizacji sztafet dziewczyny zajęły czwarte miejsce płynąc w składzie: Magdalena Skudlik, Anna Nocoń, Marta Skudlik,
Aleksandra Spodzieja. Wśród
mężczyzn kilkukrotnie miejsca
w pierwszej dziesiątce zawodów
zajmowali Klaudiusz Matura i Mateusz Niegot. Drużyna męska zakończyła rywalizację na szóstym
miejscu.

Zapasy

turnieju trener Slavii Tomasz Garczyński.
Gospodarzy reprezentowało 40
zawodników, którzy w sumie zdobyli 18 medali mistrzostw Śląska.
Na najwyższym stopniu podium stanęły: Paulina Danisz, Nicol Wiezner
i Karolina Stróżyk. Srebrne medale
wywalczyli: Wiktoria Gregorczyk,
Karolina Mazur, Patrycja Słomska,
Dagmara Wiercińska, Nikola Fiołka, Daniel Lisoń i Marcin Copik.
Brązowymi medalistami zostali:
Wioleta Przybył, Anna Pisarek, Natalia Piosek, Patrycja Kuc, Roksana
Gwózdek, Klaudiusz Wiezner, Gaetano Alfano i Aureliusz Skiba.
Tydzień wcześniej natomiast
w Warszawie rozegrano Puchar
Polski Juniorów w stylu klasycz-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
Dobry początek
Chociaż było blisko, to nie udało się odnieść zwycięstwa
Jastrzębiowi Bielszowice na inaugurację rundy rewanżowej.
Rudzianie musieli uznać wyższość Warty Zawiercie, przegrywając w sobotę (22.03.) na wyjeździe 2:1.
Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla bielszowiczan.
W 31. minucie błąd gospodarzy wykorzystał Michał Nowak
i celnym trafieniem dał on swojej drużynie prowadzenie. Taki
stan rzeczy utrzymywał się dość długo. W końcu jednak w 68.
minucie meczu sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym i podyktował rzut karny na korzyść gospodarzy. Ci go wykorzystali, doprowadzając do remisu. W końcówce bielszowiczanom zabrakło odrobiny skupienia, co wykorzystali zawiercianie. W 82. minucie celnym, bezpośrednim strzałem z rzutu
wolnego popisał się zawodnik gospodarzy sprawiając, że nadzieja Jastrzębia na komplet punktów zgasła.
KP Warta Zawiercie – TS Jastrząb Bielszowice 2:1 (0:1)
Jastrząb Bielszowice: Majdak – Łukasik, Petrus, Koniorczyk, Polek, Magiera, Wójcik, Skudlik, Sikora, Kubiak, Nowak
Trener: Damian Malujda

Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Mistrzostwa Śląska na Slavii
Zapaśnicy i zapaśniczki konkurujący w stylu wolnym walczyli o tytuł Mistrza Śląska Młodzików i Dziewcząt. W rywalizacji, która w sobotę (22.03.) odbyła się na orzegowskiej hali MOSiR-u, uczestniczyło 72 zawodników i 54 zawodniczki z 13 klubów.
W turnieju oprócz Slavii, Pogoni
i drużyn z województwa śląskiego
wystąpiły również ekipy: Czarnych
Połaniec, Guliwera Kielce, Wisły
Kraków i Gladiatora Kraków.
– Wiadomo, że w każdej drużynie są lepsi i gorsi zawodnicy. Każdy jednak walczy i daje z siebie
wszystko. Sądzę, że w końcowym
rozrachunku to my okażemy się
zwycięzcami – mówił w trakcie
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Zawodnicy Slavii zdobyli aż 18 medali.

nym. Zaprezentowali się na nim
zapaśnicy rudzkiej Pogoni. Filip
Chrząszcz (96 kg) był drugi, a Michał Kalinowski (120 kg) trzeci.

Na siódmym miejscu uplasował
się Marek Noga (84 kg). Drużynowo Pogoń zajeła wysokie szóste
miejsce.

Kiepska obrona Grunwaldu
W niedzielę (23.03.) rudzcy szczypiorniści podejmowali
na własnej hali zawodników KS Wandy Kraków. Niekonsekwentną grę w obronie zawodnicy Grunwaldu przypłacili porażką 24:29.
Gra „zielonych” od początku nie wyglądała dobrze. Trzy
razy w pierwszej połowie spotkania miała miejsce sytuacja,
gdy na trzy gole przyjezdnych rudzianie zdołali odpowiedzieć
tylko jednym celnym trafieniem. W efekcie do przerwy Grunwald przegrywał już 9:15.
W drugiej połowie rudzianie zabrali się za odrabianie strat
i na pięć minut przed końcem meczu obie drużyny dzieliła już
tylko różnica czterech trafień ( 21:25). Zawodnicy Grunwaldu
nie zdołali jednak bardziej zagrozić przeciwnikowi i mecz zakończył się wynikiem 24:29.
SPR Grunwald – KS Wanda Kraków 24:29 (9:15)
SPR Grunwald: Borecki, Wolniaczyk, Drobisz – Kmieć
4, Majchrzak, Kurzawa 2, Zarzycki 3, Płonka, Kowal 2,
Lange 2, Gansiniec 3, Stogowski 4, Wodarski 2, Hartel 1,
Piekarczyk 1.
Trener: Marcin Księżyk
REKLAMA

Akrobatyka sportowa

marek, Maksymilian Habryka; SKOKI DZIEWCZĄT: IV miejsce –
Roksana
Respondek;
SKOKI
CHŁOPCÓW: III miejsce – Bartosz
Kamiński, IV miejsce – Maksymilian Habryka, V miejsce – Błażej
Kamiński; KLASA III – dwójki
dziewcząt: II miejsce – Weronika
Jessel, Monika Skorupa. III miejsce –
Magdalena Rożek, Natalia Gembora, V
miejsce – Wiktoria Matysiak, Nikola Janik; trójki dziewcząt: I miejsce – Weronika Jessel, Monika Skorupa, Zuzanna
Początek, V miejsce – Nikola Janik,
Wiktoria Matysiak, Emilia Biernat;
dwójki mieszane: I miejsce – Natalia
Graja, Mikołaj Feser; KLASA II – dwójki dziewcząt: V miejsce – Dominika
Bryła, Oliwia Szafran.
Drużynowo KPKS Halemba zajął
trzecie miejsce.

REKLAMA

Kolejny udany start zaliczyli
akrobaci z KPKS-u Halemba, którzy w niedzielę (23.03.) zaprezentowali swoje umiejętności w Wiosennym
Ogólnopolskim Turnieju
w Akrobatyce Sportowej, Skokach
na Ścieżce i Trampolinie. Zawody
odbyły się w Chrzanowie.
Wyniki – KLASA MŁODZIEŻOWA: dwójki dziewcząt: I miejsce –
Martyna Hyba, Amelia Ilga, II miejsce – Oliwia Jakubik, Roksana Respondek, IV miejsce – Hanna Stańczyk, Katarzyna Szczygieł; trójki
dziewcząt: III miejsce – Małgorzata
Feser, Hanna Stańczyk, Katarzyna
Szczygieł; IV miejsce – Amelia Ilga,
Martyna Hyba, Oliwia Jakubik,
dwójki chłopców; II miejsce – Marcin Sitek, Karol Seifried; dwójki
mieszane: III miejsce – Julia Kacz-

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiosenne starty
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Piłka nożna –IV liga – grupa I
Skromne zwycięstwo
Skromne zwycięstwo nad
Przyszłością Ciochowice odniosła w sobotę (22.03.) Slavia Ruda Śląska. Autorem jedynej
bramki, która padła w tym spotkaniu, był Piwczyk.
Pierwsza połowa meczu
w wykonaniu obu ekip była
dość wyrównana. Gra toczyła
się głównie w środku boiska,
a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. W 18. minucie meczu piłkę na 20 metr
dostał Piwczyk. Ominął on zawodnika gospodarzy a następnie lobem pokonał bramkarza
Przyszłości i tym samym Slavia
objęła prowadzenie. Chociaż taki wynik utrzymał się do końca
spotkania, to trzeba przyznać,
że rudzianom dopisywało szczęście w tym meczu. Druga odsłona pojedynku przebiegała bowiem pod dyktando gospodarzy.
To oni kreowali akcje i oddawali strzały w kierunku bramki rudzian. Slavia starała się wyprowadzać kontry, ale jej akcje były dość szybko rozbijane przez
zespół z Ciochowic. Na minutę
przed gwizdkiem kończącym
pojedynek o włos od wyrównania była Przyszłość. Zawodnik
gospodarzy znalazł się bowiem
w sytuacji sam na sam z Frankem, ale zwycięsko wyszedł
z tego pojedynku bramkarz
rudzian i to jego zespół zainkasował komplet punktów.
Przyszłość Ciochowice –
Slavia Ruda Śląska 0:1 (0:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke
– Puschhaus, Met, Szaruga,
Moritz – Gancarczyk, Kowalik, M. Rejmanowski, Witor –
Piwczyk, T. Rejmanowski
Zmiany: Nowek, Bocian
Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Debiut dający zwycięstwo

Solidna gra dała rudzianom trzy punkty.

W sobotę (22.03.) w pierwszym
meczu rundy wiosennej Urania podejmowała na własnym boisku drużynę Sokoła Orzesze. W barwach rudzkiego klubu zadebiutował nowy zawodnik – Mateusz Mzyk, któremu
udało się strzelić hattricka. W efekcie

Urania odniosła wysokie zwycięstwo,
wygrywając 4:0.
Pierwsza połowa była dość wyrównana, jednak to gospodarzom udało
się zdobyć dwa gole. Pierwszego
z nich w 12. minucie zdobył Mzyk,
który przelobował obrońcę gości i cel-

Piłka nożna –liga okręgowa – grupa II

Początek na 2:0

Zawodnicy Wawelu grali w sobotę z wielkim zaangażowaniem.

Prowadzony w niezłym tempie mecz
Wawelu Wirek z Górnikiem 09 Mysłowice
przyniósł trzy punkty gospodarzom. Solidna gra rudzian sprawiła, że kibice mogli
zobaczyć dwa gole.
Gra obu zespołów w całym spotkaniu
mogła się podobać. Akcje przenosiły się

spod jednej bramki pod drugą. Skuteczniejsi jednak w tej wymianie okazali się
gospodarze. W 24. minucie strzałem z daleka popisał się Piętoń, ustalając wynik do
przerwy na 1:0.
– Wykorzystywaliśmy swoje okazje. Po
bramce trochę się rozluźniliśmy, ale nie

nym strzałem pokonał bramkarza.
Drugie trafienie również było autorstwa tego zawodnika, który tym razem
przechytrzył zawodnika z Orzesza
wykonując ładny zwód.
– Nie spodziewałem się takiego debiutu. Czułem jednak przed meczem, że
jestem w formie i myślałem, że przynajmniej jedną bramkę zdobędę właśnie ja
– tłumaczył po meczu Mateusz Mzyk.
W drugiej połowie, z minuty na minutę, zespół Sokoła Orzesze tracił impet, co skrupulatnie wykorzystali gospodarze. W 67. minucie akcję Uranii
wykończył Mzyk, wpisując się tym
samym na listę strzelców po raz trzeci. W samej końcówce natomiast
pięknego gola zza pola karnego zdobył Żak, ustalając wynik na 4:0.
Urania Ruda Śląska – Sokół
Orzesze 4:0
Urania Ruda Śląska: Koperwas,
Zawisza, Baran (‘83 Cieślik), P.
Grzesik, Kolasa, Mzyk, Mikusz (‘66
Michalski), Baron, Kamieński, Zalewski, Krzywda (‘60 Żak)
Trener: Stanisław Mikusz

popełnialiśmy błędów w obronie – mówił
Piotr Piętoń, zawodnik Wawelu Wirek.
W drugiej połowie gra dalej toczyła się
w szybkim tempie i podobnie jak w pierwszych czterdziestu pięciu minutach to rudzianie potrafili wykorzystać ową szybkość na swoją korzyść. W 65. minucie
dośrodkowanie wykorzystał Kałużny
przypieczętowując tym samym zwycięstwo swojej drużyny.
– Graliśmy w całym meczu konsekwentnie, dobrze taktycznie i wypracowaliśmy
sobie sytuacje. Chłopcy zrealizowali założenia, które nakreśliliśmy przed meczem –
tłumaczył po spotkaniu Jarosław Zajdel,
trener Wawelu.
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska – Górnik 09 Mysłowice 2:0
Wawel Wirek: Gawlik – Kałużny K.,
Grzywa, Wilczek, Buchcik (83’ Deptuch) – Pyc, Ostrowski, Piętoń, Zuga
(46’ Rutkowski) – Kałużny G., Jaromin
(88’ Lux)
Trener: Jarosław Zajdel

Piłka nożna –IV liga – grupa I
Remisowa inauguracja
Pierwszy mecz w tej rundzie
piłkarze Grunwaldu musieli zagrać na wyjeździe. Podopieczni
Teodora Wawocznego w sobotę
(22.03.) zremisowali z MLKS-em
Woźniki 1:1.
Mecz źle zaczął się dla rudzian.
Już w trzeciej minucie spotkania
zamieszanie pod bramką Lamliha
wykorzystał zawodnik gospodarzy
dając swojej drużynie prowadzenie. Niestety taki stan rzeczy nie
podziałał niczym kubeł zimnej wody na „zielonych”. Pomimo prób
Brzozowskiego i Kota ekipa z Halemby nie potrafiła zdobyć bramki,
przez co schodziła do szatni z jednobramkową stratą.
Początek drugiej połowy też nie
zwiastował, by wynik miał ulec
zmianie. Obie drużyny grały słabo.
W końcu jednak w 62. minucie rzut
wolny wykonał Szczypior. Piłkę
zdołał co prawda złapać bramkarz
gospodarzy, ale po chwili ją wypuścił. Z tej okazji skorzystał Szpoton,
który doprowadził do remisu. Od
tego momentu gra obu zespołów
stała się bardziej agresywna. W 84.
minucie sędzia odgwizdał zagranie
ręką w polu karnym woźniczan i podyktował jedenastkę dla rudzian.
Do futbolówki podszedł Brzozowski, jednak minimalnie spudłował
posyłając piłkę kilka centymetrów
obok lewego słupka. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie
i nastąpił podział punktów.
MLKS Woźniki – Grunwald
Ruda Śląska 1:1 (1:0)
Grunwald: Lamlih – Oswald,
Szpoton (kpt), Łęcki – Wolek –
Ciołek, Maciongowski, Dreszer,
Szczypior – Kot, Brzozowski Rezerwa: Soldak – Kowalski, Simon, Nowicki, Lein, Wróblewski,
Szczygieł
Trener: Teodor Wawoczny
reklama
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SPORT
Koszykówka – III liga mężczyzn

Nadal w grze

Koszykarze Pogoni Ruda Śląska nadal są w grze o awans do II ligi.

Sukcesem zakończyła się I
runda play off w wykonaniu
rudzkiej Pogoni. Chociaż nasi

koszykarze musieli rozegrać aż
trzy mecze z MKS-em Otmuchów, to w dwóch z nich wygra-

li, awansując tym samym do
turniejów półfinałowych szczebla centralnego.
W pierwszym spotkaniu minimalnie lepsi, bo zaledwie o dwa
punkty, okazali się być zawodnicy z Otmuchowa. W spotkaniu
rewanżowym rudzianie już nie
pozostawili złudzeń i po bardzo
dobrym spotkaniu wygrali różnicą 37 punktów. Przy stanie 1:1
konieczny był ostatni, decydujący mecz. W nim ponownie lepsi
okazali się być koszykarze Pogoni, którzy tym razem po wyrównanym meczu wygrali różnicą sześciu punktów i to właśnie oni są dalej w grze o awans
do II ligi.
MKS Otmuchów – Pogoń Ruda Śląska 75:73 (28:24, 16:19,

23:12, 8:18)
Punkty dla Pogoni: Wilklin
24, Morawiec 14, Jeleń 8,
Stankala 8, Mol 7, Tomecki 5,
Sgodzaj 4, Kuczera 3
Pogoń Ruda Śląska – MKS
Otmuchów 88:51 (12:20, 9:22,
10:28, 20:18)
Punkty dla Pogoni: Tomecki
24, Morawiec 16, Jeleń 11,
Stankala 10, Kuczera 7, Wilkin 7, Modrzyński 5, Sgodzaj
5, Mol 3
MKS Otmuchów – Pogoń
Ruda Śląska 59:65 (16:18,
14:17, 15:16, 14:14)
Punkty dla Pogoni: Morawiec 29, Kuczera 8, Tomecki 7,
Stankala 7, Wilkin 6, Mol 4,
Jeleń 4
Trener: Marcin Cyran

Piłka ręczna – II liga kobiet

Komplet porażek
Intensywny weekend mają za sobą szczypiornistki Zgody Ruda Śląska. W sobotę (22.03.) zmierzyły
się one z MTS-em Żory, a w niedzielę (23.03.) zagrały z KS Cracovią. W obu spotkaniach rudzianki
musiały uznać wyższość rywalek.
W spotkaniu z ekipą z Żor tylko
pierwsze dziesięć minut było wyrównanych. Później lepszym wykończeniem akcji popisywały się
gospodynie i to one na przerwę
schodziły mając o pięć trafień więcej na koncie niż bielszowiczanki.
W drugiej odsłonie spotkania przewaga gospodyń jeszcze wzrosła
i ostatecznie wygrały one różnicą
dziewięciu trafień.
MTS Żory – Zgoda Ruda Śląska
27:18 (14:9)

Zgoda Ruda Śląska: Brzeska –
Góral 1, Dziółko, Wojcik 1, Zelek
3, Maciejowska 4, Hodyjas, D.
Krzysteczko, Sobota 8, Pocheć 1.
Niedzielne spotkanie z Cracovią
wyglądało podobnie. Pierwsze piętnaście minut meczu było wyrównanych. Zawodniczki Zgody nie pozwalały krakowiankom uzyskać
większej przewagi. Później jednak
w drużynie gospodarzy nastąpił
przestój. Rudzianki pozwoliły Cracovii zdobyć aż sześć goli z rzędu
(7:14). Siedmiopunktowa przewaga
gości utrzymała się aż do przerwy.
Zawodniczki Zgody rozpoczęły
drugą część gry bardzo zmotywowane. Po 13 minutach drugiej połowy udało im się zniwelować różnicę do dwóch bramek (19:21). Nie-
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W SKRÓCIE
Wysokie zwycięstwo Gwiazdy
Różnicą pięciu bramek Gwiazda Ruda Śląska pokonała na
wyjeździe w sobotę (22.03.) Solne Miasto Wieliczkę. Pierwsza
część spotkania zakończyła się wynikiem 1:1, ale w drugiej połowie meczu na parkiecie wyraźnie dominowali rudzianie, co
potwierdzali kolejnymi celnymi trafieniami. Na listę strzelców
w tym spotkaniu trzykrotnie wpisał się Działach. Dwie bramki
zdobył Krzymiński, a jedno celne trafienie dołożył Bereta.

Sukcesy ciężarowców
23 marca w hali UKS-u Chorzów odbyły się mistrzostwa
Śląska do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Zaprezentowali
się na nich także zawodnicy Slavii Ruda Śląska. Wicemistrzami zostali nasi trzynastolatkowie. W kategorii do 63 kg
na drugim stopniu podium stanęła Wiktoria Grzywocz (rwanie 30 kg a podrzut 41 kg – w sumie 71 kg), a w kategorii do
94 kg Daniel Stawinoga (rwanie 45 kg a podrzut 54 kg – w sumie 99 kg). Trzecie miejsce w kategorii do 63 kg zajęła Ania
Bieniasz (rwanie 28 kg a podrzut 36 kg – w sumie 64 kg).
Łukasz Hanke w kategorii do 63 kg był czwarty (rwanie 43
kg a podrzut 54 kg – w sumie 97 kg). Nasz młody 13-letni
debiutant Mateusz Malik w kategorii do 50 kg zajął siódme
miejsce z wynikiem: rwanie 17 kg a podrzut 21 kg – w sumie
38 kg. Tak dobre wyniki to także duży sukces pary trenerskiej – Patrycji Kowalczyk i Leona Dudziaka.

Wybiegane medale
W sobotę (15.03.) gościliśmy na trasach przy SPS 15 zawodników startujących w Mistrzostwach Śląska w Biegach
Przełajowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponad trzystu uczestników wystartowało w 14 biegach na dystansach od 800 m dla dzieci do 6000 m dla seniorów i juniorów. Medalowym tortem podzielili się również zawodnicy
TL Pogoń. W biegu na 3000 m juniorów młodszych złoty
medal zdobył Kamil Kubicki, a w biegu na 5000 m najlepszy był Damian Połeć.
Szczypiornistki nie były zadowolone ze swojego występu.

stety końcówka należała już do
Cracovii, która kilkoma skutecznymi akcjami w ostatnich minutach
ustaliła wynik na 20:30.
Zgoda Ruda Śląska
– KS Cracovia 20:30

Zgoda Ruda Śląska: Brzeska –
Góral 1, Kafel , Dziółko 2, Wojcik
3, Zelek, Maciejowska 3, Hodyjas
1, Podsiedlik, Krzysteczko, Pocheć 1 , Sobota 9.
Trener: Viktoria Flizikowska

Trening z reprezentantem
Pod okiem reprezentanta Polski Roberta Orzechowskiego mieli okazję trenować we wtorek (18.03.) adepci
piłki ręcznej szlifujący swoje umiejętności w SPR-ze
Grunwald. Zawodnik intensywnie pracował z młodymi
szczypiornistami i udzielił im kilku rad.
REKLAMA

MOSiR Ruda Śląska
Wycieczka do Doliny Chochołowskiej została przesunięta na 30 marca (niedziela). Wyjazd planowany jest na godzinę 7 rano z Nowego Bytomia z parkingu
przy skrzyżowaniu ulic Objazdowej i Hallera (obok komendy policji). Prosimy
o wpłaty oraz potwierdzenie swojego udziału pod numerem telefonu 32 342-3350 lub 510-211-470 – lista uczestników wycieczki i pozostałe informacje można
znaleźć na stronie internetowej www.mosir.rsl.pl. Przypominamy o przesunięciu
godziny w nocy z 29 na 30 marca.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

REKLAMA

Piłka nożna – IV liga mężczyzn – grupa I
29 marca, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Przyszłość Ciochowice
29 marca, sobota, godz. 15.00 Slavia Ruda Śląska – Lot Konopiska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
29 marca, sobota, godz. 15.00 Jedność Jejkowice – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
29 marca, sobota, godz. 15.00 Jastrząb Bielszowice – Pionier Ujejsce
29 marca, sobota, godz. 15.00 Unia Ząbkowice – Wawel Wirek
Piłka ręczna – II liga mężczyzn
29 marca, sobota, godz. 18.00 SPR Grunwald Ruda Śląska – KS KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski
Futsal – I liga
30 marca, niedziela, godz. 18.00 Gwiazda Ruda Śląska – Marex Chorzów

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Sportowy rozkład jazdy:
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