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Niepokój o wypłaty w kopalniach

Kontrowersję wzbudziło już zabranie jednej tony węgla emerytom.

– Pieniądze zostały przelane na
konta pracowników zgodnie z planem – informował w czwartek

Foto: arch.

(10.04.) rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej. Chodzi
o wynagrodzenia w wysokości ok.

Więcej na str. 12
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Jeszcze kilka dni temu media informowały, że górnicy pracujący w kopalniach Kompanii Węglowej nie otrzymają na czas wypłat. Związkowcy zapowiedzieli masówki, które miały być odpowiedzią na sygnały o kłopotach zarządu spółki ze zgromadzeniem odpowiedniej liczby pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń za marzec dla 55 tysięcy pracowników.

356 mln złotych dla prawie 55 tysięcy pracowników w największej
ﬁrmie górniczej w Europie. Czy
deklaracja rzecznika uspokoiła nastroje w kopalniach? Pracownicy
dołowi z KWK Bielszowice w rozmowie ze mną chcą pozostać anonimowi. Mówią: – Jest strach
i niepokój związany z tym, co czeka
nas dalej.
– Wszyscy się boimy, bo nie wiemy jak dalej będzie. Teraz dostaliśmy pensję w terminie, choć uprzedzono, że możemy się jej spodziewać do 14 kwietnia. Dla tych, którzy mieli zapłacić raty kredytu do
10 kwietnia, była obawa czy zdążą
w terminie. W piątek (11.04.) miała odbyć się masówka pod Kompanią Węglową, ale dostaliśmy wypłaty na czas, więc ją odwołaliśmy
– mówi pan Andrzej, jeden z pracowników KWK Bielszowice. –
Jest niepewność, bo słyszy się, że

,,TAK” dla ścieżek
rowerowych

Kompania Węglowa wkrótce ogłosi upadłość. Mówi się, że nasze wypłaty pochodzą z umowy przedwstępnej sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Może starczy to
na dwa, trzy miesiące, a co dalej?
Kto to wie? – dodaje pan Andrzej.
Prawdą jest, że Kompania Węglowa sprzeda Jastrzębskiej Spółce
Węglowej kopalnię KnurówSzczygłowice. Obie ﬁrmy podpisały już umowę przedwstępną.
Kompania Węglowa sprzeda kopalnię Knurów-Szczygłowice za
1,49 mld zł. Termin zawarcia ostatecznej umowy nie jest jeszcze
znany, wcześniej muszą zostać
spełnione określone warunki.
– Wszyscy pracownicy otrzymali
pensję w terminie, pomimo trudnej
sytuacji w Kompanii Węglowej. Na
chwilę obecną nie ma co gdybać
skąd te pieniądze pochodzą. Najważniejsze, że pensje ludzie otrzy-

mali na czas – powtarza rzecznik
prasowy Kompanii Węglowej Zbigniew Madej.
Ale są i tacy, którzy w piątek
(11.04.) nie mieli jeszcze pensji na
swoich kontach – to niektórzy
z pracowników administracji
w kopalniach. Oni również nie
chcą rozmawiać na ten temat.
Związkowcy jednak uspokajają,
że do wszystkich pensje powinny
były traﬁć 10 kwietnia.
– Nie otrzymałem informacji, żeby ktoś z mojej załogi otrzymał
spóźnioną wypłatę. Wypłata miała
być do 10 kwietnia i była. Niepotrzebne emocje wzbudził tylko cały
ten szum medialny – mówi WR
Marek Gacka, przewodniczący ZZ
Kadra przy KWK Halemba Wirek.
W ubiegłym roku KW straciła
na sprzedaży węgla ponad miliard
zł. Dzięki wdrożeniu programu restrukturyzacji spółka chce do
2020 r. zaoszczędzić ok. 1,2 mld
zł. Na trzy lata zamrożone zostały
wypłaty 14. pensji dla administracji, a bezpłatny deputat węglowy
dla emerytów został pomniejszony
o jedną tonę na osobę.
Monika Herman-Sopniewska
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Od początku swojej działalności to oni pomagali innym. Teraz sami potrzebują pomocy. Śląski Bank Żywności – organizacja
wywodząca się z Rudy Śląskiej, przez brak wsparcia finansowego z Unii Europejskiej może zakończyć działalność. Z pomocy
Banku korzystają między innymi uczniowie rudzkich placówek edukacyjnych.

Prawo Rodzina Obywatel

Co ze Śląskim Bankiem Żywności?

Zapasy Śląskiego Banku Żywności powoli topnieją.

Foto: SH

Problemy Śląskiego Banku Żywności
rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Wtedy właśnie zakończył się unijny
program pomocy żywnościowej – PEAD. Nowy program powinien zacząć
działać w drugiej połowie 2014 roku.
Do tego czasu placówka powinna utrzymać się sama, ale 100 tysięcy złotych
nie ma. Z pomocą przyszło więc 20
gmin korzystających z zasobów Banku.
To jednak wciąż za mało. Z prośbą o pomoc zwrócono się do marszałka województwa.
– Jesteśmy Bankiem o zasięgu regionalnym i wychodzimy z założenia, że
naszym naturalnym partnerem, w sytuacji nie zawinionej przez nas, powinien
być Urząd Marszałkowski. Liczymy na
to, że znajdzie on sposób, by nas wesprzeć, byśmy byli gotowi jako organizacja regionalna do uczestnictwa w kolej-

nym programie unijnym – mówi Jan
Szczęśniewski, prezes zarządu Śląskiego Banku Żywności. – Uważam, że mamy moralne prawo upominać się o taką
pomoc. Przez 11 lat działania przekazaliśmy na rzecz społeczności naszego
województwa 26 tysięcy ton żywności
o wartości ponad 78 milionów złotych
– podkreśla.
Chociaż w innych województwach
Urzędy Marszałkowskie zdecydowały
się wspomóc działające na ich terytorium Banki Żywności, to Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
póki co nie zamierza wyciągać ręki do
tej organizacji.
– Oczywiście darzymy wielkim szacunkiem Śląski Bank Żywności za jego
pracę na rzecz osób objętych ubóstwem
w naszym regionie, ale obecnie nie mamy możliwości ogłoszenia otwartego

Sprostowanie
W artykule „Plus kolejni uprawnieni” opublikowanym 9 kwietnia w numerze
14/1116 Wiadomości Rudzkich na stronie 7 wkradł się błąd pisarski. Zamiast
Rybnika, jako miasta posiadającego kartę 4+ omyłkowo podaliśmy Zabrze. To
miasto posiada kartę „Rodzina na 5 +”. Za pomyłkę przepraszamy.
OGŁOSZENIE

SPOTKANIE
Z MIESZKAŃCAMI
NOWEGO BYTOMIA
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic
zaprasza mieszkańców
dzielnicy Nowy Bytom
na spotkanie,
które odbędzie się
w środę 23 kwietnia
o godz. 18.00
w Gimnazjum nr 11
przy ul. Ratowników 15.

konkursu ofert i udzielenia wsparcia
w trybie małego grantu w takiej dziedzinie z uwagi na brak środków finansowych – wyjaśnia Aleksandra Marzyńska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Tymczasem z zasobów Śląskiego
Banku Żywności korzysta każdego miesiąca około 40 tysięcy najbiedniejszych
mieszkańców naszego województwa.
W tym dzieci i młodzież z Rudy Śląskiej.
– Placówki oświatowe nadal indywidualnie współpracują ze Śląskim Bankiem Żywności. Dyrektorzy współpracujących szkół podpisują ze ŚBŻ umowy
na dany rok szkolny – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Samo miasto pomóc Śląskiemu Banku Żywności się jednak nie zdecydowało, gdyż w Rudzie Śląskiej sprawę pomocy osobom ubogim rozwiązano w inny sposób – poprzez współpracę z Caritasem Archidiecezji Katowickiej. ŚBŻ
miał okazję współpracować z Rudą Śląską, ale z niej nie skorzystał.
– W latach 2007 – 2013 miasto ogłaszało otwarte konkursy ofert na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców. Tak jak każda organizacja, również Śląski Bank Żywności
miał możliwość przystąpienia do konkursu i otrzymania wsparcia na realizację zadania. ŚBŻ nie skorzystał jednak
z takiej możliwości – mówi Krystian
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Kolejny konkurs przez Rudę Śląską
zostanie ogłoszony najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku. Wtedy też powinien rozpocząć funkcjonowanie nowy
program unijny (FEAD). A co do tego
czasu stanie się ze Śląskim Bankiem
Żywności?
Sandra Hajduk
REKLAMA

Na spotkaniu omówiono najbliższą przyszłość stowarzyszenia.

W poniedziałek (7.04.) odbyło
się spotkanie członków Stowarzyszenia Prawo Rodzina Obywatel
podsumowujące miniony rok. Jego
uczestnicy zaplanowali działania
na kolejny rok działalności.
– Na spotkaniu najszerzej omówiono temat zbliżających się wyborów parlamentarnych oraz samorządowych. Skupiliśmy się także
na planach stowarzyszenia w 2014
roku. W tym temacie ważnym punk-

Foto: arch.

tem jest dla nas organizacja cyklu
biesiad oraz ósmej edycji projektu
„Z demokracją na Ty”. Nie zabrakło także rozmów na temat obecnej
sytuacji w mieście – tłumaczył
obecny na spotkaniu Kazimierz
Myszur, przewodniczący Komisji
Oświaty Rady Miasta.
Spotkaniu przewodniczył poseł
Grzegorz Tobiszowski, który pełni
funkcję prezesa stowarzyszenia.
Robert Połzoń
REKLAMA

ZBLIŻENIA
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Wystarczyło poświęcić zaledwie kilka minut, by mieć pewność, że jeździmy sprawnym i bezpiecznym technicznie samochodem. Na ten ruch zdecydowało się dokładnie 650 kierowców. Właśnie zakończyła się piąta edycja kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.

Bezpieczni z ,,Wiadomościami Rudzkimi”

W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 600 kierowców.

Żeby wziąć udział w akcji trzeba
było przyjechać na jedną z trzech partnerskich stacji diagnostycznych i okazać specjalne zaproszenie, które rozdawaliśmy na łamach gazety oraz za
pośrednictwem naszego portalu inter-

Foto: arch.

netowego www.wiadomoscirudzkie.
pl. Przez prawie miesiąc, a dokładnie
od 19 marca do 11 kwietnia, pracownicy stacji kontroli pojazdów ALFA
na Bykowinie, OMEGA na Goduli
i PWIK na Nowym Bytomiu, spraw-

dzali, czy kierowcy jeżdżą sprawnymi
i bezpiecznymi samochodami.
– Ta akcja zdecydowanie pomaga,
co widać po tegorocznych efektach.
Jesteśmy mile zaskoczeni, bo większość samochodów opuszczała nasze
stacje kontroli pojazdów bez stwierdzonych usterek. Ale wiadomo – one
też się pojawiały. Najczęściej wykrywaliśmy problemy ze światłami i wahaczami. Zdarzyły się również usterki
związane z układem kierowniczym –
relacjonuje Michał Kozłowski, kierownik zarządzający Okręgową Stacją
Kontroli Pojazdów OMEGA.
– Badania staraliśmy się wykonywać na bieżąco. W większości aut,
które odwiedziły naszą stację, wykryto usterki. W dużej mierze były one
poważne i dotyczyły układu kierowniczego lub układu hamulcowego. Tych
usterek Klient nie ma możliwości
skontrolować bez urządzeń, jakie posiadamy na stacji – tłumaczy Jarosław Kłos, diagnosta ze Stacji Kontroli Pojazdów PWiK w Rudzie
Śląskiej.
Pracownicy partnerskich stacji diagnostycznych w profesjonalny sposób
sprawdzali stan oświetlenia samocho-

dów, układ kierowniczy, układ hamulcowy czy stan ogumienia – czyli
te elementy, które w głównej mierze
wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Udział w akcji był bezpłatny.
– Na początku kwietnia miałem jechać do rodziny na północ kraju.
Przejazd z Rudy Śląskiej to około
7 godzin ciągłej jazdy. Żona przeczytała w gazecie o akcji i od razu zaproponowała, żebym sprawdził swój samochód. Dobrze, że mnie do tego namówiła, bo wykryto w moim samochodzie usterki związane z układem
kierowniczym – mówi Tomasz Mizurski z Kochłowic, uczestnik akcji.
O sukcesie naszych działań świadczy liczba kierowców, którzy skorzystali z kampanii jak i fakt, że z kolejnymi edycjami akcji przybywa sprawniejszych samochodów.
– Przeprowadzamy tę kampanię, bo
zależy nam na bezpieczeństwie naszych Czytelników. Kładziemy nacisk
na stan techniczny pojazdów, bo odgrywa on dużą rolę w kwestii bezpieczeństwa na drodze. Chcemy o tym
stale przypominać – podkreśla Anna
Piątek-Niewęgłowska, prezes Spółki
Śląskie Media.
Agnieszka Pach

PARTNERZY AKCJI

Stacja Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51
tel. 32 740-92-21

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1
tel. 32 725-58-88

Stacja Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13,
tel. 32 34-24-265
REKLAMA
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By wiedzieć o autyzmie

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

Podopieczni ZSS im. św. Łukasza przygotowali także program artystyczny, który poprzedził konferencję.
Foto: MS

W ramach obchodów Tygodnia
Autyzmu w środowy (9.04.) poranek w Zespole Szkół Specjalnych
im. św. Łukasza odbyła się konferencja „Autyzm – w stronę samodzielności”. Natomiast w piątek
(11.04.) w Urzędzie Miasta odbyła

się konferencja „Złagodzić autyzm”, współorganizowana przez
Miejskie Przedszkole nr 47. Spotkania miały na celu przyjrzenie się
tej właśnie problematyce.
– Konferencja ma charakter naukowy i ma umożliwić rodzicom, na-

Dzień Trzeźwości

Podczas Dnia Trzeźwości można było skorzystać z konsultacji. 

Foto: MHS

uczycielom, pracownikom socjalnym,
studentom i wszystkim chętnym zapoznanie się z problemem autyzmu oraz
z relacjami jakie chcielibyśmy budować z osobami dotkniętymi autyzmem, na podstawie wykładów dwóch
pań znanych w świecie opieki specjalnej: Beaty Ignaczewskiej z Gdańska i Katarzyny Wnęk-Joniec z Krakowa – tłumaczył Wiesław Jagielski,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
im. św. Łukasza.
Jako że kwiecień to światowy
miesiąc wiedzy o autyzmie, w piątek odbyła się także konferencja organizowana przez Urząd Miasta
oraz Przedszkole nr 47, w którym
od lat działają oddziały integracyjne, w tym oddział specjalny dla
dzieci autystycznych.
– Konferencja ta poświęcona jest
różnym sposobom, formom, metodom wspierania dziecka z zaburzeniem spektrum autyzmu – mówiła
Mirosława Muskietorz, dyrektor
MP nr 47.
Magdalena Szewczyk

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
Zdrowe Życie w Rudzie Śląskiej w poniedziałek (14.04.) przypomniało o Ogólnopolskim Dniu Trzeźwości. Tego dnia w siedzibie stowarzyszenia można było zapoznać
się z ofertą pomocową oraz otrzymać wszelkie informacje i materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego.
– Od godz. 9.00 do godz. 20.00 czekaliśmy na każdego, kto chce otrzymać pomoc
i boryka się z problemem alkoholowym.
A przy okazji przygotowujemy się do 20.
rocznicy powstania naszego stowarzyszenia, które obchodzić będziemy już 26
kwietnia – mówi Joanna Kurzaj, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

Czy masz gen bohatera?

Philip Zimbardo – autor znanego na całym świecie eksperymentu więziennego.

Czy wierzysz w to, że są metody
i sposoby działania, którymi każdego można nauczyć bycia życiowym
bohaterem? Światowej sławy gość,
który zawitał w sobotę (12.04.)
do Rudy Śląskiej udowadnia, że
można.
W Miejskim Centrum Kultury
fani takich bestsellerów jak „Psychologia i życie” czy „Efekt Lucyfera” mogli na żywo wsłuchać się
w wywody profesora Philipa Zimbardo, amerykańskiego psychologa
nauk społecznych i popularyzatora

Foto: MS

psychologii, który na Śląsku odbywa „tournee” ze swoim wykładem
na temat heroizmu i przezwyciężania nim zła.
– Profesor Zimbardo znajduje się
w pierwszej setce naukowców i psychologów, którzy według magazynu
„Nature” są najważniejszymi osobistościami w światowej psychologii
– mówił Aleksander Maicher, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji
im. Karskiego w Rudzie Śląskiej.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Nowe biuro już otwarte!

W SKRÓCIE
Podium dla tancerek

Nowe biuro znajduje się w pobliżu Centrum Handlowego Plaza.

decydujący się na wybór e-faktury zamiast faktury papierowej otrzyma nasiona niezapominajki. Mamy nadzieję,
że w ten sposób przypomnimy naszym
Abonentom, iż e-faktura nie tylko łączy się z obniżoną ceną abonamentu,
ale też korzystnie wpływa na środowisko – przypomina Anna Korbecka.

Foto: arch.

Śląska Grupa Multimedialna to
znany na śląskim rynku podmiot oferujący usługi multimedialne. W skład
prężnie rozwijającego się konsorcjum
wchodzą trzy niezależne spółki: Elsat, Sileman sp. z o.o. oraz Sfera TV
sp. z o.o..
Robert Połzoń

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości
czone dość poważnym przygotowaniem. Przedsiębiorca musi się do tego
przygotować i dlatego zależało nam,
żeby ta informacja popłynęła z najbardziej rzetelnego źródła. Są z nami
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy powiedzą nam o funduszach unijnych mających wesprzeć
przedsiębiorczość – mówiła Katarzyna Wochnik, prezes RAR Inwestor.
Dzięki spotkaniu lokalne firmy mogły dowiedzieć się m.in. jakiego rodzaju instrumenty wsparcia oferować będzie Urząd Miasta w Rudzie
Śląskiej, jakie są możliwości finansowania działalności gospodarczej
za pomocą instrumentów bankowych, a przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego opowiedzieli o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Tydzień Szczepień
Od 22 do 26 kwietnia obchodzić będziemy Europejski Tydzień
Szczepień, którego celem jest
promowanie szczepień jako skutecznej formy zapobiegania wielu
chorobom zakaźnym. Motywem
przewodnim akcji jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa
każdego dziecka do ochrony przed
chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Całej akcji towarzyszy hasło „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Akcję promuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

Mammobus w Rudzie

Organizatorami konferencji był m.in. UM Ruda Śląska, RAR Inwestor, ŚPPT w Rudzie Śląskiej.

Foto: MHS

na lata 2014 – 2020, który przez najbliższe 7 lat będzie głównym źródłem wsparcia przedsiębiorczości ze
środków Unii Europejskiej. Swoją
aktualną ofertę wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przedstawił
również Powiatowy Urząd Pracy

w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zaprezentował na koniec funkcjonalność nowoczesnych elektronicznych
usług adresowanych dla przedsiębiorców.
Monika Herman-Sopniewska

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne
w kierunku wykrycia raka piersi.
Ponieważ jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy
wśród kobiet dojrzałych, można
powiedzieć, że mammografia to
najistotniejsze badanie, któremu
kobieta powinna się regularnie
poddawać. Zbadać będzie się
można 24 kwietnia w specjalnym mammobusie, który stanie
na placu Jana Pawła II. Polecamy wcześniejszą rejestrację pod
nr tel. 58/666-24-44.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

O przedsiębiorczości i jej rozwoju
w mieście rozmawiano w czwartek
(10.04.) w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej. Konferencja „Perspektywy
Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej w latach 2014 – 2020”
to drugie takie spotkanie dla rudzkich
przedsiębiorców.
– Z uwagi na to, że ubiegłoroczna koferencja bardzo dobrze wyszła, postanowiliśmy zorganizować kolejną. Rok
temu były prezentowane inne projekty,
z których na tamte czasy przedsiębiorcy
mogli skorzystać, w tym roku spotkanie
wzbogacono o kolejne elementy. Zaczyna się nowy okres finansowania i zależało nam na tym, żeby przedsiębiorca
dokładnie wiedział, co będzie wdrażane
w przyszłym roku i w jakich terminach.
Wszystkie te działania związane z dofinansowaniem dotacyjnym są obar-

Zespoły taneczne „Elektra”
i „Promyczki” z ODK „Matecznik” zdobyły kolejne trofea,
tym razem podczas IX Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”. Jury festiwalu uplasowało na trzecim miejscu „Promyczki” pod kierownictwem
Magdaleny Zielińskiej, natomiast „Elektra” Agnieszki Ślusarek znalazła się na najwyższym stopniu podium.

REKLAMA

Z początkiem kwietnia konsorcjum
Śląska Grupa Multimedialna otworzyło nowe Biuro Obsługi Klienta.
Teraz w sprawie telewizji kablowej,
Internetu lub telefonii stacjonarnej
można przyjść także do siedziby przy
ulicy Dąbrowskiego 35, w dzielnicy
Wirek.
Nowe biuro znajduje się w szarym
budynku w pobliżu Centrum Handlowego Plaza. Władze konsorcjum mają nadzieję, że lokalizacja ułatwi kontakt z Klientami i poprawi świadomość marki wśród rudzian.
– To już czwarte nasze Biuro Obsługi Klienta. Chcemy być jak najbliżej naszych Abonentów, mieć z nimi
większy kontakt i staramy się być
otwarci na Klientów, którzy do nas
przychodzą. Osoby, które w czwartek
są na targu, lub te odwiedzające CH
Plaza, mogą przy okazji zakupów
przyjść do nas, porozmawiać i zała-

twić sprawy dotyczące swoich usług,
płatności, podpisać nową umowę. Budynek znajduje się w dogodnej lokalizacji, biuro otwarte jest w poniedziałki od 8.00 do 12.00, we wtorki
i czwartki od 9.00 do 17.00 oraz
w środy i piątki od 8.00 do 16.00. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące naszego biura i oczywiście serdecznie zapraszamy! – mówi Anna Korbecka, kierownik działu
marketingu i PR w firmach Elsat i Sileman.
17 kwietnia pracownicy Biura Obsługi Klienta osobiście będą zachęcać
przechodniów do odwiedzenia nowego biura.
– W czwartek będziemy rozdawać
nasiona rzeżuchy jeszcze w przedświątecznym klimacie. Natomiast nasiona będą teraz u nas często rozdawane nie tylko z powodu świąt i rozpoczynającej się wiosny. Każdy Klient
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OGŁOSZENIE

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

– Co dalej ze spalarnią opon, która ma powstać w Nowym Bytomiu? Czy
ona w końcu powstanie przy ulicy Hallera, czy nie? – pytała w mailu do naszej redakcji pani Małgorzata. Ponownie więc przyjrzeliśmy się tej sprawie.

Co z tą spalarnią?

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 20 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 63 600 zł,
wadium: 6 360 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,07 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0118
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
– cena wywoławcza: 62 400 zł,
wadium: 6 240 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0140
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
3. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a
– cena wywoławcza: 85 500 zł,
wadium: 8 550 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 39,80 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0191
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
4. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
– cena wywoławcza: 64 500 zł,
wadium: 6 450 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 29,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,0 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0139
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
Termin i miejsce przetargu:
9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1
piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 16 kwietnia 2014 r. do 8 maja 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 7 maja 2014 r. (środa) - decyduje data wpływu kwoty wadium
na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. -Wadium złożone przez oferentów,
których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -Wadium przepada na
rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi
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.

Mieszkańcy boją się że spalarnia opon będzie dla nich uciążliwa. 

Gdy ostatnio pisaliśmy o zakładzie
produkcji sadzy technicznej i olejów
w procesie pirolizy niskotemperatu-

Foto: SH

rowej, inwestor wniósł odwołanie od
decyzji Prezydent Miasta Ruda Śląska, która odmówiła określenia śro-

Z pozoru cicha i niepozorna ulica Objazdowa w Nowym Bytomiu często
jest użytkowana przez kierowców, którzy lubią szybką jazdę. Mieszkańcy
i działkowicze mówią dość i chcą progów zwalniających w tym miejscu.

Zwolnić Objazdową

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. 13.02.2007r. 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.
reklama

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl

W godzinach szczytu tą ulicą przemieszcza się wiele aut.

– Kierowcy lubią sobie poszarżować
na tej ulicy. Długi i prosty odcinek trasy
zachęca piratów drogowych do przyspieszenia. W okolicy bawi się dużo

Foto: RP

młodzieży, warto więc poprawić bezpieczeństwo tego miejsca – mówi pan
Henryk, mieszkaniec Nowego Bytomia.

dowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Urząd Miasta
nie znalazł podstaw do zmiany lub
uchylenia zaskarżonej decyzji,
w związku z czym przekazał odwołanie strony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
wraz z dokumentami tworzącymi akta sprawy.
– Aktualnie przedmiotowa sprawa
jest rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach i tym samym przed urzędem
nie toczy się żadne postępowanie administracyjne w zakresie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej. – SKO postanowieniem z 21
marca br. wyznaczyło nowy termin
załatwienia sprawy do 30 czerwca
br. – dodaje.
Sandra Hajduk

Według mieszkańców receptą na tę
sytuację może okazać się instalacja
progów zwalniających. O sprawie poinformowaliśmy Urząd Miasta.
– Na ulicy Objazdowej po interwencji mieszkańców Nowego Bytomia,
w tym właścicieli ogródków, decyzją
Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego wykonano elementy spowalniające ruch w postaci wysepek na
jezdni. Zmusza to rozsądnych kierowców do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Praktyka pokazuje,
że „szykana” spełnia swoją rolę. Kierowcy zwalniają, ruch został spowolniony – mówi Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – Zainstalowanie progów zwalniających spełnia w praktyce taką samą
rolę – zmusza kierowców do zwolnienia, ale z kolei progi sprawiają wiele
trudności np. przy odśnieżaniu ulic, dodatkowo powodują wzrost hałasu komunikacyjnego. Straż Miejska zmierzy
prędkość przejeżdżających aut przy pomocy tablicy interaktywnej – dodaje.
Robert Połzoń
reklama
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Kalosze i przeciwdeszczowy płaszcz – chociaż nie są obowiązkowe, to
w niektórych rudzkich przedszkolach prosi się rodziców o to, by je dostarczyli. Czy jednak dzieci później z nich korzystają i jak często maluchy opuszczają przedszkole w pochmurne dni – z takim pytaniem zgłosiła się do naszej redakcji pani Bożena.

Deszczowy problem przedszkolaków
– Zostałam zobligowana przez
przedszkole do tego, by przynieść
dla dziecka kalosze i płaszcz
przeciwdeszczowy. Teraz dowiaduję się jednak, że moje dziecko
z przedszkola w deszczową pogodę i tak nie wychodzi – opowiada
pani Bożena. – Ustawa zobowiązuje do tego, by dziecko przez
określony czas w tygodniu przebywało na powietrzu. Czy to, że
przedszkolaki opuszczają placówkę
w ogóle da się sprawdzić? – pyta.
Z tymi uwagami udaliśmy się
do Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej, który
nadzoruje placówki edukacyjne.
– Zgodnie z zapisami wymienionego rozporządzenia, w rudzkich przedszkolach stosuje się
odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania
w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, w tym co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą
czasu) dzieci spędzają w ogrodzie

przedszkolnym, na boisku, w parku, gdzie organizowane są gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace porządkowe i ogrodnicze
itd. – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.
– W praktyce nauczyciele nie organizują zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających takich jak deszcz, silny wiatr,
zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura. Bardzo często pojawiają
się sugestie ze strony rodziców, żeby dzieci nie wychodziły na podwórko ze względu na nieodpowiednią ich zdaniem aurę pogodową lub tłumaczą się tym, że ich
pociecha jest po przebytej chorobie. Dlatego w takich sytuacjach
nauczyciel zmuszony jest do pozostania w przedszkolu ze względu
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom
w grupie. Stąd nie zawsze nauczyciele są w stanie sprostać wszyst-

Chociaż w niektórych placówkach poproszono rodziców o dostarczenie kaloszy, to często przedszkolaki i tak
w deszczową pogodę nie wychodzą z placówki.
Foto: arch.

kim wymaganiom i żądaniom rodziców, często bardzo rozbieżnym
i różnorodnym. Pomimo wszystko
starają się w tej sprawie zawsze
znaleźć złoty środek – dodaje.
Nie jest jednak tak, że przedszkolaki nie opuszczają placówki.
Wszystkie ich wyjścia są udokumentowane i da się sprawdzić, czy
przedszkole ze zobowiązań ustawowych się wywiązuje.

– Każde wyjście z budynku przedszkolnego jest odnotowywane przez
nauczyciela w dziennikach zajęć.
Ponadto w przedszkolach są założone zeszyty wyjść, do których wychodzący z przedszkolakami nauczyciel, wpisuje godzinę i cel wyjścia – tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej skrzynki

Od jakiegoś czasu jeden z placów budowy
znajdujący się w Czarnym Lesie wzbudza spore zaciekawienie mieszkańców. Naprzeciw
wejścia do SP nr 4 im. Józefa Lompy, za tymczasowym ogrodzeniem otaczającym teren,
praca wre. W redakcji odebraliśmy kilka telefonów oraz maili w tej sprawie.
– Chcielibyśmy wiedzieć, co powstanie przy
ulicy Tołstoja. Do „czwórki” chodzą moje
dzieci i wolałabym wcześniej otrzymać informację o tym, co będzie się znajdowało w pobliżu terenu szkoły – mówiła pani Justyna,
mieszkanka Czarnego Lasu. – Kieruje mną
zwykła ciekawość. Chodzę tędy na spacer z psem
i codziennie obserwuję budowę, próbując
ocenić co to będzie – tłumaczy pan Mirosław. – „Przy terenie budowy nie ma żadnych
tablic informacyjnych dotyczących tego, co
ma tu powstać. Żyjemy tutaj, więc chcemy
wiedzieć”– pisze rudzianka.
Zagadkę spróbowaliśmy rozwiązać poprzez
rudzki magistrat:– W sprawie inwestycji powstającej naprzeciwko wejścia do Szkoły Podstawowej nr 4, informuję, iż w dniu 20.07.2012 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę budynku Przychodni Lekarskiej CELDIR oraz budynku technicznego, instalacji zewnętrznych,
zjazdu z drogi publicznej i ciągów pieszo-jezdnych, placów i chodników. Inwestorem jest Medyczne Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny
CELDIR Tomasz Koszutski i Ryszard Tomaszewski s.c. – odpowiada Daniel Nowok, naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury UM.
reklama
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POLECAMY...

W 2010 r. zwiedzili siedem krajów Europy, zdobywając przy tym najwyższy szczyt Norwegii w Górach Skandynawskich, rok później zdobyli najwyższy szczyt Pirenejów. Dotarli również do najdalej na zachód wysuniętego
punktu lądu stałego Europy, na motorach zwiedzili Bałkany. Jednak apetyt
rośnie w miarę jedzenia!

Misja bez granic

2

3

Dominika
Kowalska

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

4

5

6
Paulina
Wysocka

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

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

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)
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9
Żaklina
Iwan

Biograﬁa jednej z najbardziej przerażających,
a jednocześnie najbardziej tajemniczych postaci hitlerowskiego imperium.
Jak to możliwe, że wywodzący się z katolickiej rodziny niepozorny i zakompleksiony człowiek zmienił
się w monstrum odpowiedzialne za zagładę niezliczonych ludzkich istnień? Jak to możliwe, że ktoś o tak
banalnej osobowości jak Himmler rozszerzał zakres
swojej władzy, począwszy od SS, przez Gestapo i policję, aż do stanowiska ministra spraw wewnętrznych i dowódcy armii, z morderczą precyzją planując
kolejne zbrodnie na niewyobrażalną skalę?
W pierwszej tak obszernej i szczegółowej biograﬁi
Heinricha Himmlera wybitny niemiecki historyk Peter Longerich mierzy się z tymi pytaniami, odtwarzając dzięki przenikliwej analizie wierny portret psychologiczny jednego z największych zbrodniarzy
wszech czasów. Autor wykracza poza utarty schemat
biograﬁi politycznej i uwzględnia całe życie Himmlera i różne sfery jego aktywności, w tym również te
pozapolityczne. Tak wszechstronne podejście pozwala zrekonstruować rozwój osobowości Himmlera, poznać zasadnicze cechy jego charakteru i typowe wzorce zachowań w latach kształtowania się jego
osobowości, postaw życiowych, czyli na początku
kariery politycznej, a to z kolei rzuca światło na jego
późniejsze życie.
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SMS o treści miss.1 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

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)

Foto: arch.

po raz kolejny wyruszyć w zaplanowaną podróż. Te wyprawy to dla nas nie
tylko pasja, ale także możliwość szerzenia wiedzy o górach, przyrodzie, historii i kulturze, dlatego liczymy na pomoc
– podkreśla Sabina Richter.
Chętni do pomocy mogą wysyłać
maile na adres: magdalena.szewczyk@
wiadomoscirudzkie.pl.
Magdalena Szewczyk

Marta
Pacyna

Buchalter
śmierci

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.

możliwość zamieszczenia logo ﬁrmy
nie tylko na materiałach promocyjnych,
ale także na stronie internetowej, busie,
którym uczestnicy przemierzą Polskę,
Czechy, Austrię, Włochy oraz Korsykę.
Sponsorzy mogliby także rozprowadzać ulotki, katalogi i materiały ﬁrmy
na terenie szkoły.
– Mamy nadzieję, że żadna bariera
nie jest dla nas straszna i uda nam się

Sandra
Płaszczyk

Peter
Longerich
Himmler

Kandydatki
na Miss
Rudy Śląskiej
2014

Klub Górski na Pico de Aneto - najwyższym szczycie Pirenejów.

Sandra
Blachucik

Mocna dawka emocji, czyli nowa powieść w klubie KOBIETY TO CZYTAJĄ!
Jane jest wykształconą, pełną zapału opiekunką społeczną, która właśnie podjęła swoją pierwszą pracę. Ivy, jej
podopieczna, razem z babką i starszą siostrą żyją w skrajnej biedzie. Fatalna sytuacja materialna tej rodziny sprawia, że Jane, zgodnie z obowiązującymi w Karolinie Północnej przepisami, ma doprowadzić do sterylizacji Ivy.
Sytuacja się komplikuje, gdy dziewczyna zachodzi w ciążę…
Czy uda jej się zachować przy sobie córeczkę i uchronić
ją przed adopcją?
Czy komukolwiek wolno ingerować w życie i przyszłość
kobiety, nawet niepełnoletniej, jeśli z całego serca pragnie
zostać matką? Co dzieje się w sytuacji, gdy problemy ﬁnansowe, rasa lub choroba dają „lepszym” prawo do
ubezwłasnowolnienia „gorszej” jednostki? Jak dokonać
słusznego wyboru między obowiązkiem a własnym sumieniem?
We współczesnym świecie, gdzie raz po raz wybucha
dyskusja o prawie kobiet do aborcji, rzadko myślimy
o tych, którym odmawia się prawa do posiadania dzieci.
Dlatego najnowsza powieść Diane Chamberlain tak mną
wstrząsnęła. Wielu z nas nie ma pojęcia, że jeszcze w drugiej połowie XX wieku istniały programy przymusowej sterylizacji ludzi w „imię dobra publicznego”. W słusznej sprawie to historia zwolenników i oﬁar tego procederu, opowieść o ludziach, którzy z całych sił walczą o prawo do
szczęścia i decydowania o własnym życiu. To książka, którą
po prostu trzeba przeczytać.

Ewelina
Jojko

W słusznej
sprawie

grupy. Niestety wiąże się to z ogromnymi kosztami, bo musielibyśmy wypożyczyć go na 24 dni, od 17 lipca do
9 sierpnia. Dlatego potrzebujemy pomocy w zdobyciu środków niezbędnych do przebycia tych 4 tys. km – wyjaśnia Sabina Richter, uczestniczka
wyprawy i dodaje: – Do wszystkiego
musimy doliczyć opłaty za przejazd
autostradami, przeprawę promem
oraz koszty paliwa lub ropy. Na samym szlaku GR 20, którego długość
wynosi ok. 200 km znajduje się kilkanaście schronisk z polami namiotowymi. Samo wynajęcie miejsca na biwak
wiąże się z opłatami.
Klub postanowił wziąć sprawy
w swoje ręce i znaleźć wsparcie w działalności, w zamian proponując różne
formy promocji. Sponsorzy, którzy
przyczyniliby się ﬁnansowo lub rzeczowo do wyprawy na Korsykę mieliby

Jagoda
Żogała

Diane
Chamberlain

Klub Górski „bez granic” powstał
w 1994 r. Jest szkolnym kołem działającym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II,
które od początku swojego istnienia intensywnie propaguje szeroko pojętą turystykę górską zarówno w kraju jak
i za granicą, zachęcając młodzież do
prowadzenia aktywnego trybu życia.
– Organizujemy comiesięczne wyjazdy w góry, a także coroczne obozy letnie. W najbliższe wakacje chcemy zorganizować wyprawę „Korsyka 2014”,
aby przejść przebiegający niemal przez
całą wyspę szlak GR 20, często uznawany za najtrudniejszy w Europie oraz
zdobyć tamtejszy najwyższy szczyt –
Monte Cinto – tłumaczy Michał Kozera, organizator wyprawy. – Marzymy
o kolejnym górskim sukcesie – dodaje.
– Żeby się dostać na Korsykę potrzebujemy busa dla ośmioosobowej

SMS o treści miss.9 na numer 71100
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KULTURALNIE

„Synek” nagrodzony
Złotą Maską w kategorii „Nagroda
Specjalna” został uhonorowany spektakl „Synek” – monodram z tekstami
Marcina Gawła, Zbigniewa Stryja
i Zbigniewa Kadłubka w reżyserii
Macieja Podstawnego, wyprodukowany przez Kopalnię Guido. To kolejne wyróżnienie teatralne dla spektaklu, który w minionym roku zdobył
Grand Prix XI. Ogólnopolskiego
Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie. Scenograﬁę i reżyserię światła do spektaklu przygotował Bartłomiej Latoszek, który
współpracuje co roku z redakcją WR
przy organizacji gali Miss Rudy Śląskiej.
– To kolejne wyróżnienie i bardzo
nas to cieszy. Nie ukrywam tego, że
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CO, GDZIE, KIEDY?
Santo subito!

pracuje się dla braw. Złota Maska to
nagroda branżowa, którą przyznają
aktorzy aktorom. To oznacza, że tym
spektaklem zdobyliśmy wielkie uznanie środowiska artystycznego. Jestem
bardzo dumny, że mogłem wziąć
udział w przedsięwzięciu, które zostało docenione – mówi Bartłomiej Latoszek.
Tym, którzy jeszcze nie widzieli –
polecamy. Spektakl „Synek” powraca
do Kopalni Guido – monodram grany
w gwarze śląskiej wraca po wystawieniach w Warszawie, Wałbrzychu,
Krakowie i Katowicach. Premiera
„Synka” odbyła się w podziemiach
Kopalni Guido w lipcu ubiegłego roku.
Monika Herman-Sopniewska

Ruda Śląska chce docenić fakt,
iż będziemy mieli nowego świętego. Z okazji kanonizacji bł. Jana
Pawła II już 25 kwietnia w kościele pod wezwaniem św. Pawła
w Nowym Bytomiu odbędą się
specjalne uroczystości. Mieszkańców zapraszamy na godzinę
18.00.

Kulturalny Kraków

Monodram „Synek” oglądać można w Kopalni Guido.

Nowy ekran w starym kinie

Foto: Kopalnia Guido.

Nowe wydanie historii

Dom Kultury w Bielszowicach
organizuje kolejny wyjazd w ramach cyklu „Kulturalny Kraków”,
tym razem do Opery Krakowskiej
na premierowe widowisko „Miłość
do trzech pomarańczy”, które odbędzie się 26 kwietnia. Koszt wyjazdu
wynosi 86 zł (w tym: przejazd,
ubezpieczenie, bilet wstępu do teatru, opieka organizatora). Więcej
informacji pod nr tel. 32 240-21-25.

Uśmiech pacjenta

W kinie „Patria” niedawno grane „Kamienie na szaniec” przyciągnęły tłumy młodzieży.

Foto: MHS
Nowe fakty praktycznie podwoiły objętość uzupełnionego wydania.

Z aparatów analogowych na cyfrowe – w październiku kino „Patria”
wystartowało z projekcją ﬁlmów po
przeprowadzonym procesie cyfryzacji, który zaczął również obejmować
kina studyjne. Ale na tym zmian nie
koniec.
– W grudniu ub. roku złożyliśmy
wniosek o doﬁnansowanie 18 tys. złotych na dokończenie udźwiękowienia
kina i wymienienie ekranu. Ekran ten
będzie powiększony. Wcześniej wykonano podstawowe prace, a teraz czeka nas już tylko wykończenie – mówi

Ewa Brzezińska-Dłóciok, właścicielka kina „Patria”.
Na dniach w kinie „Patria” stary
ekran zostanie wymieniony na nowy.
A wszystko dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, który doﬁnansował inwestycję. Teraz jakość obrazu i dźwięku będzie jeszcze lepsza.
– Ta pomoc była niezwykle potrzebna. Taki ekran kosztuje 20 tysięcy złotych i po prostu mnie na niego nie
było stać – dodaje Ewa BrzezińskaDłóciok.
Monika Herman-Sopniewska

Pasja Bernarda Kopca i jego miłość
do rodzinnego miasta zaowocowały
drugim uzupełnionym wydaniem
książki pt. ,,Ruda Śląska – zarys dziejów. Część pierwsza – Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie”. W piątek
(11.04.) w Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka odbyło się
spotkanie promocyjne z autorem tej
publikacji.
– Cała moja opowieść o Rudzie
Śląskiej składa się trzech części.
Pierwsza część ukazała się w 2005

Foto: RP

roku i cały jej nakład wyczerpano.
W związku z tym, że zdobyłem wiele
nowych informacji, a zainteresowanie
książką nie słabło, postanowiłem wydać ją jeszcze raz – mówi autor.
Bernard Kopiec urodził się w 1937
roku w Rudzie Śląskiej. Od 1982 roku
jest mieszkańcem Imielina. Jest historykiem regionalnym, autorem między
innymi takich książek jak ,,Z biegiem
lat – kłodnickie wczoraj i dziś” oraz
„Historia pewnej miłości”.
Robert Połzoń

Do 23 maja w Gimnazjum nr 6
w Bykowinie potrwa zbiórka artykułów szkolnych i papierniczych.
Zebrane przedmioty będą przekazane dzieciom przebywającym
w szpitalach w Rudzie Śląskiej,
Zabrzu, Chorzowie i Katowicach,
w których leczą się najmłodsi z naszego miasta. Artykuły można
przynosić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Świąteczna jazda
Po raz dwunasty w okresie świątecznym zapraszamy na przejażdżkę zabytkowym tramwajem w klimacie Wielkiej Nocy. Mobilną
wystawę będziemy mogli zobaczyć
także w Rudzie Śląskiej (Chebzie
Pętla). Szczegółowy rozkład jazdy
można znaleźć na stronie www.
muzeumslaskie.pl.
REKLAMA

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

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

•
•
•

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

R ZĄ DZ E Ń
DOBÓR U
A G R AT I S
I W YC E N

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
ASNYM
płyty OSB
JEMY WŁ
DYSPONU
tynki, farby
RTEM!
TRANSPO
materiały sypkie
materiały metalowe

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

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

www.klimalux.pl
OFERUJEMY
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REKLAMA

KLIMALUX
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Karuzela marzeń

Widzowie zobaczyli na scenie plany na przyszłość małych artystów.

Po raz jedenasty osiem rudzkich
przedszkoli zorganizowało dwudniową ,,Karuzelę” pełną plastyki,
muzyki i teatru. W środę i czwartek
(9-10.04.) na deskach bielszowickiego Domu Kultury w ramach Artystycznego Spotkania Przedszkolaków – Karuzela 2014 dzieci w różnych formach opowiedziały o tym
kim chcą zostać w przyszłości.
– Dzieci z przedszkoli wystąpiły na
scenie a także wykonały prace malarskie. Co roku zmienia się temat

Foto: RP

imprezy. Tegoroczna nosi nazwę
„Kiedy będę duży”. We wszystkich
artystycznych pokazach dzieci starały się pokazać swoje plany na przyszłość – tłumaczyła Hanka Gdynia,
dyrektor Miejskiego Przedszkola
nr 30. – Nazwa tego naszego tradycyjnego spotkania przedszkolaków
brzmi „Karuzela”– wzięła się od
różnorodności form jakie będzie
można zobaczyć podczas występów.
Dzięki tej imprezie chcemy scalać
rudzkie przedszkola. Współpracuje-

Pięciobój przedszkolaków

Przedszkolaki mogły poczuć w sobie ducha rywalizacji.

Wyścigi w workach, tunelu, sztafeta zwinnościowa, rzuty do celu, czy
bieg z piłką po slalomie – to konkurencje, w których w piątek (11.04.)

Foto: MS

zmierzyły się rudzkie przedszkolaki.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 po raz kolejny odbył się Turniej
Gier i Zabaw.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy
ul. Kłodnickiej 89, stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej i obowiązującej do dnia rozstrzygnięcia przetargu
na sprzedaż budynku, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2014 roku, na prowadzenie działalności szkoleniowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.

my z innymi placówkami by dzielić
się wzajemnie wiedzą i umiejętnościami – dodała.
Na scenie można było zobaczyć
podopiecznych Miejskich Przedszkoli nr 4, 17, 19, 20, 21, 28, 30 i 37.
Imprezę poprowadziła Aleksandra
Poloczek, a występom na scenie towarzyszyła wystawa prac plastycznych.
– Nasze przedszkole wystawi
przedstawienie pt. „Kulfon co z ciebie wyrośnie?”. Na scenie Kulfon
będzie przekonywany do różnych
profesji, jednak na końcu zdecyduje
się pracować w Rudzie Śląskiej –
mówiła Sylwia Klima, pracownik
Miejskiego Przedszkola nr 37. –
Dzieci bardzo chętnie brały udział
w przygotowaniach do występu.
Przedszkolaki chciały zaprezentować
się jak najlepiej – zapewniała.
Dwa dni „Karuzeli” przyciągnęły
na scenę blisko 200 przedszkolaków,
którzy swoje teatralne, muzyczne
i taneczne umiejętności przedstawiły
szerokiemu gronu publiczności.
– Świetne są takie imprezy, podczas których możemy obejrzeć nasze
dzieci. Przedszkola dzięki wzajemnej
współpracy są w stanie zorganizować tak duże imprezy, a rodzice mogą spotkać się ze sobą i zintegrować
się – podkreślała pani Joanna, babcia
występującego na scenie Piotrusia.
Robert Połzoń

W tym roku udział w zabawie wzięło 13 rudzkich placówek przedszkolnych, natomiast w finale rywalizowały
trzy najlepsze.
– W turnieju udział wzięło prawie
130 przedszkolaków, także myślę, że
cieszy się on sporym zainteresowaniem. Od dwóch lat mamy te same konkurencje, dzieciaki już je znają i mogą
dużo wcześniej przygotować się do turnieju – mówiła Agnieszka Widera, organizatorka turnieju. – Taka zabawa to
sposób zaszczepienia wśród najmłodszych aktywności fizycznej – dodała.
– Myślę, że wygramy, bo mamy chyba najlepszą punktację – mówiła Maja
Tomaszewska, z Przedszkola nr 24. –
Lubię uprawiać sport. Chodzę na zajęcia taneczne – opowiadała sześcioletnia Magdalena Podgórska.
Na podium znalazło się Przedszkole
nr 24, drugie miejsce zajęło Przedszkole nr 43, trzecie natomiast Przedszkole nr 36.

Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Rozczytana „Miodowa Chatka”

Akcja przypadła najmłodszym do gustu.

Podopieczni Zespołu Wychowania
Przedszkolnego „Miodowa Chatka”
przenieśli się w bajkowy świat. W sobotę (5.04.) w placówce odbyła się
piąta edycja akcji „Kwietniowe Czytanie”. Przez trzy godziny najmłodszym najróżniejsze książki czytali
specjalnie zaproszeni goście.
– Uczestnicząc w takich spotkaniach najmłodsi obserwują jak czytają dorośli i rośnie w nich przekonanie, że warto to robić – tłumaczyła Anna Youssef, inicjatorka akcji.
– Książki nie tylko wpływają na pobudzenie kreatywności, ale także
uczą dzieci wartości duchowych
i moralnych. To jest niezmiernie
ważne, bo te maluchy to nasza przyszłość – dodała.

Foto: SH

Tego dnia czytali dosłownie wszyscy. Po książkę sięgnął kucharz, Państwo Podgórscy, urzędniczka, rodzice
i wychowawcy, a nawet Pani Prezydent.
– Kiedyś czytałam własnym synom,
a teraz czytam wnuczce. Robiąc to
przed tak dużą publicznością miałam
ogromną tremę. By zainteresować
najmłodszych trzeba czytać z zaangażowaniem – mówiła Grażyna Dziedzic.
Dzieci każdy z występów nagradzały gromkimi brawami i już zapowiedziały, że z czytania nie zrezygnują. – Poproszę mamę żeby każdego
wieczoru czytała mi jedną bajkę – zadeklarowała mała Natalia.
Sandra Hajduk

Czempion poezji

Piotrek zyskał uznanie Jury interpretacją dramatu ,,Brat naszego Boga”.

Piotr Rajnisz zajął I miejsce w V
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II w Toruniu. W piątek i sobotę (4-5.04.) uczeń pierwszej klasy
halembskiego Gimnazjum nr 9 pokonał w finale 38 gimnazjalistów walczących o ogólnopolskie zwycięstwo.
Podczas finału Piotr recytował
fragmenty dramatu Karola Wojtyły
„Brat naszego Boga” oraz wiersz pod
tytułem „Spotkanie” Jolanty Pączkowskiej, która przygotowywała
ucznia do konkursu.
– Przygotowania do konkursu
trwały trzy miesiące. By wziąć udział

Foto: RP

w finale musiałem wygrać także etap
szkolny i regionalny. Dużo problemów
sprawił mi tekst „Brat naszego Boga”, ponieważ był on dość długi –
mówi Piotr Rajnisz. – Bardzo cieszę
się z tego zwycięstwa. Ogromnie zadowolona jest także pani Jolanta
Pączkowska, która specjalnie dla
mnie napisała wiersz, który recytowałem podczas finału – dodaje.
W konkursie drogą eliminacji
szkolnych i regionalnych biorą
udział uczniowie z całej Polski,
głównie ze szkół noszących imię Jana Pawła II. W tym roku było ich
ponad 2 tys.
Robert Połzoń

OGŁOSZENIA
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„Szczęściem jednego człowieka
jest drugi człowiek.”
Jean Paul Sartre

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe i boksy handlowe

Adres lokalu

Stawka
eksploat.
zł/
m2netto

Pow.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 5, ul. Poloczka 12b

13,97

27,23

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12

8,00

104,85

poniżej parter w budynku Dyrekcji
z oddzielnym wejściem z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Szramka 1a

12,67

61,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13

17,46

184,90

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1

12,67

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 16

15,84

8,74

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Zgrzebnioka 18a

15,84

8,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5, ul. Szramka 3a

15,84

205,00

wolnost. przy bud. mieszk. bez c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Latki 2

12,67

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Fojkisa 3a/1

12,67

49,97

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Piechy 6

15,84

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30

9,46

50,65

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30

9,46

422,67

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Paderewskiego 3

12,04

21,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14

9,83
6,09

293,00
65,00

poniżej parteru w pawilonie
wolnostoj. bez c.o.
poniżej parteru w pawilonie.
wolnostoj. bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(stawka obniżona na 2 lata w związku
214,35
z przeprowadzeniem remontu,
po tym okresie stawka zg.
z obowiązującym cennikiem)

Ruda Śl. ul. Norwida 26

11,82

266,50

I piętro w paw. wolnostoj. z c.o.
(możliwość podziału lokalu)

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Wysokość
Działka nr
wadium zł

Adres

Pow.
m2

Cena zbycia zł

Ruda Śl. 10
ul. Jankowskiego

960,00

119.400,00 + VAT

7.000,00

3328/207,
3329/207

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Ogińskiego 2

781,00

102.800,00 + VAT

6.000,00

3374/163,
3239/166

GL1S/00001223/4

1.183,00 106.000,00 + VAT

17.000,00

3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

3.000,00

678/505

GL1S/00022565/6

Ruda Śl. 10
ul.
Jankowskiego –
Szeligowskiego
Ruda Śl. 5
ul. Szpaków
Ruda Śl. ul.
Norwida 19

718,00

34.600,00 + VAT

4.711,00 334.300,00 + VAT

34.084,00

KW

1991/62
2487/59
1993/65 GL1S/00004684/4
2488/59
1382/1140

3. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50m2 stawka eksploat. 49,50zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu
32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.

Wszystkim Mieszkańcom
zasobów Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
oraz Czytelnikom
„Wiadomości Rudzkich”
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy
spokoju i radości,
pogody ducha i miłości,
uśmiechu i zrozumienia bliskich
przy wielkanocnym stole.
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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Mieszkańcy Rudy Śląskiej po raz kolejny mogą decydować, na co wydać miejskie pieniądze! Gra idzie o wysoką stawkę, bo w przyszłorocznym budżecie do podziału dla rudzian przeznaczonych zostało prawie 2,5 mln zł. Propozycje inwestycji do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego można składać już dziś. Wnioski
będą przyjmowane aż do końca czerwca.

Mieszkańcy zdecydują o milionach! Ruszył nabór wniosków
Propozycje projektów do wykonania
w ramach budżetu obywatelskiego może
złożyć każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej,
który ukończył 16 lat. Zgłoszenia muszą
zostać wpisane do specjalnego formularza, do którego trzeba dołączyć listę poparcia. Powinno ją podpisać co najmniej
30 mieszkańców miasta. Dodatkowo
wnioskujący powinien, w miarę możliwości, oszacować koszt realizacji proponowanej inwestycji. Wnioski będzie można
składać do 30 czerwca. Na projekty, które
zostaną zrealizowane w 2015 roku w tej
formule, wydzielono 2.375.000 zł.
– Od trzech lat spotykam się z rudzianami, którzy zgłaszają bardzo dobre propozycje inwestycji. Mieszkańcy wiedzą
najlepiej, czego im potrzeba. Co roku do
budżetu miasta staramy się wpisywać inwestycje, o które w trakcie spotkań wnioskują. Teraz, dzięki budżetowi obywatelskiemu, mają oni dodatkową możliwość
zarządzania miastem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Z środków przekazanych do dyspozycji mieszkańców milion przeznaczony
został na zadania o charakterze ogólnomiejskim, czyli służące wszystkim mieszkańcom miasta, a reszta na zadania o cha-

rakterze lokalnym, czyli służące
mieszkańcom poszczególnych
dzielnic. Na każdą z nich przypadnie 125 tys. zł. Co ważne,
środki z poszczególnych puli lokalnych mogą przypaść na jedną
lub kilka inwestycji. Tak samo
będzie w przypadku inwestycji
ogólnomiejskich, gdzie maksymalna wartość inwestycji do
wykonania może wynieść aż milion złotych.
Po okresie naboru wniosków nastąpi
ich ocena. – Zgłaszane przez mieszkańców propozycje muszą dotyczyć gruntów
i obiektów należących do miasta – przypomina prezydent Dziedzic. Informacje
dotyczące własności gruntów dostępne są
na stronie internetowej http://rudaslaska.
geoportal2.pl/start.php. Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańców UM został uruchomiony specjalny punkt informacyjny,
gdzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Tam też można pobrać
wszystkie wnioski. Dostępne są one również w wersji on-line na stronie internetowej miasta.
Weryﬁkacja wniosków zostanie zakończona w połowie sierpnia. Z kolei do 20

sierpnia opublikowany zostanie wykaz
inwestycji, które pozytywnie przeszły
ocenę formalną i zakwaliﬁkowały się do
kolejnego etapu. Specjalną kartę do głosowania będzie mógł wypełnić każdy
mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16.
roku życia. Będzie można oddać trzy głosy – jeden na inwestycję o charakterze
ogólnomiejskim oraz dwa na projekty
dzielnicowe. – Głosowanie na zadania,
które będą realizowane w przyszłym roku,
będzie trwało do 10 września – mówi
Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii
Urzędu Miasta. – Ogłoszenie zwycięskich
projektów nastąpi pod koniec trzeciego
kwartału tego roku – wyjaśnia.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji

mieszkańców to druga tego typu
inicjatywa, która realizowana jest
w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy, że już w zeszłym roku rudzianie decydowali, na co wydać 2
mln zł z miejskiej kasy w roku
2014. W głosowaniu na zgłoszone przez mieszkańców projekty
udział wzięło wtedy blisko 3,5
tys. rudzian. Pod głosowanie zostało poddanych 27 projektów,
które zgłosili mieszkańcy. Ostatecznie wybrali oni 9, które są realizowane w tym roku.
– Najbardziej zaawansowane są prace
przy remoncie kaplicy św. Józefa przy ul.
Kaczmarka. W marcu podpisano umowę
z wykonawcą. Roboty mają zostać ukończone w kwietniu. Z kolei w lipcu zakończy się renowacja hali MOSiR przy ul.
Kłodnickiej. W przypadku pozostałych zadań, które będą realizowane w tym roku
trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych – wylicza skarbnik
miasta Ewa Guziel. I tak powstać mają
jeszcze tereny rekreacyjne na osiedlu „Paryż” oraz remont nawierzchni terenu przy
ul. Joliot-Curie. Powstaną też miejsca postojowe przy ul. 1 Maja 318-326, wybieg

dla psów w Parku Dworskim w Nowym
Bytomiu oraz teren zielony wraz z żywopłotem i ławeczkami dla osób starszych
przy ul. 1 Maja 318-326. Wybrukowana
oraz oświetlona zostanie też ul. Cicha
w Bielszowicach. Z kolei w Bykowinie
przy ul. Plebiscytowej powstanie park aktywności rodzinnej.
Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna
i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna
odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964
– 1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym
kraju wprowadziło go około 200 miast.
Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze
Sopotu w 2011 r.
KP

Kolejnych 14 km tras i ścieżek rowerowych powstanie w tym roku w Rudzie Śląskiej. Władze miasta przeznaczyły na ten
cel w budżecie miasta 900 tys. złotych. Tym samym konsekwentnie stawiają na rozwój infrastruktury rowerowej. W tych
dniach został rozstrzygnięty przetarg na budowę jednej z nich. Pod koniec kwietnia zaplanowano debatę z udziałem mieszkańców na temat rozwoju zaplecza rowerowego w Rudzie Śląskiej.

Zielone światło dla czerwonych dróg
Nowa ścieżka rowerowa z betonowej
kostki brukowej w kolorze czerwonym
o długości 0,6 km powstanie wzdłuż ul.
Obrońców Westerplatte na odcinku od
ul. Kupieckiej do ul. 1 Maja oraz wzdłuż
ul. 1 Maja do ul. Tołstoja. Na odcinku od
ul. Kupieckiej do ronda, ścieżka poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącego chodnika. Natomiast od ronda, wzdłuż ul. 1
Maja, ścieżka powstanie na dotychczasowym pasie zieleni w odległości ok. 1 m od
chodnika. – Wolna przestrzeń zostanie obsadzona żywopłotem, w ten sposób ścieżka będzie oddzielona z jednej strony od
jezdni, a z drugiej od chodnika. Rozwiązanie takie powinno zadowolić zarówno pieszych, jak i rowerzystów – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.
Inwestycja ma być gotowa do końca
października i kosztować będzie ponad
150 tys. zł. Co ciekawe, realizacja ścieżki
odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony
w wyniku postępowania przetargowego
wykonawca, sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę,

a później realizuje roboty według przygotowanej przez siebie dokumentacji.
Jeszcze latem tego roku w ramach unijnego doﬁnansowania przebudowane zostaną w mieście trzy istniejące już szlaki
turystyczne. Pierwsza z nowo powstałych
w ten sposób tras połączy tereny leśne
przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku
Jamna na granicy z Mikołowem i będzie
miała długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km przebiegać będzie od
granicy z Katowicami na nasypie po byłej
linii kolejowej przez tereny leśne oraz
wzdłuż pól do ul. Ligockiej, gdzie połączy się z pierwszą z tras. Ostatnia trasa
rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja,
gdzie łączyć się będzie również z pierwszą z tras. – Prace, które prowadzone będą w ramach inwestycji polegać będą
głównie na ich oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących
ścieżek leśnych i polnych – tłumaczy Jacek Otrębski.
Kolejną tegoroczną inwestycją będzie
budowa ścieżki rowerowej w Bykowinie

wzdłuż ul. Górnośląskiej, gdzie powstanie 0,65 km nowej drogi dla rowerów.
Ponadto przedłużona zostanie ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego do granicy
z Katowicami (0,55 km) oraz wyznaczona
zostanie trasa rowerowa od zakończenia
dotychczasowej ścieżki rowerowej przy
ul. Piłsudskiego do ośrodka Przystań.
W ten sposób przybędzie 1,7 km nowej
trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu
tego roku ul. Bielszowickiej.
Władze Rudy Śląskiej mają dalsze plany związane z rozwojem infrastruktury
rowerowej. – Podczas moich rozmów
z mieszkańcami wielokrotnie zwracano mi
uwagę na potrzebę budowy ścieżek i tras
rowerowych. Moim marzeniem jest, by taka trasa połączyła północne dzielnice
miasta z tymi na południu, tak by mieszkańcy Goduli czy Orzegowa mogli na rowerze wybrać się np. do Aquadromu
w Halembie. Na pewno będziemy czynili
starania, by taka trasa w Rudzie Śląskiej
powstała – obiecuje prezydent Grażyna

W tym roku w Rudzie Śląskiej powstanie 14 km tras i ścieżek rowerowych.

Dziedzic. – Pierwszy krok już zrobiliśmy,
ponieważ nowa ścieżka rowerowa, która
powstanie wzdłuż ul. 1 Maja będzie częścią tego dużego projektu – dodaje.
Przy planowaniu nowych tras i ścieżek
rowerowych niezwykle ważna jest opinia
samych rowerzystów, dlatego władze
miasta zdecydowały się zorganizować debatę na temat infrastruktury rowerowej
w Rudzie Śląskiej. Spotkanie odbędzie się
29 kwietnia o godz. 16.00 w ramach Forum Mieszkańców. – Podczas spotkania
chcemy wysłuchać mieszkańców, którzy
będą chcieli zaproponować ciekawe rozwiązania w tym temacie oraz wskazać
miejsca przebiegu tras rowerowych, które
mogłyby być realizowane w najbliższych
latach – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Wszystkie trasy, które powstają w ostatnim czasie w Rudzie Śląskiej są elementem szerszej koncepcji budowy ścieżek
rowerowych w mieście. Zakłada ona budowę ok. 95 km tras i 11,8 km szlaków
rowerowych. Co ważne, koncepcja ta jest
wykorzystywana na bieżąco podczas realizacji inwestycji drogowych. – Jeżeli
przebudowujemy drogę, przy której zaplanowano przebieg trasy rowerowej,
uwzględniamy ten fakt i przy realizacji takiej inwestycji oddajemy też do użytku
fragment nowej ścieżki rowerowej – tłumaczy Grażyna Dziedzic.
Tylko w ostatnich dwóch latach w mieście powstało 6,2 km ścieżek rowerowych
oraz 13 km tras rowerowych.
TK
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Realizowany od trzech lat przez zarząd rudzkiego Szpitala Miejskiego program
naprawczy zaczyna przynosić efekty. Placówka z powodzeniem sięga po środki
unijne oraz konsekwentnie kupuje nowy sprzęt i wyposażenie. Remontuje także
kolejne pomieszczenia szpitala. W ostatnich 3 latach szpital wzbogacił się w nowy sprzęt medyczny o wartości ponad 4,2 mln złotych. – To, co się dzieje w rudzkim Szpitalu Miejskim, jest dowodem na to, że dobra współpraca na linii szpitalmiasto gwarantuje jego stabilne funkcjonowanie i daje szerokie możliwości rozwoju – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Szpital na prostej
Rudzki szpital może się pochwalić
pozyskaniem 730 tys. zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego WSL, które zostały wykorzystane na informatyzację
szpitala. – W latach 2011 – 2013 doposażyliśmy naszą placówkę w sprzęt medyczny za ogólną kwotę ok. 4,25 mln zł,
z czego 1,6 mln zł otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –
wylicza Sławomir Święchowicz, prezes
szpitala. – Jednocześnie ograniczyliśmy
straty związane z częstymi awariami
sprzętu i aparatury medycznej, np. tomografu komputerowego. Także w ciągu
ostatnich kilku miesięcy, szpital zrealizował szereg inwestycji poprawiających
funkcjonalność oddziałów oraz podnoszących ich estetykę. Za ponad 49 tys. zł
wyremontowano pomieszczenia, w których myje się inkubatory. Przeprowadzono remont ostatniej kondygnacji budynku E, gdzie mieszczą się poradnie przyszpitalne, a także remont klatek schodo-

wych. Na naszych pacjentów czekają
funkcjonalne sanitariaty, bezpieczne korytarze i odpowiednio wyposażone gabinety lekarskie – wylicza Sławomir Święchowicz.
– Wartość robót w zakresie remontu
poradni zamknęła się w kwocie 322,5
tys. zł – mówi prezes. Szpital kończy
obecnie remont pomieszczeń Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. –
Zakończono remont sal chorych i przyległych do nich sanitariatów, korytarza
i pokoju zabiegowego – informuje Święchowicz. Pacjenci przebywają teraz
w jasnych salach z nowymi wykładzinami i mają do dyspozycji wygodne łazienki. – Kończymy remont pokoju zabiegowego oraz pomieszczeń dla pacjentów po operacjach i wymagających stałego nadzoru pielęgniarskiego – mówi.
W trakcie remontu jest jeszcze nowa
kuchnia oddziałowa oraz pomieszczenia
socjalne i gospodarcze. Wartość wszyst-

kich robót obejmujących pomieszczenia
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Otolaryngologicznego, który tu znajdzie nową lokalizację,
wyniesie ponad 500 tys. złotych. Nowe
sanitariaty znajdują się także przy wejściu głównym do szpitala. Dodatkowe
pomieszczenia oddano do dyspozycji
dla Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, gdzie pacjenci będą korzystać
z nowych sal do zajęć terapeutycznych.
Do inwestycji planowanych na ten rok
należy remont pokryć dachowych łączników pomiędzy budynkami Ai F, działania termomodernizacyjne, w tym kolejna rozbudowa Ośrodka Perinatologii.
– Odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie przyznawanych szpitalowi
środków pozwoliło uzyskać bardzo wysoki poziom np. Ośrodka Perinatologicznego, który jest wiodącym ośrodkiem tego typu w województwie – mówi
prezydent Dziedzic. – Jako pierwsi
w regionie mieliśmy Bank Mleka, realizujemy także szereg programów zdrowotnych, np. leczenie zaćmy, czy Program Wczesnego Wykrywania Raka
Płuc – dodaje.
Remonty przeprowadzone w Szpitalu
Miejskim zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez miasto poprzez
dokapitalizowanie spółki. W 2012
i 2013 przekazano blisko 1 mln złotych
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W ciągu ostatnich kilku miesięcy szpital zrealizował szereg inwestycji poprawiających funkcjonalność
oddziałów oraz podnoszących ich estetykę.

na poprawę płynności finansowej oraz
zakup sprzętu i ok. 160 tys. na realizację
okulistycznych świadczeń medycznych.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje obecnie 10 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 7 Przychodni Rejonowych, Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Medycyny
Szkolnej oraz Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej. Zatrudnionych jest w nich 154 lekarzy na

pełny etat, 78 na etat niepełny oraz 51
osób, które mają wykształcenie medyczne-specjalistyczne. Oprócz tego
rudzianie mogą leczyć się w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej,
których jest 9. – Chcemy, żeby rudzkie
placówki zdrowia rozwijały się, poszerzały swoją ofertę i oferowały opiekę
najwyższej jakości – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

AS

Dobiega końca realizacja pierwszego etapu rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Burloch” w Rudzie ŚląskiejOrzegowie. – Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu oddamy do użytku mieszkańców boisko do rugby i tor wrotkarski, ale
to nie koniec planów modernizacji tego obiektu – podkreśla Grażyna Dziedzic. Pierwszy etap inwestycji kosztował ok. 4,4
mln złotych.

„Burloch Arena” prawie gotowa

Koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie ok. 4,4 mln zł.

Rewitalizacja „Burlocha” trwa od
października ubiegłego roku. – To
duże przedsięwzięcie, które na pewno
wpłynie na rozwój Orzegowa i Goduli
– zaznacza prezydent Dziedzic.
Pierwszy etap zaplanowany był na 90
dni, a w ramach jego realizacji powstaje boisko o nawierzchni ze
sztucznej trawy przeznaczone do rugby, bieżnia betonowa do jazdy na rolkach,
droga
pożarowa
wraz
z miejscami parkingowymi, kanaliza-

cja, drenaż i oświetlenie. Przeprowadzono już stabilizację podłoża dla
uzyskania odpowiednich parametrów
wytrzymałościowych.
– W ramach opracowanej dokumentacji zamierzamy jeszcze zrealizować m.in. zadaszenie lodowiska,
obiekt socjalno-szatniowy, gastronomiczny, tor saneczkowy i mini plac
zabaw dla dzieci, a także skatepark
i tor rowerowy – wylicza Piotr Janik.
– Jesteśmy przygotowani na kontynu-

Rudzki Informator Samorządowy

ację przedsięwzięcia w każdej chwili,
niemniej dalsza inwestycja uzależniona jest od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta –
zaznacza.
Miasto przystąpiło do inwestycji
z zamiarem jej kompleksowego wykonania, ale jest to uzależnione od
kształtu budżetu miejskiego i woli
radnych. – Realizacja inwestycji, której całkowity koszt szacowany jest na
ok. 13,5 mln złotych, jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej, ale
trudno w tej chwili podać konkretne
etapy realizacji i daty ich zakończenia
– tłumaczy Piotr Janik. – Jest to uzależnione od odpowiednich uchwał
przyjętych przez Radę Miasta, w tym
najważniejszej, czyli uchwały budżetowej – mówi. – Najlepiej by było,
gdyby reszta inwestycji została zrealizowana w całości, do końca. To w pełni ukaże potencjał obiektu dla mieszkańców i pozwoli szybko zaistnieć
„Burloch Arenie” na mapie życia
sportowego i rekreacyjnego nie tylko
województwa śląskiego – kontynuuje
Piotr Janik.
Zainteresowanie obiektem już w tej
chwili jest ogromne i zdecydowanie

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

Pierwszy etap rewitalizacji „Burlocha” zakończy się w maju.

wykracza poza miasto. – Polski Związek Sportów Wrotkarskich zadeklarował już pomoc w organizacji zawodów o randze krajowej. Myślimy też
o zorganizowaniu nocnych przejazdów na rolkach. Z pewnością będzie
to miejsce ważne nie tylko dla rudzian
– mówi prezydent Dziedzic.
O rewitalizacji ośrodka dyskutują
mieszkańcy np. na profilach społecznościowych. – Szkoda, że zrezygnowano z planowanego płotka dookoła
bieżni, który zapobiegłby dotychczasowej turystyce po boisku – piszą na
Facebooku. – Podczas treningów
przez murawę przechodzą grupy dzieci zmierzających na lodowisko, działkowicze, a także wielu spacerowiczów
z psami – komentują. – Z ogrodzenia
zrezygnowaliśmy, żeby obiekt był

ogólnodostępny, pozbawiony jakichkolwiek barier – tłumaczy Piotr Janik.
– Poza tym w przeciwieństwie do
obecnego stanu, już po zakończeniu
I etapu zostaną wyraźnie zarysowane
funkcje elementów ośrodka: droga,
bieżnia, czy boisko, co moim zdaniem
uporządkuje
kierunki
spacerów
i przejść osób na terenie ośrodka.
Myślę, że całości dopełni monitoring
– dodaje.
Nowe boisko „Burloch Arena” ma
wymiary boiska do rugby. Wart podkreślenia jest fakt, że boisko łatwo
można podzielić na dwa mniejsze za
sprawą dostawianych bramek. Dzięki
takiemu zabiegowi powstają dwie
murawy wielkości „Orlika”. Powstały tor ma ok. 400 m.
AS
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary
w Zmartwychwstałego i bliźnich
oraz wrażliwości na piękno tego świata
życzy
Klub Radnych PO
Władysław Dryja, Cecylia Gładysz,
Jarosław Kania, Joanna Kołada,
Władysław Kucharski,
Andrzej Stania, Michał Wieczorek,
Jan Wyżgoł

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składam serdecznie życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Niech wielkanocnemu świętowaniu
towarzyszy pogoda ducha,
atmosfera radości
i wzajemnej życzliwości.
Niech każdego dnia towarzyszy nam
nadzieja i wiara, które pozwolą
zrealizować osobiste
i zawodowe marzenia.
Radosnego Alleluja!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Ruda Śląska, Wielkanoc 2014 roku

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzenia radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
oraz pogody w sercu i ciepła
płynącego z serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
składają
Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Predsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania wiary.
Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej,
by nadchodzące dni stały się okazją do głębszej reﬂeksji.
Niech ten czas wypełni radość, pokój i wzajemna życzliwość,
a przy świątecznym stole
niech nie zabraknie miłości Najbliższych!
Życzymy Państwu błogosławionych Świąt,
upływających w zdrowiu, spokoju i wiosennej radości.
Jarosław Wieszołek
Przewodniczący Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi

Życzenia zdrowych
i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych miłości, radości
i wzajemnego zrozumienia
dla wszystkich
składają
Ewa Błąkała-Zawronek, Beata Drzymała-Kubiniok,
Witold Hanke, Anna Łukaszczyk, Krzysztof Rodzoch
z Klubu Radnych ,,Razem dla Rudy Śląskiej”
oraz członkowie Stowarzyszenia ,,Razem dla Rudy Śląskiej”

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
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Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym
i prywatnym
życzy
Ryszard Blicharski
wraz z zespołami
sklepów

ŁUKASZ
MARKET

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas będzie okazją
do zatrzymania się w codziennym biegu życia
i spędzenia radosnych chwil w gronie najbliższych
Zarząd i pracownicy
Tonsmeier Południe
Sp. z o. o.

Wesołych Świąt

ANIA

SUPERMARKET

Wszystkim naszym Klientom,
Przyjaciołom oraz Sympatykom,
zdrowych, radosnych
Świąt Wielkiej Nocy
suto zastawionych stołów
oraz jak najmilszych
spotkań w gronie
przyjaciół i rodziny
życzą
Zarząd i Pracownicy
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
OMEGA,
Stacji Kontroli Pojazdów ALFA,
Myjni Bezdotykowej BETA.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
mamy przyjemność złożyć w imieniu SLD
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Jerzy Krótki Przewodniczący Rady Miejskiej SLD
i Dariusz Potyrała Przewodniczący Klubu Radnych SLD

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy
w Waszych sercach,
rodzinach i domach
zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja
odradzającego się życia

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Niech istota Świąt Wielkanocnych
napełni Was siłą oraz radością
i sprawi, że uśmiech i optymizm
będą towarzyszyły Wam
każdego dnia
życzą
Zarząd i Pracownicy
RAR Inwestor Sp. z o.o.

esołych
Zdrowych i w
anocnych
Świąt Wielk
iele
życzą właścic
VERTIGO
i pracownicy
do zakupów
Zapraszamy
wypieków.
świątecznych

Restauracja Kawiarnia-Cukiernia Ruda Śl.-Halemba
ul. Młyńska 9, tel. 515-262-173
Kawiarnia, Ruda Śl.-Bykowina, ul. Korfantego 36
Tel. 515-262-490
www.vertigo-restauracja.Pl

Jerzy Paja

Wesołych Świąt Wielkanocnych

AUTOKLINIKA

Ciepłych i pełnych radości
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, rodzinnego
ciepła, radosnych spotkań
przy wielkanocnym stole
oraz smacznego
święconego jajka
życzy
Krzysztof Toboła

AUTO SERVICE - MECHANIKA
I DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
TEL. 32 248-79-12, 508-281-989

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów.
Redakcja
,,Wiadomości Rudzkich”

ROZRYWKA
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Poziomo: 1 – kciuk, 5 – stolica Kuby, 8 – polskie włókno poliestrowe, 9 –
martwica krzemionkowa, 11 – trud, 12
– dowódca kozaków, 15 – skafander
eskimoski, 17 – rzeka w Poznaniu, 20
– ojczyzna Odyseusza, 21 – notesik balowy, 24 – ptak budujący wiszące
gniazda, 25 – szabla japońska, 28 –
Podlaski ze stadniną koni, 29 – skafander taterniczy, 32 – myszoryjek, 33 –
pierwiastek chemiczny, 36 – słup drewniany do suszenia siana, 39 – kraina we
Włoszech, 42 – imię żeńskie, 43 – elektroda dodatnia, 45 – żarłoczna ryba, 46
– skarlały śledź bałtycki, 47 – dopływ
Odry.
Pionowo: 1 – znak zodiaku, 2 – amerykański akt prawny, 3 – ryba z rodz.
karpiowatych, 4 – pierwiastek chemiczny, 5 – pierwiastek chemiczny, 6 –
ognisko góralskie, 7 – rzeka w Malborku, 10 – brat Mojżesza, 13 – miasto
w Japonii, 14 – gorzknik, 16 – w mito-

logii słowiańskiej bogini wiosny, 17 –
jaszczurka tropikalna, 18 – łoskot, raban, 19 – ludowy poeta muzułmański,
21 – stolica Ukrainy, 22 – zubożały samuraj, 23 – państwo w Ameryce Południowej, 26 – kuna leśna, 27 – książę
Obodrzyców, 30 – jednostka podziału
administracyjnego Iranu, 31 – piwo angielskie, 34 – kwitnie tylko raz, 35 –
ozdoba tałesu, 37 – wysuszona trawa,
38 – daszek na przystanku, 40 – żona
Abrahama, 41 – korab, 44 – wiatr na
jeziorze Garda we Włoszech.
Hasło krzyżówki nr 7 brzmiało: Motyle wahlarze kwiatów. Nagrodę otrzymuje Anna Rolnik z Rudy Śl. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w firmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul.
Hlonda 38 – 40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda

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

Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-

wiązania czekamy do dwóch tygodni
od daty zamieszczenia konkursu.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
Łukasz
Małkowski
i Filip Małkowski
synowie Doroty
i Krystiana
ur. 1.04.
(Łukasz: 2500 g
i 52 cm, Filip:
2100 g i 51 cm)

Paweł Sorek
syn Anny i Sebastiana
ur. 7.04. (3400 g i 55 cm)

Ada Piechnik
córka Natalii i Michała
ur. 4.04. (2690 g i 49 cm)

Roksana Krzykus
córka Barbary i Patryka
ur.1.04. (3100 g i 54 cm)

Błażej Dziembała
syn Anety i Henryka
ur. 4.04. (3500 g i 59 cm)

Dominik Woryna
syn Natalii i Łukasza
ur. 6.04. (3350 g i 53 cm)

Mateusz Szczyrba
syn Beaty i Adama
ur. 6.04. (2800 g i 50 cm)

Paweł Orlik
syn Sylwii i Roberta
ur. 5.04. (4100 g i 58 cm)

Emilia Skiba
córka Dominiki i Jarosława
ur. 9.04. (2870 g i 48 cm)
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OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości stanowiącej część lokalu użytkowego, mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5, stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej na okres od 1.05.2014 r. do 31.03.2015 r.
na rzecz dotychczasowego najemcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska: ul. Jerzego Kukuczki 1b/8 stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

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 
8.00-14.00
– 29 grudnia 
8.00-18.00

Baran – Będziesz teraz bardziej niecierpliwy, wszystko chciałbyś na już, jednak pewnych spraw nie będzie dało się przyspieszyć.
Nie zabraknie Ci pomysłów, by ciekawie spędzić wiosenne wieczory.
Byk – Tydzień przyniesie Ci ciekawe spotkania i nowe inspiracje. Zawarte nowe znajomości okażą się udane. Warto postawić teraz
na naukę, zdobywać nowe umiejętności.
Bliźnięta – Nie zapominaj w natłoku pracy
o swoim zdrowiu i szanuj swoje nerwy. Nie
daj się sprowokować do kłótni. Spróbuj odpocząć i nabrać sił. Często spaceruj i wyciszaj
umysł.
Rak – Pamiętaj o swoich znajomych. Koniecznie wychodź teraz częściej z domu, spotykaj się z przyjaciółmi. Wspólna zabawa Cię
rozweseli, a przy okazji znajdziesz lekarstwo
na swe problemy.
Lew – Nie martw się podwyżkami cen i pismami, które wytrącają Cię z równowagi. Zrelaksuj się i pozwól sobie na coś miłego. W pracy będzie raczej spokojnie. W domu mogą
pojawić się nieoczekiwani goście.
Panna – Machnij ręką na kłopoty i myśli,
które Cię prześladują od dłuższego czasu. Po
prostu zacznij wszystko od nowa. Los Ci teraz
będzie sprzyjał, a gwiazdy pozytywnie nastroją do działania.
Waga – Możesz już zacząć robić świąteczne
porządki, plany i przygotowania. W posprzątanym domu poczujesz powiew wiosny. Warto
pomyśleć o odświeżeniu swojej garderoby.
Skorpion – Codzienne obowiązki mogą Cię
teraz irytować i nudzić. Wybierz się na jakąś
wycieczkę, umów ze znajomymi czy zapisz
się na interesujący kurs. Poczujesz chęć do
działania, ale tylko w nowych dziedzinach.
Strzelec – Możesz teraz śmiało inwestować
w nową technologię. Nowy komputer czy telefon na pewno Ci się przyda, a przy okazji poprawi Ci humor. Wszelkie zakupy w tym czasie będą udane.
Koziorożec – Wyjdą na jaw Twoje dyplomatyczne zdolności. Będziesz łagodził konflikty i wyjaśniał spory, przez co możesz zyskać w oczach współpracowników i osób, na
których Ci zależy.
Wodnik – Twoja dobra passa dalej trwa.
Ufaj swoim zdolnościom i bądź aktywny,
a sukces przyjdzie Ci z łatwością. Wykorzystaj
sprzyjający los i wyciśnij z niego ile się da.
Teraz idziesz ciągle do przodu.
Ryby – Wiosna natchnie Cię do romantycznych spotkań i uniesień. Ale nie samą miłością
człowiek żyje. Skup się na pracy, teraz będzie
trzeba bardziej przyłożyć się do obowiązków
i wykazać.

18

Wiadomości Rudzkie 16.04.2014

OGŁOSZENIA

Komunikat Prezydenta Miasta Ruda Śląska

KREDYTY

dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się
w dniu 25 maja 2014 roku

– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI  OFERTA 20 FIRM

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Ruda Śląska, którym przysługuje
czynne prawo wyborcze, tj. prawo wybierania.
W stałym rejestrze wyborców miasta Ruda Śląska ujęte są również osoby, które na swój pisemny wniosek zostały wpisane
do tego rejestru decyzją Prezydenta Miasta.
Na podstawie stałego rejestru wyborców do poszczególnych wyborów i referendów przygotowywane są spisy wyborców.
• Spisy wyborców będą udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanych osób w dniach od 5 do 23 maja 2014 roku.

• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

kącik adopcyjny

• Osoby niepełnosprawne mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wskazanych w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału miasta na obwody głosowania. W takiej sytuacji również należy złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do dnia 11 maja 2014 roku.

Bigiel to wesoły 3-letni psiak, którego znaleziono w Mikołowie i choć ma czip, to w systemie nie
ma żadnych danych właściciela. To bardzo fajny
sympatyczny psiaczek, który kocha ruch i zabawę.
Uwielbia dzieci oraz zgadza się z innymi psami.
Bigiel z pewnością wniesie bardzo dużo radości do
nowego domu. Kontakt w sprawie adopcji, tel. 510268-586.

• Do dnia 11 maja 2014 roku Wyborcy niewidomi i słabo widzący zgłaszać Prezydentowi Miasta zamiar głosowania
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek do karty głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
• Wyborca, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez ww. Wyborcę Prezydentowi Miasta
najpóźniej do dnia 4 maja 2014 roku.
• Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 75 lat lub który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego
imieniu.
• Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa Wyborca w Urzędzie Miasta najpóźniej do dnia 15 maja 2014
roku.
• Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać do godz. 14.00 dnia 23 maja 2014 roku w pokoju 203 (II piętro)
budynku „B” Urzędu Miasta, ul. Piotra Niedurnego 46.
Wymienione powyżej sprawy realizuje Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności – budynek
Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy ul. Piotra Niedurnego 46, II piętro, pokój 203.
Referat Ewidencji Ludności czynny jest w godzinach:
Poniedziałek 		
– 8.00-16.00
Wtorek 		
– 8.00-16.00
Środa 		
– 8.00-16.00
Czwartek 		
– 8.00-18.00
Piątek 		
– 8.00-14.00
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonu: 32 244-90-19 oraz 32 244-90-20.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż garażu murowanego

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr 75 o powierzchni
użytkowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja na działce nr 2321/44 o powierzchni 774 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007658/4 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 40 boksów,
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat
1/40 części działki nr 2321/44 oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1,
KW nr GL1S/00007659/1 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu
nr 75, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej części działki nr 2321/44.
Cena wywoławcza garażu do rokowań wynosi: 3.000,00 zł. Na cenę nieruchomości składają się cena garażu oraz cena gruntu. Cena gruntu
uzyskana w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5 % płatnych do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego.
Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 wynosi 2.800,00 zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa, płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego).
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie
za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.10.2013 r.
Na sprzedaż ww. garażu odbyły się dwa przetargi w dniach 16.12.2013 r. i 28.02.2014 r.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.
Rokowania odbędą się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i w terminie do dnia 5.05.2014 r. dokonają
wpłaty zaliczki przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „zaliczka – garaż ul. Lwa Tołstoja”
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega
zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy garażu.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63. Oględzin garażu można dokonać
w dniu 24.04.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147
Ogłasza możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do
remontu we własnym zakresie
lp.

Adres

Skład i powierzchnia lokalu

1

ul. 1 Maja 360/12
– II piętro,
Ruda Śląska 9
ul. 1 Maja 271/4
– parter,
Ruda Śląska 10
ul. Tołstoja 4/4
– I piętro,
Ruda Śląska 9
ul. Imieli 4/3
– I piętro,
Ruda Śląska 3
ul. Starowiejska 33/9
– I piętro,
Ruda Śląska 1
ul. Rencistów 1/27
– II piętro,
Ruda Śląska 3
ul. Rencistów 4/5
– parter,
Ruda Śląska 3
ul. Głowackiego 6/2
– I piętro.
Ruda Śląska 1

34,01 m2, 1 pokój, kuchnia
stawka czynszu za 1m2: 4,01zł,
kaucja: 409,14 zł
37,81 m2, 1 pokój, kuchnia
stawka czynszu za 1m2: 4,98 zł
kaucja: 564,87 zł
34,36 m2, 1 pokój, kuchnia, stawka czynszu za
1m2: 4,63 zł, kaucja: 477,27 zł
37,03 m2, 1 pokój, kuchnia, wc
stawka czynszu za 1m2: 4,53 zł
kaucja: 503,25 zł
38,04 m2, 1 pokój, kuchnia, pp, łaz.z wc
stawka czynszu za 1m2: 4,92 zł
kaucja: 561,48 zł
24,11 m2, 1 pokój, kuchnia
stawka czynszu za 1m2: 4,50 zł
kaucja: 325,50 zł
67,25 m2, 3 pokoje, kuchnia, pp, łaz z wc
stawka czynszu za 1m2: 4,68 zł
kaucja: 944,19 zł
59,73 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, wc
stawka czynszu za 1m2: 4,62 zł
kaucja: 827,85 zł

wod.-kan.

ul. Krakowska 33/6
– I piętro,
Chorzów

35,66 m2, 1 pokój, kuchnia
stawka czynszu za 1m2: 4,26 zł
kaucja: 455,73 zł

wod.-kan.

2

3
4
5
6
7
8

9

Wyposażenie
lokalu
wod.-kan.
wod.-kan.
wod.-kan.

wod.-kan.
wod.-kan.
wod.-kan.
wod.-kan.

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
uzasadnienie wniosku,
oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni.
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane
będą na posiedzeniu Komisji w dniu 7.05.2014 r. Osoba, której zaproponowano objęcie
lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu
zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM „Perspektywa” zobowiązana jest do
wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy
jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3
miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej
równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane
są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego
może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3
miesiące. Termin składania wniosków do 5.05.2014 r. Regulamin zasiedlania mieszkań
w budynkach MGSM „Perspektywa” wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółdzielni, a także na naszej stronie internetowej www.perspektywa.com.pl. Bliższe
informacje uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni – pokój 209, tel. 32 243-96-37
wew. 21,20. Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu
22.04.2014 r. od 9.30 do 12.00.

•
•
•
•
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 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

 Szybka pożyczka na wiosenne porządki. Minimum formalności. Profesjonalna obsługa. Tel. 514-516-767, 728874-276.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.
 Transport – przeprowadzki. Tel. 505536-451.

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 109 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m , 105
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 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. 888-044055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Domofony, tel. 500-540-743.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa
tel. 666-360-136.
 Naprawa AGD tel. 666-360-136.
 Remonty mieszkań. Remonty łazienek,kafelkowanie. tel 668-032-470.
 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel.
605-338-087.
 Skóry, futra, szycie, przeróbki, farbowanie, dojazd gratis. Tel. 608-247-990.
 Usługi transportowe i ogólnobudowlane. Tel. 501-408-879, 889-064-078.
 Gładzie, kafelki, panele. Tel. 696-045930.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ 888-48-48-68.
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 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.
 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w
Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.
 Sprzedam działkę z warunkami zabudowy w Orzeszu, 902 m2, 79.000 zł. Tel. 605731- 250.
 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Halemba M-3, 44 m , 115 tys.. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
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 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz
z ogródkiem działkowym – Godula. Tel.
691-377-573.
 HALEMBA, DWUPOKOJOWE, TEL.
663-417-475.
 Sprzedam umeblowane M-3, 37 m2, Godula, 89 tys. Tel. 606-257-817.
 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w bloku. Tel. 601-875-010.
 Sprzedam lokal użytkowy do remontu
118 m2, 154 tys zł w Bykowinie. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
 Wynajmę mieszkanie w Rudzie ŚląskiejNowy Bytom, 46 m2, Opłata 1100 zł + media. Tel. 502-227-859.
 Sprzedam M-3, Halemba, Solidarności, II
p, 45 m2, 118 tys. (blok docieplony, po remoncie). Bez pośredników. Tel. 0787315036,
00447905905323.
 Kupię garaż. Tel. 694-080-815.

 Trzypokojowe, 55 m2, 175 tys. Halemba.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

PRACA
 Firma budowlana zatrudni pracowników budowlanych (ocieplenia budynków).
Tel. 32 242-24-11 w godz. 8-15.

 Zatrudnię do montażu przełączników
elektrycznych. Tel. 723-245-756.
 Zatrudnię ELEKTRYKA . Tel. 608-041834.
 Fryzjerkę w Wirku zatrudnię. Tel. 502434-143.

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

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

 Do wynajęcia mieszkanie, 48 m2. Tel.
518-172-189.
 Do wynajęcia mieszkanie 47 m2 w Nowym Bytomiu. Tel. 506-768-434.

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

 Godula – sprzedam ¼ domu 179 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

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

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

www.stemark.pl

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

 Wirek – sprzedam, 54 m2, 95 tys. w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

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
85 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
99 tys. zł
120 tys. zł
115 tys. zł
129 tys. zł
147 tys. zł
85 tys. zł
140 tys. zł
143 tys. zł
159 tys. zł
195 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
1100 zł/m-c
1000 zł/m-c
1000 zł/m-c
1000 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.
149 tys.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

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

NAUKA

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
37 m2
40 m2
43 m2
43 m2
47 m2
48 m2
51 m2
52 m2
55 m2
57 m2
55 m2
63 m2
76 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
62 m2
47 m2
40 m2
39 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
106 m2
106 m2
37 m2
200 m2
51 m2

RÓŻNE

 Do wynajęcia kawalerka 30 m2, Halemba.
Tel. 515-102-291.

 Dom piętrowy z mieszkaniem i lokalem.
Bujaków-centrum. Sprzedam. Tel. 601-437676.

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-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
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.-Bielszowice
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
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
Ruda Śl.-Nowy Bytom

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej.
Tel. 518-103-998.

 Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem,
na samodzielne stanowisko, senatorpw@wp.
pl, tel. 501-93-35-18.

MOTORYZACJA

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

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

 Sprzedam mieszkania w kamienicy
2-pokojowe od 50 m2, cena od 60 tys zł w
Bykowinie. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Dwupokojowe, 45 m2, 98 tys., Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 129 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

 PISANIE PRAC MAGISTERSKICH,
INŻYNIERSKICH, ITP. POMOC, tel.
504-150-238.

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Zatrudnimy na stanowisko kelner/barman
z doświadczeniem, senatorpw@wp.pl tel.
501-933-518.

 Jednopokojowe, 30 m2, 45 tys., Kochłowice, kominek. LOKATOR, tel. 793-396040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 95 tys., Nowy Bytom. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych
oraz młodych, kaczki. Tel. 601-081-517.
Halemba.

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

URZĄD SKARBOWY
w Rudzie Śląskiej ul Kokotek 6, 41-700
zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni
użytkowej na prowadzenie działalności
gastronomicznej (bufet).
Termin składania ofert do 28.04.2014 r.
Szczegóły pod telefonem: 32/34-20-446 lub 444.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gotówka! Nawet 25.000 zł. Szybko.
Tel. 535-558-185, 728-874-276.

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

DZIAŁKI DOMY

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

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł
na dowolny cel. Tel. 605-848-324, 728874-276.

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

WYNAJEM

USŁUGI

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

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Szpital realizuje projekt pt.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podstawą wdrożonego w ramach projektu zintegrowanego systemu zarządzania jednostką medyczną będzie oprogramowanie integrujące procesy realizowane
w Szpitalu oraz zapewniające kompleksową ich obsługę bez konieczności dodatkowego wykonywanego ręcznie przenoszenia danych między systemami. Podstawowym elementem umożliwiającym uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi, rejestracji pacjentów, jest rozbudowa systemu informatycznego zarówno na płaszczyźnie programowej jak i sprzętowej. Głównym elementem Projektu jest rozbudowa oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Na bazie tego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie i przechowywanie w systemie informatycznym danych związanych z ruchem chorych, a następnie wykorzystanie ich do stworzenia portali e-usług publicznych.

Realizowany Projekt zakłada
następujące zakresy robót i dostaw:
•

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

•

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

Nazwa Beneﬁcjenta: Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
41-703 Ruda Śląska, Wincentego Lipa 2
tel. 32 344-07-23, fax 32 779-59-12
www.szpitalruda.pl
Beneﬁcjentami pośrednimi, którzy odniosą korzyści związane
z powstaniem produktów i rezultatów Projektu będą:
•

•

mieszkańcy województwa śląskiego, zwłaszcza Rudy Śląskiej
z wszystkich kategorii wiekowych i społecznych, którzy korzystają z infrastruktury Szpitala,
instytucje współpracujące ze Szpitalem, wykonujące działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

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

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
II Społeczeństwo Informacyjne – 2.2.0 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
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Skuteczniejsza druga połowa

W drugiej połowie „zieloni” popisali się skutecznością.

Wynikiem 4:0 zakończył się sobotni (12.04.) pojedynek Grunwaldu Ruda Śląska z Lotem Konopiska. Autorem wszystkich bramek strzelonych
dla „zielonych” był Kot.
Chociaż już w pierwszej połowie
„zieloni” stanęli przed kilkoma oka-

zjami na strzelenie gola, żadnej
z nich nie udało się wykorzystać. Po
uderzeniach Ciołka, Łęckiego i Dreszera piłka przelatywała tuż obok
bramki, a z sytuacji sam na sam Kota
z bramkarzem gości górą wyszedł
ten drugi.

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Tylko remis

Mimo dwubramkowej przewagi po 16 minutach meczu, Slavii nie udało się odnieść zwycięstwa.

Tylko remisem zakończyło się sobotnie (12.04.) spotkanie Slavii Ruda
Śląska z RKS-em Grodziec.
Mecz dobrze zaczął się dla gospodarzy. Już w 11. minucie po kilku próbach dobitek na strzał zdecydował się
Nawrat i otworzył on wynik meczu.
Pięć minut później piłka po rzucie

z autu trafiła prosto na głowę Meta
i Slavia prowadziła już 2:0. W tym
momencie jednak gospodarze dosłownie stanęli, a do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić goście. W 32.
minucie po dwójkowej akcji strzelili
oni bramkę kontaktową. W końcówce
pierwszej połowy RKS mógł nawet

Swoją przewagę nad rywalem
Grunwald zdołał udokumentować celnymi trafieniami w drugiej części gry.
W 49. minucie po dośrodkowaniu
Brzozowskiego piłka odbiła się od
obrońcy. Wykorzystał to Kot, który
głową umieścił futbolówkę w siatce.
11 minut później znów Kot wykorzystał dośrodkowanie Ciołka i było 2:0.
W 66. minucie ponownie dobrze spisał się ten sam duet powodując, że
prowadzenie „zielonych” urosło do
trzech trafień. Wynik meczu został
ustalony w 90. minucie spotkania –
wtedy to podanie Wróblewskiego wykorzystał niezawodny w tym meczu
Kot, który minął bramkarza i zdobył
czwartego gola.
Grunwald Ruda Śląska – Lot Konopiska 4:0
Grunwald Ruda Śląska: Soldak
- Oswald, Szpoton, Łęcki - Maciongowski - Brzozowski, Jagodziński,
Dreszer, Szczypior - Kot, Ciołek
Trener: Teodor Wawoczny
II trener: Jacek Bratek

doprowadzić do remisu – przed stratą
bramki uratował Slavię słupek.
Od początku drugiej połowy goście ambitnie zaatakowali szukając swojej szansy.
W 56. minucie zawodnik RKS-u wyprzedził z piłką dwóch obrońców Slavii i znalazł się w sytuacji sam na sam z Frankem.
Wykorzystał ją doprowadzając do remisu.
Dwie minuty później Puschhaus zobaczył
drugą żółtą kartkę i gospodarze grali
w dziesiątkę. W 69. minucie drugą żółtą
kartkę dostał zawodnik gości i sytuacja
wyrównała się. W końcówce meczu przed
kilkoma bardzo dobrymi okazjami stanął
Zalewski, ale żadnej z nich nie zdołał on
wykorzystać i spotkanie zakończyło się
podziałem punktów.
Slavia Ruda Śląska – RKS Grodziec 2:2 (2:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke – Met,
Puschhaus, M. Rejmanowski, Nawrat,
Moritz, Kowalik, Piwczyk, T. Rejmanowski, Gancarczyk, Szaruga
Trener: Marek Piotrowicz
II trener: Krzysztof Szaton

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
Kolejna przegrana
Porażki ze znajdującą się
w czubie tabeli Przemszą Siewierz doznał w sobotę (12.04.)
Jastrząb Bielszowice, przegrywając przed własną publicznością
0:3.
Chociaż Damian Malujda
uczulał swoich podopiecznych
by skupili się w pierwszych minutach meczu, to oni nie wykonali tego polecenia. Zaledwie
siedem minut po gwizdku rozpoczynającym zmagania piłkarze Jastrzębia nie upilnowali
jednego z siewierzan, który wykorzystał dośrodkowanie swojego klubowego kolegi i głową
umieścił piłkę w siatce otwierając tym samym wynik meczu.
Dalej był to typowy mecz walki.
Obie strony próbowały wypracować sobie sytuacje do strzelenia bramki i chociaż bliżej zrealizowania tego zadania byli goście, starania z obu stron nic nie
przynosiły i wynik do przerwy
już się nie zmienił.
Na początku drugiej połowy
spotkanie wyrównało się. Gorąco było raz pod jedną, raz pod
drugą bramką. W końcówce jednak znów gospodarzom zabrakło
odrobiny koncentracji. W 86. minucie po wrzutce z rzutu rożnego
nogę dostawił zawodnik Przemszy i to ta drużyna prowadziła
2:0. Wynik został ustalony w doliczonym czasie gry, gdy zawodnik gości celnie dobił po strzale
swojego kolegi.
Jastrząb Bielszowice –
Przemsza Siewierz 0:3 (0:1)
Jastrząb Bielszowice: Majdak – Kaczmarek, Koniorczyk, Skudlik, Sikora, Petrus,
Łukasik, Henisz, Kubiak, Nowak, Kowalski
Trener: Damian Malujda
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wysoka porażka
Znaczącej porażki z ROW-em II
Rybnik doznała w sobotę (12.04.)
Urania Ruda Śląska. Kochłowiczanie
musieli uznać wyższość rywala przegrywając aż 5:0.
Początek spotkania nie zapowiadał
aż takiego obrotu sprawy. Do pierwszej dobrej okazji doszli bowiem kochłowiczanie. W 14. minucie meczu
na strzał zdecydował się Zalewski,
jednak piłka po jego uderzeniu przeleciała tuż obok dalszego słupka. Zaledwie pięć minut później błędy obrońców Uranii wykorzystali gospodarze
i o ile po pierwszym uderzeniu piłka
dzięki interwencji Pardeli nie wylądowała w siatce, to po chwili bramkarz
kochłowiczan był już bezradny i prowadzenie objęli rybniczanie. Druga
bramka padła w 31. minucie bezpośrednio po rzucie rożnym i mimo że
Urania prezentowała się dobrze na boisku, to już na przerwę schodziła przegrywając dwiema bramkami.
Po przerwie, wbrew nadziejom kibiców, kochłowiczanie nie rzucili się
do odrabiania strat. Na boisku dominowali za to rybniczanie. Najpierw
nie wykorzystali oni sytuacji sam na
sam, później trafili w poprzeczkę.
W końcu jednak w 60. minucie wykorzystali zamieszanie w polu karnym
i było 3:0. W 58. minucie gospodarze
wyszli z kontrą i w sytuacji sam na
sam pokonali Koperwasa. Wynik meczu został ustalony w doliczonym
czasie gry – rybniczanie znów wyszli
z kontratakiem i strzałem na dalszy
słupek umieścili piłkę w siatce.
ROW II Rybnik – Urania Ruda
Śląska 5:0 (2:0)
Urania Ruda Śląska: Pardela
(‘61 Koperwas), Łukaszewski, Baran, P. Grzesik, (‘46 Jańczak), R.
Grzesik, Baron, Musiał, Mzyk (‘55
Kamieński), Barciaga (‘61 Mikusz),
Zalewski, Żak
Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – IV liga – grupa I
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Minikoszykówka

Srebro dziewcząt
Chociaż trenują ze sobą stosunkowo krótko, już zdołały odnieść pierwszy sukces. Dziewczynki z rocznika
2003 i młodsze zostały zgłoszone do
rozgrywek Pucharu Śląska w minikoszykówce dziewcząt i odniosły
ogromny sukces, zajmując w nim
drugie miejsce.
Po pierwszej części rozgrywek
Pogoń zajmowała trzecią pozycję.
W dziesięciu rozegranych spotkaniach rudzianki odniosły tylko trzy
porażki i aż siedem zwycięstw.

Chociaż reprezentantki Pogoni miały na koncie tyle samo punktów co
GUKS Gwarek Pawłowice, to ta
drużyna wyprzedziła je ze względu
na lepszy bilans małych punktów.
W drugim etapie rozgrywek zmierzyły się ze sobą trzy najlepsze zespoły: RMKS Rybnik, Gwarek Pawłowice i Pogoń Ruda Śląska.
W pierwszym spotkaniu rudzianki
zagrały z faworytkami rozgrywek
– ekipą z Rybnika i musiały uznać
ich wyższość przegrywając 22:59.

Rugby

Weekend z rugby

Ze względu na remont Burlocha rudzianie swoje mecze rozgrywają w Bytomiu.

IGLOO RUGBY Ruda Śląska udanie
rozpoczął wiosenną rundę II ligi pokonując w niedzielę (13.04.) w derbach
Śląska RUGBY Wrocław 33:13 (19:6).
Początek meczu należał do wrocławskich zawodników, którzy pierwsze 10 minut swojej dominacji potwierdzili zdobyciem z karnego trzech
punktów. Zawodnicy z Górnego Śląska opanowali emocje dopiero po
kwadransie i zaczęli grać swoje – mocną grę młynem, wspartą przerzucaniem piłki do ataku.

Foto: arch.

Rudzki zespół zagrał dobrze – opanował nerwy, przejął inicjatywę, dominował w młynach i przegrupowaniach, skutecznie włączał do gry formację ataku – ale (zawsze jest jakieś)
mógł to robić jeszcze efektywniej, częściej i szybciej. Kolejne mecze będą
wymagały od naszego zespołu przygotowania się właśnie pod tym kątem.
IGLOO RUGBY Ruda Śląska zagrał w składzie: Pepliński, Jopert,
Żuławnik, Muc (Fura), Markowski
(Stankiewicz), Wojnowski, Maniec-

Zapasy

Historyczny sukces
Historyczny sukces odniosły podopieczne Elżbiety Garmulewicz –
podczas Mistrzostw Polski Juniorek
w zapasach kobiet rudzianki uplasowały się na drugim miejscu w klasyfikacji klubowej, co nigdy do tej pory
nie miało miejsca. Zawody mistrzowskie rozegrane zostały w Chęcinach
w dniach 4-6 kwietnia. Największe
słowa uznania należą się Natalii Kubaty, która mimo kontuzji w doskonałym stylu wywalczyła tytuł mistrzyni
Polski w kategorii do 55 kg.
Drugi medal stał się udziałem doskonale walczącej Justyny Respon-

dek, która w walce finałowej kategorii
do 51 kg zdobyła srebrny medal, co
jest również bardzo dużym sukcesem.
Również w Chęcinach w tym samym terminie co Mistrzostwa Polski
rozegrano Puchar Polski Kadetek
w zapasach kobiet, zawody te stanowiły pierwszy tor eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży –
Dolnośląskie 2014. Rewelacyjnie zaprezentowała się na tych zawodach
Natalia Strzałka, która zdeklasowała
wręcz swoje rywalki w kategorii do
70 kg. Bardzo dobre piąte miejsca,
dające awans do finałów OOM, wy-

Mecz o drugie miejsce z zespołem
z Pawłowic do ostatnich sekund był
bardzo wyrównany. Więcej spokoju
zachowały jednak rudzianki i to one
różnicą dwóch punktów wygrywały
(24:22), a na ich szyjach zawisły
srebrne medale.
Rudzianki wystąpiły w składzie:
Wiktoria Bulik, Martyna Pierschkalla, Wiktoria Grześ, Angelika Gierszewska, Laura Ucman, Natalia Faber, Klaudia Matczak, Magda Palka,
Marta Jasnoch, Karolina Ciska,
Martyna Magiera, Paulina Wojcieszek, Paulina Kamińska.
Trenerami zawodniczek są Natalia
Szabatowska i Marcin Cyran.

ki, Mańkowski, Płusa, P. Tokarski,
Jurczyński, Gallego Vilches (Greinert), Bryński, Siwula, K. Tokarski
(Kołodziej). Trenerzy: Kamil Pepliński i Wojciech Borys.
Punkty dla rudzian zdobyli: Krzysztof Płusa – 8 pkt. (4 x podwyższenie),
Kamil Pepliński, Dawid Mańkowski,
Krzysztof Jopert, Paweł Siwula,
Krzysztof Tokarski po 5 pkt. (każdy
po przyłożeniu).
Dzień wcześniej, w sobotę (12.04.),
w Turnieju Dzieci i Młodzieży w Bytomiu zadebiutowały „Bajtle” – dziecięce i młodzieżowe drużyny rudzkiego klubu. Najlepiej wypadli najmłodsi: w kategorii miniżaków (1011 lat) I zespół z Rudy zajął czwarte,
a II zespół piąte miejsce oraz najstarsi: kadeci (16-17 lat), którzy zdobyli
drugie miejsce. Żacy (12-13 lat)
i młodzicy (14-15 lat) zajęli czwarte
miejsca.
Także w sobotę (12.04.) w Wielkopolsce rozpoczęły się Mistrzostwa
Europy Juniorów do lat 19. W pierwszym meczu Polska z dwoma wychowankami IGLOO RUGBY Ruda Śl.
w składzie: Jakubem Mańkowskim
i Kamilem Peplińskim pokonała Czechy 15:0, a pierwsze 5 pkt. (przyłożenie) dla naszej reprezentacji zdobył
właśnie Kuba.

walczyły
Klaudia
Krzykowska
(65 kg) i Karolina Mazur (46 kg).
Obie Natalie – Kubaty i Strzałka –
będą miały zaszczyt reprezentować barwy naszego kraju podczas mistrzostw
Europy.
Podczas gdy dziewczęta z Rudy Śląskiej zdobywały medale na chęcińskich
matach, ich koledzy również nie próżnowali. W Rudniku rozegrane zostały
bowiem Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów i Juniorów w zapasach
w stylu wolnym. Najlepiej z rudzkich
zawodników zaprezentował się Rafał
Danisz, który zajął pierwsze miejsce
w kategorii do 58 kg. Slavia wywalczyła jeszcze dwa srebrne medale. Zdobyli
je w kategorii do 46 kg kadetów Jacek
Kupniewski, a w kategorii do 50 kg juniorów Bartosz Szałowski.

Zawodniczki Pogoni wywalczyły srebro w Pucharze Śląska.

Foto: arch.

Harcerstwo

Harcerze na sportowo

Harcerska Olimpiada Sportowa trwała trzy dni.

Około 260 osób wzięło udział
w ósmej edycji Harcerskiej Olimpiady Sportowej. Od piątku do niedzieli
(11-13.04.) zawodnicy rywalizowali
w kilkunastu konkurencjach zespołowych i indywidualnych. Areną zmagań było boisko znajdujące się przy
Szkole Podstawowej nr 15 w Rudzie
Śląskiej-Halembie.
– Wszyscy mogli wziąć udział
w licznych konkurencjach, poczyna-

jąc od rzutu piłeczką palantową,
przez grę w dwa ognie aż po wyścig
rzędów, który stanowi podsumowanie
trzydniowych zmagań – tłumaczył
komendant Hufca Ruda Śląska im.
Łucji Zawady, harcmistrz Andrzej
Laksa. – Te gry i zabawy mają poprawić sprawność fizyczną najmłodszych
i pokazać, że można w fajny sposób
spędzić czas. Dodatkowo uczy ich to
pracy w zespole – dodał.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Unia za silna dla Wawelu
Trzy bramki zaaplikowała w sobotę
(12.04.) Wawelowi Wirek Unia Dąbrowa
Górnicza. Rudzianie byli w stanie odpowiedzieć na to tylko jednym celnym trafieniem i ostatecznie przegrali 3:1.
Jako pierwszy bardzo dobrą okazję wywalczył sobie Wawel – w sytuacji sam na
sam z bramkarzem gospodarzy znalazł się
Lux. Lepiej jednak zachował się golkiper
Unii. Po chwili dąbrowianie wykorzystali
wrzutkę z rzutu rożnego i na przerwę to
oni schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.
Na początku drugiej połowy meczu drugą żółtą kartkę dostał Zajdel i Wawel grał

w dziesiątkę. Rudzianie starali się grać
swoje, ale po chwili Unia wyszła z kontrą
i było 2:0. Na to trafienie odpowiedział
Rutkowski, który wykorzystał dośrodkowanie Pyca i głową umieścił piłkę w siatce.
Wawel jeszcze bardziej się otworzył i po
stracie piłki w środku pola stracił także
trzecią bramkę, przegrywając 3:1.
Unia Dąbrowa Górnicza – Wawel Wirek 3:1 (1:0)
Wawel Wirek: Gawlik – Zajdel M.,
Wilczek, Cholewa, Pyc – Piętoń, Majnusz D., Zuga (67’ Rutkowski), Kałużny
G. - Jaromin, Lux (65’ Kacprowicz);
Trener: Jarosław Zajdel

SPORT
Bieganie

X memoriał Koniecznego

Ponad 200 biegaczy wystartowało w tegorocznej edycji memoriału.

Po raz dziesiąty miłośnicy biegania zebrali się
w sobotę
(12.04.) w Parku im. Augustyna

Kozioła, by aktywnie spędzając
czas uczcić pamięć radnego Jana
Koniecznego.

– Nie ma lepszego sposobu, by
uczcić rocznicę urodzin Jana Koniecznego. W ten sposób kultywujemy to, co on zaczął. Jan Konieczny
wymyślił pierwszy bieg powitania
wiosny. Ten park natomiast był mu
bardzo bliski. To tutaj organizował
Festiwale Orkiestr Dętych. Dlatego
niezmiennie biegamy właśnie w tym
parku – mówił August Jakubik, organizator memoriału. – Cieszę się,
że z roku na rok frekwencja rośnie.
Dziś biegnie bardzo dużo dzieci
i młodzieży, co jest szczególnym powodem do radości – podkreślał.
Najmłodsi uczestnicy biegu próbowali swoich sił na dystansie 200 m,
500 m i 1000 m. Ci starsi zmierzyli
się na dystansie pięciu kilometrów.
Trasa była dość wymagająca. Rozpoczynał ją bowiem spory podbieg.

– Pod górkę było ciężko, ale później
biegliśmy z górki, więc można było złapać oddech – opisywała 14-letnia Ania
Biela, która była najszybsza w swojej
kategorii wiekowej. – Bardzo się cieszę
z tego zwycięstwa, bo konkurencja była
silna. Cały czas miałam kogoś za plecami – dodała.
W biegu na pięć kilometrów w kategorii kobiet rządziły rudzianki – najszybsza była Katarzyna Czyż a na trzecim stopniu podium stanęła Sabina Szajbel. W kategorii mężczyzn pierwszy był
Michał Jamioł. W kategorii wózki bezkonkurencyjna okazała się być Katarzyna Graba. Na dystansie 250 metrów najszybsi byli Zuzanna Czyż i Antoni Jamioł. 500 metrów jako pierwsi pokonali
Klaudia Wróbel i Daniel Lisoń, a na
1000 metrów najszybsi byli Anna Biela
oraz Kamil Danowski.

Piłka ręczna

Sukcesy młodych szczypiornistek
Pierwsze miejsce w Półfinałowym
Turnieju Młodzieżowego Pucharu
Polski zajął zespół Zgody Ruda Śląska. Rudzianki tym samym awansowały do dalszej części rozgrywek.
Zgoda w odbywającym się od
piątku do niedzieli (11-13.04.)
w Rudzie Śląskiej turnieju zgarnęła
komplet punktów. Najpierw w piątek podopieczne Józefa Szmatłocha
pokonały MUKS Skałkę Świętochłowice 22:15. W niedzielę natomiast zmierzyły się one z MKS-em
Zagłębie Lubin. Pierwsza połowa
tego spotkania zakończyła się remisem 9:9. W drugiej części gry zespół
Zgody nie pozostawił złudzeń rywalkom – punkty zdobywał on seriami i ostatecznie wygrał różnicą
11 punktów (23:12).

Zespół Zgody występował w składzie: Wiktoria Matczuk, Paulina
Wieczorek, Natalia Olichwer, Aleksandra Kołecka, Natalia Fryc, Wiktoria Ciaś, Weronika Hulin, Marta
Weichrauh, Agnieszka Iwanowicz,
Julia Skubacz, Weronika Sobańska,
Martyna Mrozek, Julia Witek.
Natomiast reprezentantki Zgody
Ruda Śląska z rocznika 2003 prowadzone przez trenera Adama Michalskiego zwyciężyły w I Turnieju Wiosennym zorganizowanym przez
GZKS Sośnica Gliwice. Rudzianki
odniosły w turnieju trzy imponujące
zwycięstwa – pokonały Skarbek Tarnowskie Góry 24:9, Sośnicę II Gliwice 14:1 oraz Sośnicę I Gliwice 10:1.
Ten rocznik wystąpił w składzie: Oliwia Suliga, Marta Jano-
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Pogoń trzecia
Trzecie miejsce w turnieju półfinałowym
o wejście do II ligi zajęła Pogoń Ruda Śląska.
Rudzianie w piątek (11.04.) musieli uznać
wyższość faworyta tej grupy – Górnika Wałbrzych, a w sobotę (12.04.) Gimbasketu 2
Przemyśl. W niedzielę (13.04.) natomiast koszykarze Pogoni pokonali 27 punktami UKS
Regis Wieliczkę.
Pogoń Ruda Śląska – Górnik Wałbrzych
59:76 (11:27, 12:24, 19:14, 17:11)
Pogoń Ruda Ślaska: Stankala 12, Wilkin
11, Tomecki 9, Bobrowski 7, Sgodzaj 7, Kuczera 4, Łapot 4, Morawiec 3, Jeleń 2.
Gimbasket 2 Przemyśl – Pogoń Ruda Śląska 82:60 (19:17, 16:14, 20:15, 27:14)
Pogoń Ruda Śląska: Wilkin 20, Kuczera
11, Sgodzaj 9, Mol 6, Jeleń 5, Morawiec 4,
Tomecki 3, Stankala 2.
Pogoń Ruda Śląska – UKS Regis Wieliczka 95:68 (29:17, 19:16, 26:15, 21:20)
Pogoń Ruda Śląska: Wilkin 25, Jeleń 13,
Stankala 11, Tomecki 11, Kuczera 8, Łapot
8, Mol 8, Sgodzaj 6, Morawiec 3, Komandzik 2.
Trener: Marcin Cyran

Światowi akrobaci

Półfinałowy Turniej Młodzieżowego Pucharu Polski odbył się w Rudzie Śląskiej.

ta, Aleksandra Krupa, Paulina
Krzon, Kamila Opiołka, Katarzyna Franke, Karolina Wysoczańska, Julia Gardian, Natalia

Gardian, Angelika Twardoch,
Emilia Sochowska, Aleksandra
Tlaga, Aleksandra Knapik i Paulina Gwóźdź.

W dniach 11-13 kwietnia w belgijskim Puurs odbyły się Międzynarodowe Zawody
w Akrobatyce Sportowej Flanders Intenational
Acro Cup 2014. W tej imprezie nie zabrakło
naszych zawodników. W zmaganiach juniorów
w trójkach dziewcząt nasze miasto reprezentowała Oliwia Hałupka, a w dwójkach mieszanych Łukasz Wojtaszczyk. Obydwoje spisali
się dobrze, a Łukaszowi do medalu zabrakło
naprawdę niewiele. Razem ze swoją partnerką
zajął bowiem czwarte miejsce, natomiast Oliwia z zespołem w swojej kategorii była szósta.
Warto wspomnieć, że w zawodach uczestniczyły ekipy z 15 krajów, z trzech kontynentów.
Z tymi reprezentacjami już w lipcu w Paryżu
Oliwia Hałupka będzie rywalizowała o medale
mistrzostw świata.
REKLAMA

MOSiR Ruda Śląska
26 kwietnia w godzinach od 12.00 do 21.37 na basenie krytym
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Chryzantem 10 odbędzie się
sztafeta pływacka dla uczczenia wybitnego Polaka i kapłana Jana
Pawła II oraz upamiętnienia jego kanonizacji. Więcej informacji
i zapisy pod numerem telefonu 32 342-33-50 lub poprzez stronę
internetową www.mosir.rsl.pl

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

REKLAMA

Piłka nożna – IV liga – grupa I
19 kwietnia, sobota, godz. 13.00
Pilica Koniecpol – Grunwald Ruda Śląska
19 kwietnia, sobota, godz. 13.00
Concordia Knurów – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
19 kwietnia, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – MKS Lędziny
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
19 kwietnia, sobota, godz. 13.00
Wawel Wirek – AKS Niwka Sosnowiec
19 kwietnia, sobota, godz. 13.00 Tęcza Błędów – Jastrząb Bielszowice
Futsal – I liga
19 kwietnia, sobota, godz. 19.00 SRS Gwiazda – Kamionka Mikołów

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Sportowy rozkład jazdy:
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