Więcej na str. 2

WYDAWCA

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.

30 kwietnia (środa) 2014 r. numer 17/1119

Jagoda Żogała została nową Miss Rudy Śląskiej. W sobotę wieczorem
(26.04.) w MCK-u w Nowym Bytomiu wybrano najpiękniejszą rudziankę.
Emocji i łez nie brakowało, a publiczność w przerwach bawił Michał Grobelny.

Miss Rudy Śląskiej wybrana!

Uroczysta gala odbyła się w MCK. 

– Najbardziej chciałabym podziękować pozostałym kandydatkom, które
przez cały ten czas dodawały mi sił –
mówiła po odebraniu korony Jagoda
Żogała. To do niej powędrował tytuł
Miss Rudy Śląskiej. Jagoda został rów-
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nież Miss Publiczności i Miss Foto.
Nowa miss po wyborach nie odpocznie, w tym tygodniu przygotowuje się
już do matury. Werdyktem jury była
zaskoczona, bo choć być może po cichu liczyła na małe zwycięstwo, nie

spodziewała się aż tylu tytułów. – Ta
sukienka, którą zaprojektowała Grażyna Pander-Kokoszka, przyniosła mi
niewątpliwie szczęście, bardzo dobrze
się w niej czułam. Jeszcze się nie umiem
odnaleźć po ogłoszeniu werdyktu jury.
Jestem wzruszona, ale to łzy szczęścia
– mówiła 20-letnia Jagoda Żogała,
która na co dzień pracuje jako przedstawiciel handlowy.
– Wybory dodały mi sił i pozwoliły
uwierzyć, że można realizować swoje
marzenia. Mam nadzieję, że po zdanej
maturze dostanę się na prawo, które
mam zamiar studiować zaocznie
i chciałabym kontynuować grę na
skrzypcach – dodała nowa Miss.
Dwa tytuły powędrowały do Anny
Piątek, która została pierwszą Wicemiss Rudy Śląskiej oraz Miss Wiadomości Rudzkich.
– Jestem megaszczęśliwa, naprawdę
nie spodziewałam się. Nic nie było do
końca pewne, werdykt jury przeszedł
moje najśmielsze oczekiwania. Myślałam, że więcej dziewczyn otrzyma poszczególne tytuły. Było w tym roku wiele pięknych i wyjątkowych dziewczyn,
tym bardziej się cieszę, że dwa tytuły
przypadły mnie – to ogromne wyróżnienie – dzieliła się wrażeniami tuż po

Pływali i biegali
dla papieża

Sto lat
Jana Karskiego
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gali Anna Piątek, 23-letnia rudzianka.
Ania studiuje fizjoterapię i w tym roku
broni tytułu magistra.
Galę swoim występem uświetnił
Michał Grobelny, finalista takich programów jak Mam Talent, Szansa na
sukces, czy The Voice of Poland. Recital gwiazdy wieczoru był pełen emocji,
uczuć zawartych w balladach.
– W Rudzie Śląskiej było magicznie.
Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj zaprezentować nowego singla – opowiadał po występie Michał Grobelny.
Magiczny wieczór i wyjątkowa gala
– w tym roku miss po raz pierwszy nie
wystąpiły w strojach kąpielowych,
w zamian publiczność mogła je podziwiać w dżinsowych gorsetach. Były
i inne nowości.
– Chcieliśmy w tym roku zaskoczyć,
dlatego zmieniliśmy odrobinę formułę
gali – zaskakującym początkiem. Nikt
nie spodziewał się co nastąpi dalej.
Konwencja newsroomu, w którym toczy się początkowo akcja lekko zmyliła
publiczność. Ale skończyło się klasycznie – ogłoszeniem wyników i przekazaniem korony – mówi Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Monika Herman-Sopniewska
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– Chcemy przyspieszyć przydział lokali, postawić na aktywność mieszkańców
i skierować nasze działania szczególnie na najbardziej potrzebujących – mówi
w wywiadzie Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Zmiany w mieszkaniówce
– Panie Prezydencie, szykują się
zmiany...
– Tak, i to duże. Można by powiedzieć, że to całkiem spora reforma. Nie
jest tajemnicą, że obecnie w kolejce na
przydział mieszkania czeka ponad 4
tysiące rodzin. Cały problem polega na
tym, żeby tę kolejkę urealnić. W związku z tym wprowadzamy nowe rozwiązania, które na to pozwolą.
– Na czym mają polegać te zmiany?
– Pierwsza kwestia dotyczy doprecyzowania kryterium dochodowego.
Do tej pory to kryterium było troszkę
skomplikowane, bo posługiwaliśmy
się terminami z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Teraz każdy, kto
zna wysokość swojego zarobku
w kwocie brutto, będzie mógł policzyć czy kryterium spełnia, czy też
nie. Druga kwestia dotyczy obowiązku aktualizowania dokumentów. Cho-

dzi np. o zmianę stanu cywilnego czy
narodziny dziecka lub zmianę adresu
zameldowania. Obecnie istnieje obowiązek informowania nas o tych
zmianach, ale większość oczekujących tego nie robi, gdyż nie ma z tego
powodu żadnych negatywnych konsekwencji. Zmiana ma polegać na
tym, że tę aktualizację będą robić
mieszkańcy co roku sami. Ale spokojnie - będzie czas na to, żeby się do
tego przyzwyczaić, gdyż pierwszej
aktualizacji na tych zasadach trzeba
będzie dokonać w połowie przyszłego roku, a o zmianach będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
– A jeśli ktoś nie dopełni tego
obowiązku?
– Wtedy będziemy mogli wykreślić
go z listy oczekujących. Wychodzimy
z założenia, że ci, którzy realnie nie
mają gdzie mieszkać, zawsze o tym
obowiązku będą pamiętali.

– To rzeczywiście daleko idąca
zmiana, czy podobnych zmian jest
więcej?
– Zakładamy, że na liście mają pozostawać osoby, którym naprawdę
zależy na uzyskaniu mieszkania
z miasta i nie potrafią rozwiązać swojego problemu mieszkaniowego w inny sposób. Co do innych ważnych
zmian, to mieszkania chcemy oferować poprzez ogłoszenie publiczne,
np. na tablicy w urzędzie lub w BIPie. Teraz jest to metoda, którą stosujemy wyjątkowo, kiedy osoby najdłużej
oczekujące na liście trzykrotnie nie
przyjmą proponowanego mieszkania,
a chcemy, żeby obecnie metoda ta była regułą. Chcemy premiować tych,
którzy wykazują się aktywnością. Zakładamy, że aktywność wynika z silnej potrzeby rozwiązania problemu
braku dachu nad głową.
– Są jeszcze inne zmiany?
– Tak, jest ich jeszcze kilka, ale
chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej. Do tej pory obowiązywało rozróżnienie na osoby, które czekają na
mieszkanie przeznaczone do remontu kapitalnego i na mieszkanie prze-

Ponad 5,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Ruda Śląska. Urząd Marszałkowski, dzięki zwolnionym środkom z innych inwestycji wybrał 14 projektów
z listy rezerwowej, które zostaną dofinansowane. Wśród nich znalazła się przebudowana w ubiegłym roku ul. 1 Maja. I chociaż ubieganie się o refundację leży
w gestii UM a wszystko odbywa się według określonych procedur, to posłanka
Danuta Pietraszewska ogłosiła, że pozyskany zwrot nie jest zasługą władz miasta
a opozycji. Kto jest zatem ojcem tego sukcesu?

Bo ojców sukcesu jest wielu
– Jest kolejna, po rynku, refundacja kosztów inwestycji, o której
już pisałam – to przebudowa ul.
1 Maja na odcinku od ul. Klary do
ul. Szyb Walenty. Ruda Śląska
otrzyma 5,5 mln zł refundacji (85%
wartości inwestycji) i nie jest to
zasługa obecnych władz. To opozycja (PO) od grudnia zabiegała
o możliwość tej refundacji. Udało
się – ogłosiła 10 kwietnia na porta-

lu społecznościowym posłanka
Danuta Pietraszewska.
Jej opinia wywołała lawinę komentarzy, bo chociaż każda inicjatywa
mająca na celu usprawnienie komunikacji jest cenna, to rodzi się pytanie,
czy ingerowanie w przyznawanie
unijnych dotacji leży w mocy jakiejkolwiek partii? Specjaliści nie mają
co do tego wątpliwości. – Urząd Marszałkowski przekazując dotacje ze

Ruda Śląska dostała refundację części kosztów
za budowę tzw. rond turbinowych. 
Foto: SH

Wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Foto: MHS

znaczone do remontu bieżącego. Teraz te listy będziemy łączyć i będzie
obowiązywać jedna lista oczekujących na mieszkania, uszeregowana
według daty złożenia wniosku. Chcemy przez to uporządkować sytuację
i stosować jednolite i czytelne kryteria przydziału mieszkań. Może być

trochę zamieszania, bo po połączeniu
numery na liście muszą być ustalone
ponownie, ale w efekcie ma to stworzyć możliwość sprawniejszego
i szybszego przydziału mieszkań. To
jest zasadniczym celem naszego
działania.
Monika Herman-Sopniewska

środków Unii Europejskiej powinien
brać pod uwagę jedynie względy merytoryczne, a więc korzyści, jakie niesie ze sobą określony projekt. Uważam, że niedopuszczalne jest używanie wpływów politycznych do wpłynięcia na podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania. Gdyby takie
działanie miało miejsce, można by
wręcz je uznać za przykład korupcji
politycznej – komentuje Grzegorz
Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
Podobnego zdania są politolodzy.
– To nie powinno się opierać na zasadzie dowolności typu my rządzimy
i mamy wpływ, więc jednym damy wedle widzimisię, a drugim nie damy.
Jest to nie tylko niesprawiedliwe, ale
także wprowadza chaos jeśli chodzi
o rozdział tych środków. Tu podmioty

powinny traktowane być jednakowo
i barwy polityczne nie powinny mieć
większego znaczenia – tłumaczy dr
Tomasz Słupik z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
– To miasto aplikowało, wszystko
odbywało się według procedur, wniosek został pozytywnie rozpatrzony
i teraz odbywa się działanie według
logiki – ojców sukcesów jest wielu,
a porażka jest sierotą – dodaje.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego rozwiewają nasze wątpliwości i na pytanie, czy posłowie mają
wpływ na to, czy projekt zostanie zrefundowany czy nie, odpowiadają
krótko: – Nie – mówi Aleksandra Marzyńska, rzecznik prasowy Urzędu
Marszałkowskiego.
Sandra Hajduk
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Coraz bardziej napięta sytuacja panuje w Kompanii Węglowej. Najpierw nad
górnikami zawisło widmo niewypłacenia pensji. Teraz część z nich nie pracuje,
bo aż w dziewięciu kopalniach trwa przestój ekonomiczny. W weekend natomiast powołano nowy Zarząd Kompanii Węglowej.

Co dalej z Kompanią Węglową?

Wstrzymanie wydobycia w dziewięciu kopalniach Kompanii Węglowej to efekt problemów ze sprzedażą węgla energetycznego.
Foto: arch.

Wstrzymanie wydobycia
Decyzja o przestoju ekonomicznym
zapadła w Kompanii Węglowej 17
kwietnia. Jako pierwsi przestali pracować w samej centrali – od 22 kwietnia.
Od poniedziałku (28.04.) natomiast
w dziewięciu kopalniach nie jest prowadzony proces produkcyjny, a w sześciu prowadzone jest wydobycie węgla,
na który jest zbyt. Te zasady dotknęły
także rudzkich kopalń. W KWK „Pokój” całkowicie wstrzymano produkcję,
a w KWK „Bielszowice” i KWK „Halemba-Wirek” produkcja została częściowo ograniczona. Przestój potrwa do

5 maja. – Powód wstrzymania wydobycia jest prosty: zbyt dużo węgla energetycznego na rynku – tłumaczy Zbigniew
Madej, rzecznik prasowy Kompanii
Węglowej. – Koszt wydobywania węgla
w niektórych kopalniach znacznie przekracza cenę sprzedaży. Wstrzymanie
tam wydobycia jest tylko zyskiem – podkreśla.
Kaczyński o Kompanii
We wtorek (22.04.) do Rudy Śląskiej
przyjechał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z dziennikarzami spotkał się
on na hołdzie leżącej w pobliżu KWK
„Bielszowice”.

– Stoimy tutaj na tle kopalni należącej
do Kompanii Węglowej. To jest kopalnia, która w tej chwili funkcjonuje, ale
sytuacja Kompanii Węglowej jest taka,
że po świętach ludzie nie wracają do
pracy. Mamy do czynienia z przerwami
w zatrudnieniu i ograniczeniem płac. To
jest stan, któremu trzeba się przeciwstawić – mówił Jarosław Kaczyński.
Reakcja związków,
premiera i WUG-u
Liderzy górniczych związków zawodowych zareagowali na tę sytuację natychmiast. W minioną środę (23.04.)
w kopalniach należących do Kompanii
Węglowej zorganizowano masówki. To
na nich informowano załogi o przestoju. – Jak nietrudno się domyślić, górnicy nie przyjęli tych informacji z optymizmem – mówił w środę (23.04.) Przemysław Skupin, przewodniczący Komisji Zakładowej Wolnego Związku
Zawodowego „Sierpień 80” KWK „Pokój”. – Górnicy za ten czas pracy otrzymają wynagrodzenie wynoszące około
60% pensji. Pozostałe 40% po prostu
stracą. To jest okradanie rodzin górników – podkreślał. Głos w sprawie zabrał także Donald Tusk. – „Będę w przyszłym tygodniu (...) spotykał się i z ekspertami(...), którzy będą w stanie powiedzieć, w jaki sposób Kompanii Węglowej będzie można pomóc” – to słowa
premiera wypowiedziane w trakcie środowej (23.04.) konferencji prasowej.
Wyższy Urząd Górniczy wysłał nato-
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miast pismo do Kompanii Węglowej
ostrzegające przed tym, że przerwanie
wydobycia może doprowadzić do
zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa w kopalniach. Specjaliści tłumaczą,
że przestój może spowodować problemy
ze sprawnością systemów wentylacji,
odwadniania oraz maszyn i urządzeń.
Nowy Zarząd
Tymczasem w piątek i w sobotę
(25 i 26.04.) Rada Nadzorcza Kompanii
Węglowej przeprowadziła rozmowy
kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska członków Zarządu. Do konkursu
wpłynęły w sumie 34 zgłoszenia. Nowym
prezesem został Mirosław Taras, który
w przeszłości sprawował funkcję prezesa
lubelskiej kopalni Bogdanka – to za jego
kadencji kopalnia zadebiutowała na giełdzie i uruchomiono nowe pole wydobywcze. Oprócz Tarasa Rada Nadzorcza wybrała także pięciu wiceprezesów.
Najpierw Katowice,
później Warszawa
We wtorek (29.04.) ulicami Katowic
przeszła manifestacja związków zawodowych. Ich przedstawiciele domagali
się reakcji rządu na to, co obecnie dzieje
się w górnictwie. Związkowcy obawiają
się, że przestój ekonomiczny to wstęp
do zamykania kopalń na stałe. Zapowiedzieli, że jeżeli władze kraju nie podejmą stanowczych kroków w celu poprawy sytuacji, kolejna manifestacja przejdzie ulicami Warszawy. Planowana jest
na 19 maja.
Sandra Hajduk

3

Monster Trucki wracają

Ryk silników o ogromnej mocy, hektolitry spalonego paliwa, niewiarygodne
akrobacje, dziesiątki miażdżonych wraków
aut. Wielkie i głośne Monster Trucki powracają do Polski! 7 czerwca w Krakowie
na stadionie Cracovii kilkutonowe samochody będą ze sobą zaciekle rywalizować.
Przekonaj się na własne oczy, jak wysoko
potrafią wybijać się w powietrze. Masz też
szansę poznać kierowców, zdobyć autograf i zrobić sobie zdjęcie z gigantycznymi
Monster Truckami. Dla naszych Czytelników mamy do przekazania podwójne zaproszenie na to widowisko. Wystarczy, że
wyślesz SMS-a o treści wiad.mt+imię
i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy od 30 kwietnia od godziny 10.00
do 1 maja do godziny 15.00.

REKLAMA
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Mickiewicz z Politechniką

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

Na akademii byli obecni przedstawiciele Politechniki Śląskiej.

Podczas zakończenia roku szkolnego maturzystów w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza, placówka zawarła
współpracę z Politechniką Śląską.
Celem podpisanego w środę

Foto: RP

(23.04.) porozumienia jest rozwój
kontaktów dydaktycznych.
– Chcemy wspomagać rozwój
indywidualnych
zainteresowań
uczniów. W ramach działań będziemy przeprowadzać konsultacje

Zostań zielonym

Najmłodsi wiedzą jak dbać o środowisko.

Foto: MHS

w zakresie rozbudowy bazy dydaktycznej szkoły, wykłady oraz zaprosimy uczniów na uczelnie – tłumaczy dr hab. inż. Wojciech Stanek
z Instytutu Techniki Cieplnej na
Politechnice Śląskiej.
Na początku akademii przedstawiono szczegóły umowy. W kolejnej części na dziedzińcu szkolnym
uroczyście wręczono maturzystom
świadectwa i wyróżnienia.
– Moment pożegnania jest ciężki,
bo z jednej strony człowiek się cieszy, że następni wychowankowie
uciekają ze szkoły, a z drugiej w naszym życiu kończy się kolejny ważny etap. Szczególnie ciężko jest gdy
w klasie jest wiele wyróżniających
się osobowości – mówi Elżbieta
Żurek, nauczycielka w ZSO nr 1. –
Absolwenci wracają do szkoły bardzo często jako nauczyciele. Te powroty trudno tak nazywać, ponieważ w dobie mediów społecznościowych mamy z wieloma byłymi
uczniami bardzo dobry kontakt –
dodaje.
Robert Połzoń

– Przedszkolaki wiedzą, że trzeba
oszczędzać wodę i gasić zbędną żarówkę. Wiedzą również jak zachować się w lesie i jak dbać o przyrodę – mówi Sylwia Wasser z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Nowym
Bytomiu. Po hasłem „Zostań zielonym” dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 oraz Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przeprowadziły w czwartek
(24.04.) na rynku miejskim happening
ekologiczny.
Najmłodsi
z transparentami proekologicznymi przemaszerowali na plac Jana
Pawła II, gdzie zachęcali mieszkańców do segregacji śmieci i dbania
o środowisko naturalne. 
MHS

Otwarte szkoły

W klasach prezentowano zaplecze dydaktyczne szkół.

W sobotę (26.04.) chwilę na zastanowienie się nad swoją przyszłością mieli
rudzcy gimnazjaliści. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika i Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. G. Morcinka zorganizowały dla
przyszłych uczniów Dni Otwarte.
– Zachęcamy uczniów swoją ofertą.
Chcemy ją jak najbardziej spopularyzować i rozpowszechnić. Jest ona według
nas bardzo ciekawa i bogata – informuje
Małgorzata Kaszubowa, wicedyrektor
ZSP nr 6. – Gimnazjaliści mogą zapo-

Foto: RP

znać się z naszymi nauczycielami i pracowniami. Dziś przygotowaliśmy dla zainteresowanych dużo atrakcji – dodaje.
W ZSO nr 2 Dzień Otwarty został zorganizowany pod hasłem „Średniowiecze”. Prezentacji oferty szkoły towarzyszyły pokazy rycerskie.
– Podoba mi się taka forma reklamowania szkoły. Można spędzić aktywnie
czas na dworze i oglądać sobie wszystkie
zakamarki szkoły – mówił Piotrek, gimnazjalista z Wirku.

Robert Połzoń

Mistrz czytania
Kacper Karasek z SP nr 40 został
„Mistrzem Pięknego Czytania”.
W miejskim konkursie wzięli udział
uczniowie klas trzecich rudzkich
szkół podstawowych. Po raz ósmy
konkurs został zorganizowany
w Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach.
– W sumie wystartowali uczniowie z 19 rudzkich szkół podstawowych. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W tym roku

uczniowie losowali i czytali fragmenty lektury pt. „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego.
Jury składające się z przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta Ruda Śląska i kochłowickiej
filii MBP wybrało „Mistrza Pięknego Czytania”. Został nim Kacper
Karasek, któremu jeszcze raz serdecznie gratulujemy – mówią Beata
Jurczyk i Renata Jarosz, organizatorki konkursu.
MHS
REKLAMA

WOKÓŁ NAS

Nowy Bytom rozmawia

Egzaminy gimnazjalne

Kolejne spotkania ruszą już jesienią.

Mieszkańcy skarżyli się także na
brak ubikacji w pobliżu placu Jana
Pawła II: – Kto zaprojektował plac
miejski bez ubikacji, w miejscu, w którym często odbywają się imprezy?
–pytał jeden z mieszkańców. Zebrani
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usłyszeli satysfakcjonującą odpowiedź: – Jesteśmy w trakcie projektowania toalety. Powstanie ona za garażem księdza proboszcza parafii św.
Pawła, w pobliżu magistratu.
Magdalena Szewczyk

– Chciałbym, żeby transport publiczny w Rudzie Śląskiej był na bardzo wysokim poziomie. Ruda Śląska
ze względu na położenie w aglomeracji powinna taki transport mieć. Będę
kontrolował co się dzieje z danym
zgłoszeniem. Wielu mieszkańców
przychodzi z pomysłami nie do zrealizowania – jedni chcą przystanku pod
blokiem, inni nie. Jak zadowolić i jednych, i drugich? W takich sytuacjach
będę pełnił funkcję mediatora – dodaje Andrzej Nowak.
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami nowy doradca ma już za sobą. Dotyczyło ono rozkładu jazdy autobusów linii 121, który budzi spore kontrowersje. – Czas pokaże jakie będą
inne zgłoszenia. Można też informować, że autobus nie przyjechał, że kierowca był nieuprzejmy. Postaram się
zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby mieszkańcom pomóc. Będę czynnie

Nowy rzecznik
Andrzej Nowak nie jest już
rzecznikiem prasowym Straży
Miejskiej. Funkcję tę objął mł.
insp. Tomasz Parzonka z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Powodem zmiany
było objęcie przez Andrzeja Nowaka stanowiska pełnomocnika
ds. transportu zbiorowego. Zajmie się on problemami komunikacji miejskiej.

Nowy doradca
Andrzej Nowak – dotychczasowy
rzecznik prasowy Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej został doradcą ds.
transportu zbiorowego.
– Będę zajmował się komunikacją
zbiorową w naszym mieście, czyli Kolejami Śląskimi, Tramwajami Śląskimi
oraz KZK GOP-em. Chcę, żeby informowanie mieszkańców było jednym
z ważniejszych elementów mojej działalności. Nie czarujmy się, z transportu
publicznego nikt nie jest w 100 % zadowolony, a mieszkańcy są najlepszym
źródłem informacji, że rzeczywiście ten
transport różnie działa – mówi Andrzej Nowak.
Doradca ds. transportu zbiorowego
będzie współpracował z mieszkańcami
i władzami miasta. Priorytetem w działaniu będzie dbanie o interesy miasta
w kwestiach związanych z transportem, ale też realizowanie oczekiwań
mieszkańców w tej materii.

W środę, 23 kwietnia o godzinie 9.00, gimnazjaliści rozpoczęli swój trzydniowy egzamin.
Pierwszego dnia uczniowie
zmierzyli się z historią i wiedzą
o społeczeństwie oraz językiem
polskim, drugiego dnia z częścią
przyrodniczą i matematyczną,
w piątek natomiast gimnazjaliści przystąpili do części z języka
obcego. – W szkole jest zawsze
„nerwówka” związana z tymi
egzaminami. W trakcie ich trwania jednak głównie skupiamy się
na wyzwaniach logistycznych.
Ten egzamin jest okazją do podsumowania działalności nauczycieli i wychowawców – mówił
mgr Damian Pajonk, dyrektor
Gimnazjum nr 11 im. Jana S.
Dworaka w Rudzie Śląskiej.

Msza święta

Andrzej Nowak – doradca ds. transportu zbiorowego.

brał udział w spotkaniach KZK GOP-u
czy Tramwajów Śląskich i przyglądał
się bezpośrednio jak wdrażane są
pewne projekty, które przewoźnicy
chcą realizować na terenie miasta.
W pierwszym tygodniu objechałem
miasto, pewne wnioski już mam
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i wiem co można by zmienić – przekonuje Andrzej Nowak.
Nowy doradca ds. transportu zbiorowego czeka na uwagi i interwencje
mieszkańców w pokoju 117 w godzinach pracy rudzkiego magistratu.
Monika Herman-Sopniewska

Mieszkańców zapraszamy na
nabożeństwo, które odbędzie się
z okazji obchodów 3 Maja, związanych z uchwaleniem Konstytucji, wybuchem III powstania
śląskiego, a także święta Najświętszej Marii Panny Królowej
Polski. Msza święta odprawiona
zostanie 3.05. w parafii Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach o godzinie 10.30.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

lisku, które ruszyć mają we wrześniu tego roku. Na renowację i unowocześnienie odkrytego basenu,
przeznaczonych jest łącznie 11 mln
zł, a środki te mają być pozyskane
z funduszy unijnych.
Przybyli poruszyli również gorący
temat spalarni opon, która miała powstać przy ulicy Hallera: – Chciałbym
otrzymać konkretną odpowiedź władz
miasta, czy bez względu na decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie spalarni, Urząd
Miasta będzie przeciwny tej inwestycji? – pytał przedstawiciel powstałego Stowarzyszenia Mieszkańców
Hallera.
– Wydaliśmy negatywną opinię, ale
firma się odwołała i nie wiemy jaka
będzie dalsza decyzja SKO w tej sprawie. Jeśli będzie pozytywna dla tej
właśnie firmy, wtedy od tej decyzji odwołamy się my – tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic.

W SKRÓCIE
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Po raz kolejny w Gimnazjum nr 11
spotkali się mieszkańcy Nowego Bytomia, by debatować o tym czego
w ich dzielnicy brakuje, co nadaje się
do remontu i na czym warto skupić
uwagę. O tym co boli, uwiera i gryzie
w codziennym życiu rudzianie rozmawiali po raz ostatni w tym sezonie.
Kolejne spotkania z władzami miasta
zaplanowane są na jesień.
23 kwietnia w szkolnej placówce
przy ulicy Ratowników odbyło się
spotkanie z prezydent Grażyną Dziedzic, na którym pojawiła się grupa
rudzian szczególnie interesująca się
sprawami lokalnymi.
Mieszkańców Nowego Bytomia,
którzy nie wybrali się na spotkanie,
zainteresować mogą planowane
w tych rejonach inwestycje, obejmujące głównie odnowienie dworca
w Chebziu, rewitalizację Kaufhausu, oświetlenie uliczne czy kompleksowe prace na miejskim kąpie-
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WYBORY MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2014

Miss Rudy Śląskiej wybrana!

Kandydatki do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2014 w strojach wieczorowych.

Miss Foto – Jagoda Żogała.

Kandydatki w sukniach ślubnych.

Pierwsze wyjście – sukienki z gazet.

PARTNERZY
Po gali przyszedł czas na gratulacje w garderobie.

AUTO SERVICE

TOBOŁA
20 lat na rynku

ORGANIZATORZY

W tym roku zamiast strojów kąpielowych kandydatki zaprezentowały się w strojach gorsetowych.

PATRONI MEDIALNI

WYBORY MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2014

Wiadomości Rudzkie 30.04.2014

Galę poprowadziła Monika Herman-Sopniewska wraz z Robertem Walczakiem.

Piękne kandydatki czekają na werdykt.

Jagoda Żogała – nowa Miss Rudy Śląskiej podczas przemowy.

Anna Piątek – nowa Miss Wiadomości Rudzkich z red. nacz. Anną PiątekNiewęgłowską.

Uśmiech do widowni.

Dziewczyny na kilka minut przed wejściem na scenę.

Wieczór umilił Michał Grobelny – uczestnik programu The Voice of Poland.

Ostatnie przygotowanie przed występem.
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W Rudzie przy ulicy Szczęść Boże 21 mieści się sklep, w którym każdy budowlaniec znajdzie coś dla siebie. Z Agatą Herwy, właścicielką ﬁrmy NOMAX rozmawiamy o planach na sezon wiosenny.

Rozpoczęcie sezonu
budowlanego w ﬁrmie NOMAX
– Czy sezon wiosenny w budownictwie możemy uznać za otwarty?
– Tak, z całą pewnością można
stwierdzić, że rozpoczął się sezon budowlany. Odczuwamy go w naszej
ﬁrmie. Dzięki sprzyjającej pogodzie
ﬁrmy wykonawcze działają już pełną
parą, a klienci indywidualni zaczęli
swoje prace w domach i w ogródkach.
– Jak rozpoczęli Państwo nowy
sezon?
– W tym roku zaprosiliśmy naszych
klientów na szkolenie z przedstawieniem nowości na nowy rok budowlany. Przy tej okazji chcieliśmy podziękować za liczny udział i miłą atmosferę.
– Czy wiosną szykuje się u Państwa trochę zmian?
– Tak – zdecydowanie. Jedną z nowości u nas w tym sezonie będzie
mieszalnik farb i tynków ﬁrmy Atlas.
Będzie to jedyny mieszalnik w Rudzie Śląskiej i mamy nadzieję, że
dzięki tej inwestycji sprostamy wymaganiom naszych klientów.

Mieszalnik pozwala nam zapewnić
najniższe ceny na Śląsku. Specjalnie
przeszkolone osoby pomagają w doborze systemu dociepleń, koloru tynków i farb. Przygotowujemy też kosztorysy dla ﬁrm inwestycyjnych oraz
klientów indywidualnych.
– Co jeszcze przygotowali Państwo dla swoich klientów?
– Na nowy sezon zakupiliśmy kolejny samochód z rozładunkiem Hds do
2,5 tony. Długo zastanawialiśmy się
nad jego zakupem, jednak mały samochód z możliwością rozładunku w trudno dostępnych miejscach okazał się
dobrym pomysłem. Już po krótkim
czasie klienci docenili jego zalety. Dodatkowo zakupiliśmy również nowy
wózek widłowy dla usprawnienia pracy i obsługi klientów.
– Podobno od niedawna posiadają
też Państwo punkt wymiany gazu?
– Tak. Od kiedy przenieśliśmy się
do nowej siedziby, na ulicy Szczęść
Boże 21 prowadzimy również punkt
wymiany butli zarówno kuchenkowych jak i specjalnych – używanych

w budownictwie. Proponujemy konkurencyjne ceny.
– Jak oceniają Państwo rozwój
ﬁrmy?
– Naszym zdaniem ﬁrma rozwija się
prężnie. Z końcem zeszłego roku zmieniliśmy siedzibę ﬁrmy – przenieśliśmy
się do nowo wybudowanego obiektu
handlowego. Nasza powierzchnia magazynowa to teraz 3 tys. m2. Zostały
też zatrudnione nowe osoby do działu
sprzedaży. Obecnie siedziba znajduje
się na wspomnianej wcześniej ul.
Szczęść Boże 21 w Rudzie Śląskiej.
– Co przyniesie dla Państwa nowy sezon?
– Liczymy na to, że nowy sezon pozwoli nam na jeszcze większy rozwój
ﬁrmy. Planowane są nowe inwestycje,
których na razie nie chcemy zdradzać.
– Czego życzą Państwo swoim
klientom?
– Naszym klientom życzymy
udanych zakupów, pomyślnej
współpracy i zapraszamy na
otwarcie sezonu.
OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejOrzegowie przy ulicy Stromej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy 1,
obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej, obejmujące stanowiące całość gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem
geodezyjnym 2984/164 o powierzchni 469 m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2947/166 o powierzchni 1046 m2
(KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda
Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa (działy III i IV ww. ksiąg wieczystych
wolne są od wpisów).Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości ﬁgurują jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1) oraz fragmentarycznie teren zabudowy usługowej
(symbol planu UP1). Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MW1 i UP1.
Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej; teren jest porośnięty
w części drzewami oraz krzewami. Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych
nieruchomości zlokalizowane są pozostałości po wyburzonych obiektach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Stromej. Zjazd powinien
być zlokalizowany na przedłużeniu ul. Piasecznej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. z 2013.260 j.t.), nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być
usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Stromej.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 3.06.2014 r. o godz. 12.00 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) oraz w terminie do dnia 27.05.2014 r. dokonają
wpłaty zaliczki w kwocie 3.000,00 zł z dopiskiem „zaliczka – ul. Stroma” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie
udziału w rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32/ 244-90-00 wew. 2231.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 032 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Bzów 5, Fiołków 2 i 8 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 30.04.2014 r. do dnia 20.05.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres:
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13
10902037000000053600 5415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem
zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego
w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 27.05.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 27.05.2014
r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie : 40.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037
000000053600 5415 do dnia 27.05.2014 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków
na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu
Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21
dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro) wykazu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej przy ul. M. Ogińskiego w Rudzie
Śląskiej, oznaczonej jako działka nr
3335/177 o powierzchni 39 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Nowa
Wieś, objęta księgą wieczystą KW Nr
GL1S/00016238/0 Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na
poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej znajdującej
się w użytkowaniu wieczystym osób
ﬁzycznych.
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KULTURALNIE

Sto lat Karskiego
Ruda Śląska wspominała w czwartek
(24.04.) setną rocznicę urodzin Jana
Karskiego. Podczas konferencji zorganizowanej w Miejskim Centrum Kultury, hołd wybitnemu dyplomacie oddali
m.in. były prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski, prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic, a także wieloletnia
towarzyszka życia Karskiego – Kaya
Mirecka-Ploss. Kilka godzin wcześniej,
w Międzynarodowym Instytucie Dialogu i Tolerancji im. J. Karskiego odbyła
się konferencja, podczas której oﬁcjalnie zaprezentowano wydane przez NBP
monety, znaczek pocztowy z podobizną
Jana Karskiego, a także nowe wydanie
„Tajnego państwa” Jana Karskiego.
– Jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, że
te monety kolekcjonerskie weszły dzisiaj do emisji i przed NBP w Katowicach utworzyły się już kolejki. Monety
są bardzo ciekawe i symboliczne, tak
jak praca Karskiego – mówił Bartosz
Łuczywo z NBP oddziału okręgowego
w Katowicach.

CO, GDZIE, KIEDY?

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karskiego Poczta Polska wydała też okolicznościowy znaczek, który nie powstałby, gdyby nie udział w tym przedsięwzięciu rudzkich ﬁlatelistów.
– Kiedy powstał w Rudzie Śląskiej
Instytut im. Jana Karskiego, w naszych
głowach narodził się pomysł i rozpoczęliśmy starania, których efektem jest dzisiaj ten znaczek – opowiadała Jadwiga
Ostraszewska, prezes Rudzkiego Oddziału Polskiego Związku Filatelistów.
O godz. 15.00 tego samego dnia ruszyła konferencja w Miejskim Centrum
Kultury – odbyła się pod hasłem „Dziedzictwo człowieka odwagi i prawości”,
a zorganizował ją Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji w Rudzie
Śląskiej.
– Dzisiejszy dzień jest bardzo ważną rocznicą, upamiętniającą wielkiego Polaka, dzięki któremu mogliśmy
uświadomić całemu światu, co działo
się w naszym kraju w czasie wojny
i o tym, że Holokaust był prawdą –

Muzycznie dla mamy
Agencja artystyczna Juma zaprasza na koncert „Dla Ciebie Mamo”,
podczas którego wystąpią soliści
Gliwickiego Teatru Muzycznego,
tancerze tańca towarzyskiego oraz
laureatka Szansy na sukces – Joanna
Dolata. Widowisko odbędzie się 24
maja o godzinie 17.00 w Miejskim
Centrum Kultury. Bilety można nabyć w cenie 30 i 35 zł, od poniedziałku do piątku, od godziny 15.00
do 18.00. Zapraszamy wszystkie
mamy wraz z potomkami!

Koncert charytatywny
Konferencja „Dziedzictwo człowieka odwagi i prawości”.

Foto: MHS

rokością geograﬁczną i o każdym czasie. Jestem pewny, że myśl Karskiego,
jego wrażliwość, nie zgodziłaby się
z tym, co dzieje się wokół – podsumował Aleksander Kwaśniewski.
Monika Herman-Sopniewska

podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic.
– Karski pokazał, jak człowiek powinien reagować na wojnę i na przemoc, na zbrodnię i odbieranie ludziom
godności – wszędzie, pod każdą sze-

Festiwal podsumowany
Coroczny przegląd dokonań artystycznych dzieci i młodzieży z Rudy
Śląskiej zakończony! W poniedziałek
(28.04.) w Miejskim Centrum Kultury
im. Henryka Bisty odbył się ﬁnał XXIV
Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, w trakcie którego poznaliśmy laureatów zmagań w kategoriach:
teatr, taniec, muzyka i plastyka.
Przesłuchania trwały kilka dni, a na
scenach domów kultury zaprezentowali się nie tylko podopieczni placówek
kulturalnych, stowarzyszeń reakreacyjno-sportowych i szkół, ale także podopieczni
instruktorów
uczących
w osiedlowych domach kultury RSM.
– Nas cieszy przede wszystkim to, że tak
wiele dzieci w Rudzie Śląskiej para się
różnymi gatunkami sztuki. To jest naprawdę optymistyczne i dobrze wróży
na przyszłość – mówił Andrzej Trzciński, który oceniał umiejętności mło-
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dych rudzian w kategoriach taniec i teatr. – Wszelkie gatunki sztuki bardzo
wzbogacają wewnętrznie człowieka
i nawet jeśli w dorosłym życiu ktoś będzie wykonywał zupełnie innego rodzaju prace, to niewątpliwie to, czego się
nauczy poprzez obcowanie ze sztuką,
zaowocuje – podkreślał.
Organizowany już po raz 24. festiwal nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.
W samej kategorii taniec udział wzięło
511 wykonawców.
– Na takich festiwalach możemy nie
tylko pokazać się, ale także porównać
poziom nasz i innych grup. Dzięki temu
cały czas się rozwijamy. Najważniejsza
jest w tym wszystkim dobra zabawa,
chociaż każdy występ jest trochę stresujący – tłumaczyła Katarzyna Lorek,
członkini zespołu teatralnego „Moklandia”. – Najfajniejsze było to, że mogli-

W Domu Kultury w Rudzie Śląskiej odbędzie się koncert charytatywny i aukcja obrazów na rzecz
chorych na stwardnienie rozsiane.
Organizatorem wydarzenia jest Śląskie Stowarzyszenie Chorych na
SM Sezam. Wszystkich chętnych do
pomocy zapraszamy 11 maja na godzinę 17.00. Wstęp po skontaktowaniu się pod numerem tel. 669-091694.

Kubuś w DK
Już 18 maja kolejne widowisko dla
najmłodszych mieszkańców miasta.
W Domu Kultury w Bielszowicach
wystąpią teatry „Moklandia” i „Bajkoland”. Grupy przeniosą widzów
w czarodziejski, bajkowy świat, prezentując dwa spektakle: „Kubuś Puchatek” oraz „Charlie i Fabryka Czekolady”. Zapraszamy na godzinę
16.00. Bilety w cenie 10 zł.

Pani pozna Pana
Galę ﬁnałową uświetnili swoimi występami laureaci.

śmy rozbawić innych – zapewniał Dominik Skrobarczyk z Teatru Bajkoland
funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 6, który zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii.
– Ćwiczyliśmy bardzo długo i włożyliśmy dużo pracy w przygotowanie

spektaklu, dlatego bardzo się cieszymy
z tej nagrody. To pokazuje, że warto było pracować – dodał Olek Wodarski,
także z SP nr 6.
Pełne wyniki dostępne są na portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl
Sandra Hajduk

Teatr Bezpański zaprasza na jubileuszowy, dziesiąty recital artystów
tej barwnej grupy. Spektakl „Pani
pozna Pana” wystawiony zostanie
na deskach Miejskiego Centrum
Kultury już 18 maja o godzinie
18.00. Cena biletów wynosi 10 i 15
zł.
REKLAMA
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Prawie 11,5 mln zł unijnej dotacji może otrzymać Ruda Śląska na modernizację miejskiego basenu i rozbudowę monitoringu. Urząd Marszałkowski ogłosił
listę 18 projektów, które mają szansę na doﬁnansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do podziału przeznaczono prawie 19,5
mln zł. Rudzkie wnioski przeszły już pozytywnie ocenę formalną.

Rudzkie wnioski pozytywne!

Modernizacja i rozbudowa miejskiego kąpieliska ma kosztować 13,4 mln zł.

Całkowita wartość zgłoszonych przez
Rudę Śląską do konkursu projektów
wynosi prawie 13,7 mln zł. Z przyznanego doﬁnansowania miasto chce zrealizować dwie inwestycje. Pierwsza dotyczy modernizacji i rozbudowy kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu. – Planujemy
wybudować w tym miejscu trzy nowe
niecki basenowe ze stali nierdzewnej,
wyposażyć je w system uzdatniania wody basenowej oraz urządzenia do zapewnienia stałej temperatury wody –
wymienia prezydent Grażyna Dziedzic.
– Chcemy, by kompleks basenów przy
ul. Ratowników był nowoczesny i by
spełniał wszelkie wymogi stawiane ta-

kim obiektom. Dlatego planujemy w pełni dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla.
W ramach modernizacji kąpieliska
planowane jest też wykonanie nowego
zaplecza sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Przy okazji na terenie
kompleksu powstaną również dwa boiska do piłki plażowej i plac zabaw dla
dzieci. Dodatkowo całkowicie wyremontowane zostanie boisko do koszykówki oraz scena z zadaszeniem. Ogółem na ten cel miasto planuje wydać
prawie 13,4 mln zł.
Drugi ze zgłoszonych przez Rudę
Śląską do konkursu projektów dotyczy
budowy miejskiego monitoringu. Mia-

Majówka w Rudzie Śląskiej
Zapraszamy do udziału w imprezach
majówkowych w Rudzie Śląskiej:

1 Maja, Dzień Flagi i Święto
Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia – na placu Jana Pawła II
rudzka młodzież chce uczcić zbliżające
się święto ﬂagi. Młodzi ludzie ubrani
w biało-czerwone barwy z ﬂagami
i sztandarami przemaszerują sprzed
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu w kierunku placu Jana
Pawła II. Tam, obok występów artystycznych, konkursów i quizów dotyczących historii kraju i symboli narodowych, zostanie rozegrany mecz biało-czerwonych oraz wypuszczone zostaną w niebo biało-czerwone balony.
Ponadto młodzież ułoży żywą ﬂagę,
która zostanie uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu.
1 maja – otwarcie sezonu Muzeum
PRL-u przy ul. Zajęczej w Bielszowicach (10.00-18.00).

3 maja – o godz. 10.30 w kościele pod
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
w dzielnicy Kochłowice odbędzie się
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
i miasta. Po zakończeniu nabożeństwa
planowany jest przemarsz pod pomnik
Powstańców Śląskich.
Dni Otwarte Funduszy
Europejskich
7 maja – Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina przy ul. 11 Listopada 15a zaprasza na Dni Otwarte. Pod
hasłem „CIS Twoją przystanią” zaplanowano wiele atrakcji, m.in. zajęcia otwarte w ramach Klubu Babci i Wnusia, zajęcia świetlicowe dla dzieci, warsztaty informatyczne, wystawy i prezentacje. Ponadto podczas trwania Dnia Otwartego,
od godz. 9.00 do 18.00 będzie można
zwiedzać cały obiekt. Wstęp wolny.
7 maja – o godz. 16.00 na boisku przy
ul. Czarnoleśnej zostanie rozegrany
mecz pomiędzy najmłodszymi piłkarza-

sto zgłosiło przy tym do refundacji zakup i montaż funkcjonującego już od
zeszłego roku sprzętu. Dodatkowo za
unijne pieniądze władze miasta chciałyby zakupić 11 nowych kamer, które
miałyby być zamontowane w Parku im.
A. Kozioła w Rudzie (2 kamery obrotowe), na osiedlu Kaufhaus w Nowym
Bytomiu (3 kamery obrotowe), na placu
przy ul. Hlonda w Orzegowie (1 kamera
obrotowa), w rejonie dworca kolejowego w Chebziu (3 kamery obrotowe) oraz
w Parku Aktywności Rodzinnej, który
będzie budowany w Bykowinie w ramach budżetu obywatelskiego (1 kamera obrotowa i 1 stacjonarna). Koszt inwestycji ma wynieść ponad 313 tys. zł.
Z tej kwoty ponad 266 tys. zł ma pochodzić z unijnego doﬁnansowania.
– Rozbudowa monitoringu poprawi
bezpieczeństwo w rejonach najbardziej
zagrożonych przestępczością, w szczególności tą najbardziej uciążliwą dla
przeciętnego mieszkańca – wyjaśnia
Grażyna Dziedzic. – Z doświadczenia
wiemy też, że kamery odstraszają przestępców i chuliganów, dzięki czemu spada liczba zniszczeń, kradzieży, czy rozbojów. Ponadto w miejscach objętych
monitoringiem mieszkańcy czują się
bezpieczniej, a służby mundurowe mogą
szybciej reagować na niebezpieczeństwo – zauważa prezydent Rudy Śląskiej.
Zgłoszone przez Rudę Śląską wnioski przeszły już pierwszy etap weryﬁkacji. – Urząd Marszałkowski pozytywnie
ocenił zgłoszone przez nas projekty pod
względem formalnym – wyjaśnia Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta. – Teraz czeka je ocena
merytoryczna. O tym, które inwestycje
ostatecznie otrzymają doﬁnansowanie,

zdecyduje zarząd województwa. Konkurs powinien się rozstrzygnąć do końca
czerwca – dodaje.
Rewitalizacja kąpieliska i rozbudowa
monitoringu to nie jedyne inwestycje,
które władze Rudy Śląskiej planują wykonać w najbliższym czasie z funduszy
unijnych. Miasto zgłosiło aż 44 projekty, które chce zrealizować ze środków
europejskich w latach 2014 – 2020. Ich
wartość wynosi ogółem ponad 105 mln
zł. Zgłoszone przez miasto projekty dotyczą zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak również działań „miękkich”, które realizowane będą w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Same tylko projekty związane z termomodernizacją warte są 27 mln zł – podkreśla prezydent Dziedzic. – Chodzi tu
zarówno o budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, jak również o możliwość doﬁnansowania do
termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego. Zgłosiliśmy też do doﬁnansowania projekty termomodernizacji
7 budynków wspólnot mieszkaniowych
– wyjaśnia.
Dodatkowo Ruda Śląska ma również
szansę otrzymać 300 mln zł unijnego
wsparcia na budowę dalszych etapów
trasy N-S. Wniosek miasta przeszedł już
wszystkie formalności w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach i został wysłany do Komisji Europejskiej. O tym,
które projekty otrzymają pieniądze, zdecydują negocjacje z unijnymi urzędnikami. W ostatnim czasie miasto pozyskało też ponad 5,5 mln zł zwrotu za
budowę tzw. rond turbinowych. – Staramy się wykorzystywać wszystkie szanse
na pozyskanie unijnych pieniędzy – podkreśla Grażyna Dziedzic.
KP

mi Rudy Śląskiej, a o 17.30 do rywalizacji staną rodzice dzieci. W przerwie rozgrywek zaplanowano konkursy dla dzieci
i rodziców, a po ostatnim meczu wspólne
pieczenie kiełbasek.
W tym dniu będzie można również
sprawdzić swoją kondycję. Rudzki ultramaratończyk August Jakubik zaprasza
o 16.30 na Test Coopera, czyli bieg ciągły przez 12 minut. Wstęp wolny.
8 maja w godz. od 16.00 do 18.00
rudzkie „Diablice” zapraszają na ul.
Czarnoleśną, na wspólny trening. Po
warsztatach drużyna rugbystek rozegra
mecz pokazowy. Wstęp wolny.
9 maja w godz. od 9.00 do 13.00 Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza zaprasza na Dni Otwarte. W programie zaplanowano m.in. zwiedzanie
obiektu, występy uczniów, gry i zabawy.
Wstęp wolny po uprzednim zgłoszeniu
po adresem projektyruda@onet.pl.
Festyny rodzinne z okazji
55-lecia nadania praw
miejskich miastu Ruda Śląska

9 maja – plac Jana Pawła II, 16.00 –
biegi rekreacyjne z udziałem mieszkańców miasta, 17.30 – koncert zespołu
KAMELEON, 19.00 – koncert zespołu
STUDIO SZTAMA.
17 maja – planty w Kochłowicach.
16.00 – biegi rekreacyjne z udziałem
mieszkańców miasta, 17.30 – koncert zespołu KAMELEON, 19.00 – koncert zespołu ŚCIGANI.
23 maja – park Strzelnica w dzielnicy
Bielszowice. 16.00 – biegi rekreacyjne
z udziałem mieszkańców miasta, 17.30
– koncert zespołu KAMELEON, 19.00
– koncert zespołu ŚCIGANI.
Biegi w ramach projektu
„Ruda Run”
10 maja o godz. 10.30 w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie przy
ul. Hlonda 29 odbędzie się impreza biegowa. Wspólne bieganie poprzedzi część
informacyjno-dydaktyczna. Po części
teoretycznej około godz. 12.30 przewidziano bieg na dystansie 5 km przez bytomski park „Fazaniec”. Wstęp wolny.

Przed nami długi majowy weekend.
Na te dni przypadają ważne święta
narodowe: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3
Maja. – Każdy z nas może zamanifestować swój patriotyzm bardzo prosto i bez patetycznego ceremoniału –
poprzez wywieszenie biało-czerwonej
ﬂagi na własnym domu lub w oknie
mieszkania czy przypięcie do piersi
kotyliona w barwach narodowych –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Wywieśmy
ﬂagi na
majówkę!

Z okazji świąt majowych władze miasta
zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystej mszy świętej z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji
3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów
oraz wybuchu III powstania śląskiego,
a także święta Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski. Nabożeństwo odbędzie
się 3 maja o godz. 10.30 w kościele Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach. – Zapraszam do udziału w nabożeństwie i pozostaję w nadziei, że ta ważna rocznica
będzie okazją do wspólnej modlitwy o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny i mieszkańców naszego miasta – mówi Grażyna
Dziedzic. Po zakończeniu mszy planowany jest przemarsz pocztów sztandarowych
pod pomnik Powstańców Śląskich,
gdzie złożone zostaną kwiaty.
Apel prezydent Rudy Śląskiej wychodzi naprzeciw inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który już od kilku lat z okazji
ważnych świąt narodowych prosi Polaków
o radosne i dumne przeżywanie tych
szczególnych dni. – Zależy mi bardzo, aby
tym ważnym dniom towarzyszyło jak najwięcej autentycznej, szczerej radości i dumy, będących nieodłącznymi elementami
nowoczesnego patriotyzmu. Niech każdy
polski dom będzie przystrojony w biel
i czerwień, aby dać mocny wyraz naszego
przywiązania do narodowych symboli
i tych wielkich wartości, które kształtowały nas – Polaków – na przestrzeni wieków
– napisał w jednym ze swoich apeli Bronisław Komorowski.
KP
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O ponad 4,7 mln zł zmniejszone zostały długi miejskiego szpitala i parku wodnego. Rada Miasta podjęła uchwały w tej sprawie. Dzięki dokapitalizowaniu obu
spółek nie będą one musiały oddawać miastu zaległych zobowiązań. Dodatkowo
rudzki szpital otrzyma milion złotych na wykonanie niezbędnych inwestycji.

Długi spółek zmniejszone

Długi miejskiego szpitala i parku wodnego zostały zmniejszone o ponad 4,7 mln zł.

– Zmniejszenie długów szpitala i Aquadromu względem miasta to tak naprawdę
zabieg księgowy – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Za tymi operacjami
nie idzie żadny konkretny pieniądz.
My wnosimy do spółek dodatkowe udziały, a w zamian za to nie muszą one oddawać nam pieniędzy, które nam zalegały.
Dzięki tej operacji spółki mają mniejsze
zadłużenie. Jedyne dodatkowe pieniądze,
jakie wyjdą z miejskiej kasy w związku
z dokapitalizowaniem spółek to te, które
szpital otrzyma na wykonanie remontu –
dodaje.
Ogółem kapitał zakładowy miejskiego
szpitala został podwyższony o 2.654.000
zł. Jeden milion złotych z tej kwoty przeznaczony zostanie na inwestycje. Za prze-

kazane przez miasto pieniądze szpital
planuje przeprowadzenie prac remontowych, głównie na Oddziale Ginekologii.
Są one związane ze zwiększeniem ilości
łóżek dla położnic. Częściowo środki
z miasta przeznaczone zostaną również na
zakup sprzętu medycznego. – Potrzeby
szpitala są duże – podkreśla prezes Sławomir Święchowicz. – Wymaga on inwestycji, które pozwolą na jego dalszy rozwój, a tym samym wzmocnienie jego pozycji na rynku usług medycznych, oraz
przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb
pacjentów, głównie z terenu miasta – wyjaśnia szef szpitala.
Pozostała część kapitału, który miasto
wniosło do szpitala, dotyczy zamiany jego długów względem miasta na dodatko-

we udziały gminy w spółce. Zobowiązania finansowe placówki dotyczyły
w głównej mierze dzierżawy sprzętu medycznego i powstały w 2010 roku
w związku z likwidacją „starego” szpitala
i powołaniem w jego miejsce nowej spółki. – W tej sytuacji doszło do tego, że równolegle obok siebie funkcjonowały dwa
podmioty, których właścicielem było miasto – „stary szpital”, czyli Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski oraz „nowy szpital”, czyli
Szpital Miejski Sp. z o.o. – wyjaśnia Bogusława Opaczyńska z Wydziału Nadzoru
Właścicielskiego UM. – Nowa spółka nie
posiadała własnego sprzętu, a więc musiała wydzierżawić go od „starego szpitala”. Kiedy ten ostatni został zlikwidowany, wszystkie jego rozliczenia finansowe
przejął dotychczasowy właściciel, czyli
gmina – dodaje.
– Szpital kontynuuje działalność medyczną i brak jest w chwili obecnej przesłanek zagrażających jego dalszemu funkcjonowaniu – informuje prezes Święchowicz. – Oczywiście, jako placówka ochrony zdrowia miewamy okresowe problemy
spowodowane głównie ogólną sytuacją
na rynku usług medycznych oraz koniecznością kredytowania części procedur medycznych realizowanych przez szpital do
czasu wpływu środków z NFZ, ale staramy się im przeciwdziałać. Szpital w latach
2012 – 2013 istotnie zwiększył kontrakt,
co pozwoliło ustabilizować jego kondycję
– dodaje.
Inaczej wygląda natomiast sprawa
zmniejszenia zobowiązań Aquadromu. –
Park wodny zadłużył się wobec gminy,

ponieważ to ona spłaca kredyt, który spółka zaciągnęła na budowę obiektu. Z tego
powodu miasto wpłaciło do banku już
prawie 15 mln złotych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Kwoty przekazywane przez rudzki samorząd do banku są
w księgach rachunkowych Aquadromu
zapisywane jako dług spółki względem
gminy. Po kilku miesiącach takiego spłacania dochodzi do sytuacji, że poziom
zadłużenia względem kapitału zakładowego przewyższa wartość, którą dopuszczają przepisy kodeksu spółek handlowych. W takiej sytuacji prawo zostawia
„uchyloną furtkę” miastu, które może zamienić dług spółki na dodatkowe udziały,
zwiększające jej kapitał zakładowy. Jeżeli
park wodny nie zacznie osiągać wystarczających przychodów, by zacząć spłacać
kredyt samodzielnie, podobne zabiegi
trzeba będzie przeprowadzać w przyszłości. Miesięczna rata kredytu wraz z odsetkami to koszt ok. 700 tys. zł miesięcznie,
z czego 300 tys. zł w tym roku wynosi
miesięczna rata kredytu, a około 400 tys.
zł odsetki.
– Od początku realizacji inwestycji było wiadomo, że miasto będzie musiało do
niej dopłacać, choć zarówno radni, jak
i mieszkańcy byli przekonywani, że inwestycja będzie się spłacać sama, a partner
prywatny weźmie na siebie część ryzyka
inwestycyjnego – komentuje prezydent
Dziedzic. Kluczowy był przy tym rok
2009, kiedy to ówczesne władze Rudy
Śląskiej poręczyły spółce budującej park
wodny kredyt wraz ratami odsetkowymi
do kwoty 230 mln zł. Już wtedy przewidziano też możliwość zamiany długów

Im starszy budynek i dłuższy czas trwania umowy najmu, tym większa zniżka
przy wykupie mieszkania. Władze Rudy Śląskiej zachęcają rudzian do wykupu
mieszkań komunalnych, oferując nawet 65 proc. bonifikatę. Stosowną uchwałę,
określającą zasady sprzedaży mieszkań będących własnością miasta, przyjęli
rudzcy radni.

Bonifikata za lata

Lokatorzy, którzy chcieliby wykupić
swoje mieszkanie lub stosowny wniosek
złożyli po 1 stycznia 2012 r., mogli liczyć
najwyżej na 50 proc. bonifikatę. Dzięki
podjętej uchwale mogą uzyskać teraz
znacznie większą zniżkę. Otóż nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych
bonifikatę uzależniają od wieku budynku
oraz od czasu trwania umowy najmu. I tak
za każdy rok, który upłynął od budowy
budynku, przysługuje 1 proc. upustu, natomiast za każdy pełny rok trwania umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony
z najemcą, będzie można otrzymać dodatkowo 0,5 proc. bonifikaty.
Co ważne, wysokość bonifikat sumuje
się, ale nie mogą one przekroczyć 65 proc.
– Zastanawialiśmy się, na jakim poziomie
ustalić bonifikatę, by z jednej strony była
ona zachętą do zakupu mieszkania,
a z drugiej strony gwarantowała to, że lokator decydujący się na wykup mieszkania
udźwignie ciężar obowiązków z tego wy-

nikający. Po wielu analizach uznaliśmy,
że maksymalny poziom ulgi powinien wynieść 65 proc. wartości sprzedawanego
przez miasto mieszkania – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Na dodatkową bonifikatę przy wykupie mieszkania mogą liczyć natomiast
lokatorzy mieszkań komunalnych, które znajdują się w budynkach wspólnot,
gdzie miasto ma mniejszościowy udział.
– Zależy nam, by w mieście było jak najwięcej wspólnot mieszkaniowych, w których to właściciele lokali mają 100
proc. udziałów. Dlatego też w budynkach wspólnot, gdzie miasto jest mniejszościowym udziałowcem oraz przemawiają za tym szczególne względy, takie
jak ujęcie budynku w Lokalnym Programie Rewitalizacji bądź objęcie go
ochroną konserwatorską, bonifikaty
przy wykupie mieszkań mogą sięgnąć
nawet 75 proc. – podkreśla Michał Pierończyk.

Rudzki Informator Samorządowy

Na wykup mieszkania będzie można otrzymać nawet 65 proc. bonifikatę.

Mieszkańcy, którzy złożyli już wniosek
na wykup mieszkania, a którzy stwierdzą
że bonifikata naliczona według nowych
zasad jest dla nich korzystniejsza, mogą
z niej skorzystać – Będziemy na bieżąco
informować i wyjaśniać, na jaką ulgę mogą liczyć w przypadku zastosowania obecnych przepisów i jak to będzie wyglądało
po wprowadzeniu nowych zasad – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.
Dopóki nowa uchwała nie wejdzie
w życie, czyli jeszcze przez 14 dni od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

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

Województwa Śląskiego, zasady sprzedaży mieszkań komunalnych określają dotychczasowe przepisy zawarte w uchwale
Rady Miasta z 2010 r. Tym samym lokatorzy, którzy stwierdzą, że zakup mieszkania „po nowemu” będzie dla nich mniej
korzystny, np. z powodu krótkiego czasu
trwania umowy najmu, mają jeszcze czas,
by skorzystać z dotychczas obowiązującej
bonifikaty w wysokości 50 proc. Muszą
w takim przypadku złożyć wniosek o wykup mieszkania.
– W ubiegłym roku sprzedaliśmy najemcom 85 mieszkań. W tym roku wytypo-
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spółki wobec miasta na dodatkowe udziały.
Żeby miasto nie musiało spłacać za
Aquadrom kredytu, obiekt powinno odwiedzać około 35 tys. osób miesięcznie
więcej niż do tej pory. Dlatego też kierownictwo spółki ogromny potencjał upatruje
w strefie suchej, którą ma nadzieję w końcu wykończyć. Ma ona zwiększyć ilość
klientów aquaparku. Park wodny mógłby
się też samofinansować w przypadku,
gdyby średni koszt biletów utrzymywał
się na poziomie ok. 29 zł przy zakładanej
frekwencji 500 tys. osób rocznie.
– W porównaniu do ubiegłego roku
frekwencja w marcu 2014 r. była wyższa
o ponad 12 tys. osób – podkreśla prezes
spółki, Jacek Morek. – Analizując miniony kwartał, nie biorąc pod uwagę amortyzacji oraz raty kredytu, na poziomie
operacyjnym, jesteśmy na niewielkim
plusie. To dobry wynik, zwłaszcza, że
przez miesiące zimowe zużycie energii
elektrycznej oraz cieplnej było prawie
dwa razy większe niż w sezonie letnim –
podkreśla.
Budowa Aquadromu kosztowała 119
mln złotych. Obiekt w całości został wybudowany z pieniędzy pochodzących
z kredytu, który poręczył rudzki samorząd. Zakończenie spłaty kredytu ma nastąpić w 2036 roku. Do tego czasu na ten
cel w miejskim budżecie zarezerwować
trzeba 13 mln zł rocznie. Od chwili otwarcia obiekt odwiedziło ponad 463 tys. osób.
Najwyższą frekwencję odnotowano
w styczniu 2014 roku. Wtedy obiekt odwiedziło blisko 50 tys. klientów.
KP

waliśmy do sprzedaży kolejne, ponieważ
chętnych do kupienia mieszkań nie brakuje – mówi Anna Stemplewska. Lokator
starający się o wykup swojego mieszkania
musi spełniać kilka warunków. – Możliwość wykupu mieszkania ma osoba, która
m.in. nie zalega z opłatami z tytułu najmu,
oraz której najem nie został wypowiedziany z przyczyn ustawowych. Starający się
o mieszkanie lub współmałżonek nie może
również posiadać tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego – wylicza Anna
Stemplewska. W przyjętej uchwale zrezygnowano natomiast z dotychczas obowiązującego zapisu mówiącego o tym, że
o wykup mieszkania ubiegać się może lokator, który wynajmuje mieszkanie co
najmniej 3 lata.
Aktualnie Ruda Śląska posiada w swoich zasobach ponad 7,6 tys. mieszkań komunalnych. W mieście funkcjonują 282
wspólnoty mieszkaniowe, w których
rudzki samorząd ma swoje udziały. Miasto sprzedało już 4319 mieszkań lokatorom. W ostatnich pięciu latach na rzecz
najemców sprzedano 1094 mieszkania.
Każdy, kto wykupił swoje mieszkanie staje się jego właścicielem i jednocześnie
przejmuje prawa i obowiązki ciążące na
dotychczasowym właścicielu. 
TK
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Wojewódzki konsultant

Stwórz Aqua-maskotkę

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się
w budynku przy ulicy Magazynowej 14 w Rudzie Śląskiej-Rudzie,
stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska, który przydzielony
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego użytkownika.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego mieszczącego się w
Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Józefa
Niedzieli 51b, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który
przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie
umowy użyczenia zawartej na
okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia na prowadzenie działalności
statutowej.

Prof. Krzysztof Sodowski prowadzi również wykłady dla kobiet.

Prof. Krzysztof Sodowski został
mianowany konsultantem wojewódzkim w dziedzinie perinatologii. To
nowa specjalność obejmująca badania prenatalne, opiekę nad matką
w okresie ciąży i porodu oraz zapewnienie opieki nad noworodkiem. Swoje nowe zadania będzie on wykonywał przez najbliższe pięć lat.
– Bardzo mnie cieszy ta nominacja,
to dla mnie ogromne wyzwanie. Zaniedbania w województwie śląskim są
ogromne, porodówki są w dramatycznym stanie. Będę się starał poprawić
warunki opieki okołoporodowej. Zauważalny jest spadek dzietności w ca-

Foto: MHS

W konkursie można wygrać atrakcyjne nagrody.

Foto: MS

łym kraju i jednym z jego powodów są
warunki w jakich poród się odbywa.
A przecież poród bez bólu powinien
być już standardem – mówi prof.
Krzysztof Sodowski.
Prof. Krzysztof Sodowski jako
pierwszy w regionie rozpoczął program badań prenatalnych, m.in. z użyciem usg o wysokiej rozdzielczości.
Dzięki jego staraniom w Rudzie Śląskiej powstał obok porodówki oddział
patologii noworodka, dzięki czemu
szpital stał się jednym z nielicznych
specjalistycznych ośrodków perinatologicznych w województwie.
Monika Herman-Sopniewska

Od 2012 roku możemy korzystać
w Rudzie Śląskiej z oferty parku wodnego. Chociaż nasz Aquadrom liczy już
prawie dwa lata, wciąż nie ma swojej
maskotki, z którą każdemu kojarzyłby
się rudzki raj wodny. Jednak nie wszystko stracone!
Aquadrom ogłosił konkurs – poszukiwani są ci najbardziej pomysłowi. Jeśli
masz od 6 do 13 lat, lubisz rysować
i chciałbyś się wpisać w historię rudzkiego parku wodnego, masz na to wielką szansę. Wystarczy stworzyć projekt
maskotki, która stanie się symbolem
Aquadromu. Konkurs dedykowany jest
uczniom szkół podstawowych.

– Wierzymy w kreatywność dzieci,
więc dajemy im pełną swobodę działania. Zależy nam jedynie, aby było to
zwierzę wodne w koszulce, na której będzie widnieć imię naszej maskotki –
Aquadromek – informuje na stronie internetowej Agnieszka Piekorz z Aquadromu. Praca może być wykonana za
pomocą dowolnych środków plastycznych. Projekty można zgłaszać jeszcze
do 5 maja w dziale marketingu i sprzedaży aquaparku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja w siedzibie organizatora. Zwycięski projekt pluszaka zostanie wyprodukowany.
Magdalena Szewczyk
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Ruda Śląska – Nowy Bytom , ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. nieczynne

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE
KWK HALEMBA-WIREK,
KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO
I CHEQUE DEJEUNER-SUBIEKT.

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

REKLAMA / OGŁOSZENIE

PRZYJMUJEMY:
5 maja 2014 – KATOWICE
6 maja 2014 – ZABRZE I TYCHY
8 maja 2014 – RACIBÓRZ I KĘDZIERZYN KOŹLE

7 maja 2014
– RUDA ŚLĄSKA

Wiadomości Rudzkie 30.04.2014
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Wiadomości Rudzkie 30.04.2014

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od
dnia 22.04.2014 r. do dnia 12.05.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Gęsiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 997/38 o powierzchni 2000
m2, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy
6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00026293/6 (działy III i IV wolne są od
wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Jakub Nandzik
syn Anny i Sylwestra
ur. 14.04. (2800 g i 53 cm)

Miriam Berger
córka Estery i Mateusza
ur. 21.04. (3550 g i 55 cm)

Marlena Gawor
córka Weroniki i Marka
ur. 20.04. (3050 g i 51 cm)

Zofia Kukucz
córka Agnieszki i Tomasza
ur. 15.04. (3530 g i 57 cm)

Aleksander Kozieł
syn Anny i Dariusza
ur. 21.04. (2250 g i 50 cm)

Nataniel Synowiec
syn Katarzyny i Fabiana
ur. 22.04. (3200 g i 55 cm)

Zofia Bożena Larysz
córka Patrycji i Dawida
ur. 18.04. (2470 g i 50 cm)

Dominik Józef Skrzypczyński
syn Marii i Tomasza
ur. 22.04. (2200 g i 49 cm)

Adaś Dudziński
syn Karoliny i Mateusza
ur. 23.04. (3000 g i 57 cm)

Nicola Janik
córka Marii i Marcina
ur. 21.04. (2800 g i 53 cm)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego czterech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejHalembie przy ulicy Podlaskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.03.2014 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania
wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska
na trzech niezabudowanych nieruchomościach własności Skarbu Państwa, zapisanych na karcie mapy 1, obręb Halemba oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007320/6 (działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów),położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy
ul. Podlaskiej, stanowiących działki nri: 3162/26 o powierzchni 1071 m2, 3163/26
o powierzchni 876 m2, 3168/26 o powierzchni 1092 m2. W celu zapewnienia dojazdu
z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana
łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na niezabudowanej nieruchomości własności Skarbu Państwa stanowiącej działkę nr 3169/26
o powierzchni 2236 m2, obręb Halemba, k.m. 1, nr KW GL1S/00007320//6 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2), z tym że działka 3162/26 fragmentarycznie
stanowi również teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, posiadają
regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunty są zatrawione i porośnięte krzewami i drzewami.
Przez działki nr 3162/26, nr 3163/26 i nr 3169/26 przebiega sieć elektroenergetyczna – linia napowietrzna WN 110kV relacji Halemba-Kop. Makoszowy 2
– Bielszowice. Przez działki nr 3169/26 i 3168/26 przebiega rów terenowy.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/7 prawa użytkowania wieczystego
działki nr 3169/26 wynoszą dla działki nr : 3162/26 – 63.000,00 zł, 3163/26 –
53.000,00 zł, 3168/26 – 63.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 3.06.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr:
3162/26 – 3.150,00 zł, 3163/26 – 2.650,00 zł, 3168/26 – 3.150,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Podlaska działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro		
o pow. 50,64 m2 
119.685,- zł
ul. Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 58,60 m2 
119.878,- zł
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,00 m2 
84,040,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
88.660,- zł
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
o pow. 37,80 m2 
88.140,- zł
ul. Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter		
o pow. 35,80 m2 
77.994,- zł
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ul. Chorzowska 25a/1, 1 p. + k., parter		o pow. 28,20 m 
63.938,- zł
ul. ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter		o pow. 44,30 m2 
104.700,- zł
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
92.440,- zł
ul. J.S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 32,87 m2 
69.680,- zł
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter		
o pow. 66,00 m2 
100.930,- zł
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter		o pow. 38,00 m2 
84.560,- zł
ul. Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter		o pow. 51,25 m2 
111.800,- zł
w Rudzie Śl. 1:
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro
o pow. 43,10 m2 
98.850,- zł
w Rudzie Śl.-Kochłowicach:
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ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro
o pow. 43,82 m 
86.140,- zł
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
o pow. 70,10 m2 
144.169,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego
i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem
ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu
(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu
i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, pokój 121, we wszystkie dni robocze od godz. 8.00
do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim
godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie
o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie
Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty całej
należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega
przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na
adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel.
248-24-11 wew. 209.

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

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie, w rejonie ulicy Nowy
Świat, obręb Halemba, karta mapy
3, obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki nr:
– 3693/7 o powierzchni 28 m², KW
nr GL1S/00011413/6,
– 3694/7 o powierzchni 245 m²,
KW nr GL1S/00022853/2,
która zostanie sprzedana w drodze
ustnego przetargu ograniczonego
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOSZENIA

USŁUGI POGRZEBOWE

 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

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

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

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515533-560.

 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 Sprzedam M-3, Halemba, Solidarności, II p, 45
m2, 118 tys. (blok docieplony, po remoncie).
Bez
pośredników.
Tel.
0787315036,
00447905905323.

 Zatrudnię do montażu przełączników elektrycznych. Tel. 723-245-756.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa, ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne.
Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie,
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406305.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-5581.


KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 109 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 105 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m , 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885
 Bykowina, czteropokojowe, 73 m2, 160 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. 607-706-692,
691-523-055.
 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.
 Jednopokojowe, 34 m2, 65 tys., Bielszowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 30 m , 43 tys., Kochłowice,
kominek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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 Jednopokojowe, 40 m2, 49 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 45 m2, 75 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 89 tys., Nowy Bytom.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.

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

 Domofony, tel. 500-540-743.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel.
666-360-136.
 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Trzypokojowe, 55 m2, 173 tys. Halemba. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 605338-087.

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

 Usługi transportowe i ogólnobudowlane. Tel.
501-408-879, 889-064-078.

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

 Gładzie, kafelki, panele. Tel. 696-045-930.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ
888-48-48-68.
 Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na
dowolny cel. Tel. 605-848-324, 728-874276.
 Gotówka! Nawet 25.000 zł. Szybko. Tel.
535-558-185, 728-874-276.
 Szybka pożyczka na wiosenne porządki.
Minimum formalności. Profesjonalna obsługa. Tel. 514-516-767, 728-874-276.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699569.
 Transport – przeprowadzki. Tel. 505-536451.
 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.

Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281222.

 Kupię garaż. Tel. 694-080-815.
 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.
 Sprzedam mieszkanie w kamienicy,
2-pokojowe 50 m2, cena 60 tys zł. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
 Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel. 608206 -636.
 OKAZJA! Wirek – sprzedam, 39 m2, 79 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80 m2,
do remontu, 179 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.

Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom,
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.
 Ładne M-4 w bloku – Wirek – tanio wynajmę. Tel. 604-603-509, 32 248-75-72.
 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie,
Wirek, ul. Główna (niedaleko Plazy). Tel. 697687-346.

 Zatrudnię ELEKTRYKA . Tel. 608-041-834.
 Zatrudnię konserwatora na obiekt rekreacyjno-sportowy na terenie Rudy Śląskiej 1. Emeryci
mile widziani. Tel. 733-258-026.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel.
518-103-998.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.

Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Bliźniak Ruda Śl.-Godula
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.-Ruda
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

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
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
50 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

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 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
146 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.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne
kupię. Tel. 515-533-560.
 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych oraz
młodych, kaczki. Tel. 601-081-517. Halemba.

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

NAUKA
 PISANIE PRAC MAGISTERSKICH, INŻYNIERSKICH, ITP. POMOC, tel. 504150-238.
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-750.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł NIP 634-12-60-857,
REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1 . L o ka l m i e sz ka l ny n r 1 4 p o ł ożo ny w R u d z i e Ś l ą s k i e j p r zy u l . WS C H O D N I E J 1 3
– cena wywoławcza: 83 200 zł, wadium: 8 320 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m²
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 4
2 . L o ka l m i e sz ka l ny n r 1 7 p o ł ożo ny w R u d z i e Ś l ą s k i e j p r zy u l . K A M I E N N E J 3 4
– cena wywoławcza: 59 400 zł, wadium: 5 940 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,41 m²,
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0115
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
Termin i miejsce przetargu:
22 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 29 kwietnia 2014 r. do 21 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 20 maja 2014 r. (wtorek) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto
Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz
złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii
Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub
innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać
odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma
obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez
spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

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
Wyrazy współczucia
Pani Katarzynie Tomczak
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
koleżanki i koledzy
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Renaty Kromer

długoletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie zmarłej
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

USŁUGI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Do wynajęcia 3 samochody Renault Master
Furgon Maxi. Tel. 601-959-140.

WYNAJEM

 Halemba M-3, 44 m2, 115 tys.. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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REKLAMA

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 30.04.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia
Pow.
Udział
użytkowa
przynależnej w nieruch.
lok. (m2)
piwnicy (m2) wspólnej (%)

Cena
wywoławcza
(zł)

1. ul. Stefana Żeromskiego 5/4 			
62,98
18,63
17,31
100.000,00
				
2. ul. Jana Gierałtowskiego 32/1 		
46,22
7,93
18,04
70.000,00
				
3. ul. Jarzębinowa 3e/12 			
33,77
4,74
1,40
50.000,00
				

Dzielnica
opis

wysokość
wadium
(zł)

Ruda
5.000,00 zł
I piętro, 3 pok.+ kuch., łaz., piec,
działka nr 1281/43 o pow. 817 m2,
KW nr GL1S/00015099/6
Ruda
3.500,00 zł
parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
działka nr 1346/43 o pow. 619 m2,
KW nr GL1S/00015285/7
Wirek
2.500,00 zł
III piętro, 1 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
działka nr 1952/34 o pow. 3448 m2,
KW nr GL1S/00009801/6

Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W działach III ww. ksiąg wieczystych figurują wpisy „wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych
z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 3.02.2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem
„wadium – lokal ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 21.05.2014 r.
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. W przypadku przystąpienia do
przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 24201-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć,
ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta (obok pok.217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
– zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie
dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 223, tel.
32-248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 12.05.2014 r. – lokali poz. 1-2
– w dniu 13.05.2014 r. – lokalu poz. 3

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Parkowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność
handlowo-gastronomiczną w drodze przetargu nieograniczonego, ul. Józefa Hallera, która zostanie oddana w dzierżawę
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod tereny zielone, ul. Wysokiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Admiralskiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Admiralskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany, ul. Kingi, która zostanie oddana w dzierżawę
w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejących upraw rolnych, ul. Chorzowskiej i Kolistej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane, ul. Kopalnianej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Katowickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa
Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 10.04.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane nieruchomość gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
ks. Józefa Niedzieli, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 5033/397 o powierzchni 1593 m2, 5034/397
o powierzchni 839 m2, 5036/397 o powierzchni 881 m2, obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. Działy III i IV ww. księgi
wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem
geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00026950/0.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 5033/397
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), działka nr 5034/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1, MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW), działka nr 5036/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20 m;
przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2), natomiast działka
5035/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1, MN2), teren ulic zbiorczych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa
min. 3,5 m (symbol planu KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użytkowania działki nr 5035/397 wynoszą dla działki nr : 5033/397 – 90.000,00 zł, 5034/397 –
50.000,00 zł, 5036/397 – 60.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 01.07.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 5033/397 – 4.500,00 zł, 5034/397 –
2.500,00 zł, 5036/397 – 3.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Ks.Niedzieli działka nr ………” przelewem na rachunek
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pokój nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8..00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14..00 oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

SPORT

Gwarek pokonany
Do trzech
razy sztuka?

Trzeciej z rzędu trzybramkowej
porażki doznał w sobotę (26.04.) Jastrząb Bielszowice. Tym razem bielszowiczanie przed własną publicznością ulegli Unii Kosztowy.
Wszystkie bramki dla gości padły
w drugiej odsłonie spotkania.
Od początku spotkania to goście
byli stroną dominującą. Dłużej
utrzymywali się oni przy piłce i stwarzali groźniejsze sytuacje podbramkowe. Żadnej z nich nie wykończyli
jednak celnym trafieniem. W końcówce pierwszej połowy spotkania
Unia zaliczyła przestój, co próbowali wykorzystać gospodarze. Dwukrotnie po prostopadłych podaniach
zawodnicy Jastrzębia znajdowali się
w dogodnych sytuacjach. Górą
z nich wychodzili jednak obrońcy
gości i do przerwy panował bezbramkowy remis.
W drugiej połowie spotkania goście zaczęli potwierdzać swoją dominację kolejnymi celnymi trafieniami. W 48. minucie po rzucie rożnym piłkę najpierw przepuścił jeden
zawodnik Unii. Futbolówka doleciała jednak do kolejnego zawodnika, a ten strzałem umieścił ją w siatce. 11 minut później po rzucie wolnym pośrednim było już 2:0. Wynik
spotkania został ustalony w ostatnich minutach meczu – strzał jednego z zawodników Unii wybronił
Majdak, ale wobec dobitki był już
bezradny i mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla gości.
Jastrząb Bielszowice
– Unia Kosztowy 0:3 (0:0)
Jastrząb Bielszowice: Majdak
– Kaczmarek, Koniorczyk, Skudlik, Sikora, Łukasik, Wojcik,
Kowalski, Kubiak, Polek, Nowak
Trener: Damian Malujda

Grunwald jest wiceliderem tabeli – ma tyle samo punktów co Górnik Piaski, ale gorszy bilans bramkowy.

Wynikiem 2:1 zakończyło się rozgrywane w piątek (25.04.) spotkanie
między Grunwaldem Ruda Śląska
a Gwarkiem Tarnowskie Góry. Jedną
z bramek zdobył Dariusz Kot – było to
jego setne trafienie ligowe w I zespole

Grunwaldu. W pierwszej połowie meczu zdecydowanie lepiej na murawie
prezentowali się goście i to oni wypracowywali sobie lepsze sytuacje podbramkowe. Żadnej z nich nie zdołali
jednak wykorzystać. Bramki nie zdo-

Pika nożna – IV liga – grupa I

Walka nerwów

Rudzianie zajmują aktualnie piąte miejsce w tabeli.

Komplet punktów zgarnęła Slavia Ruda Śląska w sobotnim spotkaniu (26.04.)
z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza, wygrywając przed własną publicznością 3:2.
Spotkanie źle zaczęło się dla rudzian.
Już w czwartej minucie meczu sędzia do-

patrzył się faulu w polu karnym na zawodniku gości. Podyktował on rzut karny, który dąbrowianie wykorzystali i wyszli na prowadzenie. Odpowiedź Slavii
była jednak błyskawiczna. Trzy minuty
później gospodarze zagrali długą piłkę w

byli także gospodarze. Najlepszą okazję ku temu miał Kot, jednak zarówno
po jego strzale jak i dobitce piłkę zdołał
wybić golkiper gości.
Rozmowa w szatni dobrze zadziałała
na podopiecznych Teodora Wawocznego. W drugiej części spotkania zaczęli
oni grać zdecydowanie lepiej i to
w końcu przyniosło efekty. W 59. minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do
Kota. Ten z okazji skorzystał i dał swojej drużynie prowadzenie. 15 minut
później, po podaniu Kota na piąty metr,
piłkę wślizgiem umieścił w siatce
Oswald i było 2:0. Wynik meczu został
ustalony w 89. minucie, gdy po szybkiej akcji gości uderzeniem na dalszy
słupek zawodnik Gwarka pokonał Soldaka.
Grunwald Ruda Śląska
– Gwarek Tarnowskie Góry 2:1 (0:0)
Grunwald Ruda Śląska: Soldak Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki - Maciongowski - Brzozowski, Dreszer,
Jagodziński, Szczypior - Kot, Ciołek
Trener: Teodor Wawoczny

pole karne do Zalewskiego. Ten świetnie
się tam odnalazł i doprowadził do remisu. Później oba zespoły grały nerwowo.
Sporo było łatwych strat. Mimo okazji
do zdobycia bramki z obu stron, wynik
do przerwy nie uległ zmianie.
W drugiej połowie obie ekipy nadal
grały nerwowo. Odrobinę więcej szczęścia mieli jednak gospodarze. Najpierw
po faulu na Zalewskim wykorzystali oni
podyktowany przez sędziego rzut karny
i wyszli na prowadzenie. Później podanie
Zalewskiego wykorzystał M. Rejmanowski i było 3:1. Ostatnie zdanie należało
jednak do gości – w 87. minucie po dośrodkowaniu strzałem z piątego metra
pokonali oni Frankego.
Slavia Ruda Śląska – Zagłębiak
Dąbrowa Górnicza 3:2 (1:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke – Szaruga, Met, Moritz, Gancarczyk, Kowalik, Rejmanowski M., Nawrat,
Wawrzyczek, Zalewski, Piwczyk.
Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Rozgromieni
przez lidera

Aż pięciobramkową porażkę
z LKS-em Bełk odniosła w sobotę
(26.04.) na wyjeździe Urania Ruda
Śląska. Pierwsza odsłona spotkania
nie zapowiadała aż takiego obrotu
sprawy. Chociaż gospodarze dominowali na boisku i po rzucie rożnym
wyszli na prowadzenie, to kochłowiczanie grali rozsądnie i starali się grą
z kontrataku umieścić piłkę w siatce
rywala. Zabrakło im jednak trochę
szczęścia i na przerwę schodzili przegrywając jedną bramką.
W trakcie kolejnych 45 minut Urania nie miała jednak już zbyt wiele do
powiedzenia. Skrupulatnie za to swoje prowadzenie zwiększali bełczanie.
W 54. minucie zawodnik LKS-u wyszedł zza pleców obrońcy Uranii
i podwyższył prowadzenie swojej
drużyny na 2:0. W 62. minucie gospodarze wykorzystali podyktowany
przez sędziego rzut karny i ich prowadzenie urosło do trzech trafień. Dwie
minuty później, po złym wybiciu piłki przez kochłowiczan, z ostrego kąta
strzelił zawodnik drużyny gospodarzy i w mgnieniu oka ci prowadzili
już czterema bramkami. W końcówce
sytuacja kochłowiczan znacznie pogorszyła się. W 67. minucie czerwoną
kartkę dostał Pardela, a w 80. minucie
Zawisza. Gospodarze wykorzystali
grę kochłowiczan w dziewiątkę i po
trójkowej akcji w 83. minucie spotkania ustalili wynik na 5:0.
LKS Bełk – Urania Ruda Śląska
5:0 (1:0)
Urania Ruda Śląska: Pardela,
P.Grzesik, Jańczak (‘81 Cieślik),
Hejdysz, Zawisza, R.Grzesik, Mikusz, Kolasa, Michalski (‘52 Kamieński), Mzyk (‘Krzywda), Żak
(‘68 Koperwas)
Trener: Stanisław Mikusz
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Piłka nożna – IV liga – grupa I

REKLAMA

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

17

Wiadomości Rudzkie 30.04.2014

SPORT

Pływanie

Wypłyń na głębię
By uczcić pamięć Jana Pawła II
oraz upamiętnić jego kanonizację,
dzieci, młodzież i dorośli stawili się
w sobotę (26.04.) na krytym basenie
znajdującym się przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej-Rudzie,
gdzie odbywała się specjalna sztafeta pływacka.
– Jest dużo chętnych. Zgłosiły się
całe klasy sportowe, kluby sportowe,

pojedyncze osoby oraz osoby niepełnosprawne – mówiła Aleksandra Poloczek z rudzkiego MOSiR-u. – Dzisiaj ważny jest nie tylko aspekt sportowy. Udział w tej sztafecie to przede
wszystkim świadectwo tego, że ten
człowiek jest nam bliski i przyznajemy się do swojej wiary. W tej wyjątkowej chwili możemy się połączyć
i spędzić czas razem – dodała.

Bieganie

Biegiem przez 12 godzin

Ultramaratończycy rozpoczęli zmagania punktualnie o 7 rano.

Punktualnie o godzinie 7.00 w sobotę (26.04.) prawie 100 biegaczy
stawiło się na placu Jana Pawła II, by
spróbować swoich sił w 16. edycji
Międzynarodowego Rudzkiego Biegu
12-godzinnego. Ta edycja imprezy
miała wyjątkowy charakter. Odbyła
się bowiem w przeddzień kanonizacji
Jana Pawła II. By uczcić pamięć papieża Polaka, 14 uczestników biegu

przebiegło dystans 1500 km, czyli tyle, ile dzieli Rudę Śląską od Watykanu. – Z roku na rok coraz więcej osób
bierze udział w tej imprezie i z tego się
naprawdę cieszę. Przyjeżdżają także
coraz lepsi zawodnicy. W dzisiejszym
biegu bierze udział właściwie cała reprezentacja żeńska i męska w biegu
12-godzinnym, co zwiastuje, że poziom biegu będzie wysoki – mówił Au-

Sztafeta rozpoczęła się kilka minut po godzinie 12. Jedną z osób,
która jako pierwsza znalazła się na
torze w basenie, był Denis Jachna.
– Mam w tym roku bierzmowanie.
Przygotowując się do niego rozmawialiśmy o Janie Pawle II i beatyfikacji, więc ten temat jest mi ostatnio
dość bliski. To też wpłynęło na to, że
zdecydowałem się wystartować
w sztafecie. W dodatku bardzo lubię
pływać – tłumaczył 16-latek.
Sztafeta oficjalnie zakończyła się
o godzinie 21.37, czyli w godzinę
śmierci papieża Polaka.

gust Jakubik na chwilę przed startem.
– Towarzyszy nam dzisiaj szczególne
przesłanie. Jesteśmy w przeddzień kanonizacji i pokonując taką samą liczbę kilometrów jaka dzieli Rudę Śląską
od Watykanu chcemy uczcić to szczególne wydarzenie – tłumaczył.
Tempo tego biegu rzeczywiście było bardzo dobre. Najlepiej świadczy
o tym fakt, że w Rudzie Śląskiej padły
dwa rekordy Polski w biegu 12godzinnym. Ustanowili je zwycięzcy
rudzkiego ultramaratonu ulicznego –
Andrzej Radzikowski oraz Aleksandra
Niwińska. Przebiegli oni odpowiednio
ponad 145 i 126 km. Jednak na starcie
biegu 12-godzinnego stanęli nie tylko
doświadczeni zawodnicy.
– W biegu 12-godzinnym startuję
po raz pierwszy. Do tej imprezy przygotowywałem się przez całą zimę.
Trochę stresuję się tym jak to będzie
na koniec, ale jestem dobrej myśli.
Chcę po prostu spróbować czegoś nowego – mówił Mateusz Szczepaniak,
uczestnik biegu.
Ci zdecydowanie mniej zaprawieni
w bieganiu także mieli okazję zażyć
odrobiny aktywności. Jak co roku bowiem rywalizacji ultramaratończyków towarzyszył bieg sztafet. Dziesięć czteroosobowych drużyn reprezentujących różne grupy społeczne
miało za zadanie biec przez cztery godziny.

W pływackiej sztafecie wzięli udział dorośli i dzieci.

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Nieskuteczne ataki

Wawel plasuje się aktualnie tuż za podium – na czwartym miejscu w tabeli.

Bezbramkowym remisem zakończył
się pojedynek Wawelu Wirek z rezerwami Rozwoju Katowice.
Chociaż rudzianie przez praktycznie
całe spotkanie przebywali na połowie
gospodarzy, przez większość czasu nie
przynosiło to efektów. Na początku
meczu w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Majnusz, ale zamiast uderzyć na bramkę zdecydował
się on na podanie do Jaromina i nic z
tej akcji nie wyszło. Po uderzeniu G.
Kałużnego piłka odbiła się od poprzeczki, a uderzenie Pyca okazało się

Foto: arch.

być niecelne. Podobnie było w trakcie
kolejnych 45 minut. To Wawel dominował, a gospodarze stwarzali zagrożenie wykorzystując stałe fragmenty
gry. W ostatnich minutach meczu piłkę
w siatce zdołał umieścić Przybyła, ale
ostatecznie sędzia tego gola nie uznał
i oba zespoły podzieliły się punktami.
Rozwój II Katowice – Wawel Wirek 0:0
Wawel Wirek: Gawlik – Zajdel,
Cholewa, Grzywa, K. Kałużny,
Ostrowski, Piętoń, G. Kałużny, Pyc,
Jaromin, Majnusz.
Trener: Jarosław Zajdel
REKLAMA
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Zgoda o Puchar Polski

Rugby

Walka na trzech frontach
K. S. IGLOO RUGBY Ruda Śląska
w minioną sobotę (26.04.) zagrał na
trzech frontach.
Diablice rozpoczęły sezon wiosenny od turnieju w Sochaczewie. W meczach grupowych rudzianki łatwo rozprawiły się z Błyskawicami Wrocław
31:0 i Juvenią Kraków 17:0. W meczu
decydującym o pierwszym miejscu
w grupie zmierzyły się z Tygrysicami
Sochaczew i zdecydowanie wygrały
24:0 dzięki czterem przyłożeniom reprezentantek Polski – S. Łuksik (2
przyłożenia), P. Bober (1) i A. Szkudlarek (do przyłożenia dołożyła 2
podwyższenia).
Na drodze do finału Diablicom stanęły Black Roses Poznań, wyprzedzające je w klasyfikacji MP o 1 pkt.
Punktować zaczęły poznanianki, ale
pierwsza połowa skończyła się remisem 7:7. Po przerwie obraz gry uległ
radykalnej odmianie i mecz zakończył
się wynikiem 19:7 dla Diablic.
W finale po wyrównanej grze z obydwu stron rudzianki musiały uznać

wyższość Ladies Lechii Gdańsk przegrywając 14:0.
Diablice w Sochaczewie: S. Klinner, D. Żurek 15 pkt. (3 x 5), A. Piekorz 10 pkt. (2 x 5), S. Łuksik 10 pkt.
(2 x 5), A. Szkudlarek 31 pkt. (3 x 5, 8
x 2), P. Bober 10 pkt. (2 x 5), S. Gołda
10 pkt. (2 x 5), M. Sahakyan, U. Hojeńska, W. Hadelka, M. Radzikowska
5 pkt., A,. Cichocka, A. Sikora, N.
Brodacka, O. Przybylik, A. Jarmark.
Po tym turnieju Diablice wskoczyły
na trzecie miejsce w klasyfikacji MP
tracąc do Tygrysic 2 pkt. i 18 pkt. do
Ladies (za zwycięstwo w turnieju
można zdobyć 12 pkt.).
Z kolei seniorzy K. S. RUGBY korzystając z przerwy w rozgrywkach
ligowych spowodowanej meczem reprezentacji Polski we Lwowie wrócili
na boiska rugby 7-osobowego, by
wziąć udział w turnieju Polskiej Ligi
Rugby 7 w Bytomiu. W szranki turnieju stanęło osiem drużyn.
RUGBY Ruda Śląska swoje mecze
grupowe rozpoczęło od meczu z lide-

Seniorzy K. S. RUGBY w turnieju Polskiej Ligi Rugby 7 zajęli pierwsze miejsce.
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W szranki na turnieju seniorów stanęło w sumie osiem drużyn, w tym lider ligowej tabeli Husar
Bolesławiec. 
Foto: arch.

rem remisując 14:14. Drugi mecz
przyniósł pierwsze zwycięstwo po
trudnym meczu z Tytanem Gniezno
12:7 (zwycięskie przyłożenie kapitana rudzian D. Mańkowskiego podwyższone przez K. Płusę w końcówce). Trzeci mecz grupowy to wysokie
zwycięstwo z gospodarzami – Czarnymi Bytom 47:0 i pierwsze miejsce
w swojej grupie. W półfinale z drugą
drużyną grupy B po dobrej grze wygrali z AZS Rzeszów 26:5. W finale
turnieju IGLOO RUGBY przyszło
się ponownie zmierzyć z grupowym
rywalem – Tytanem z Gniezna. Rudzka siódemka całkowicie zdominowała rywali, dając popis gry w pierwszej
połowie, kiedy to zepchnęła Tytana
do desperackiej obrony na ich polu
22 metrów. Dwa przełożenia M. Jurczyńskiego, jedno M. Greinerta i jedno podwyższenia K. Płusy dały prowadzenie 17:0 do przerwy. Po zmianie stron kontrolowała przebieg gry
dokładając jeszcze jedno przyłożenie
P. Tokarskiego i kończąc 22:0.
W K. S. IGLOO RUGBY Ruda
Śląska zagrali: D. Mańkowski 10
pkt. (2 x 5), K. Jopert 5 pkt., L. Gallego Vilches, K. Płusa 46 pkt. (4 x 5,
13 x 2), P. Tokarski 10 pkt. (2 x 5),

M. Jurczyński 20 pkt. (4 x 5), K. Tokarski 5 pkt., M. Greinert 10 pkt. (2 x
5), P. Maniecki 5 pkt., M. Nowak 5
pkt., Ł. Ruda, Ł. Fura, S. Szymański
5 pkt.
W Łodzi w Memoriale im. Mirosława Wojtani wzięli udział najmłodsi
rudzcy rugbiści i rugbistki – rudzkie
„Bajtle”. W tym największym rozgrywanym w Polsce turnieju dzieci wystąpiło około 30 drużyn z Polski
i Ukrainy.
Nasi najmłodsi, czyli miniżacy,
w swoich meczach grupowych w rugby TAG rozegrali trzy mecze i zakończyli swój turniej na 9. miejscu, jednak
nie rezultat był tego dnia najważniejszy a dobra zabawa z rugby w tle.
Troszkę starsi zawodnicy i zawodniczki, czyli żacy, nie mogą zaliczyć tego
turnieju do bardzo udanych – przegrali
wszystkie mecze, ale z każdej porażki
można wyciągnąć naukę na przyszłość
i miejmy nadzieję, że w kolejnych turniejach będzie już tylko lepiej.
Natomiast najstarsza grupa występująca w Memoriale, czyli młodzicy,
zagrali już na dużym boisku, w pełnokontaktowej odmianie rugby. Ostatecznie zajęli dziewiąte miejsce w tym
turnieju.

Młode szczypiornistki Zgody Ruda Śląska
i Skałki-Śląsk Świętochłowice z rocznika 2001
nie będą odpoczywać podczas tegorocznej majówki. Dziewczęta bowiem powalczą w finale
pucharu Polski, który odbędzie się od 30 kwietnia do 3 maja w Kępnie!
Przez pierwsze dwa dni Zgoda będzie rywalizować w grupie C z MKS Kusym Szczecin,
ZUKS Mutką Zielonka i UKS Olszynką Dzikowiec, a z kolei Skałka-Śląsk Świętochłowice
w grupie D zagra z MKS Karczew, SKS Kusym
Kraków i Vambresią Worwo Wąbrzeźno.
Dwie najlepsze drużyny w swoich grupach
przejdą do rywalizacji o miejsca od 1. do 8.,
a pozostałe ekipy z grupy zagrają o miejsca od 9.
do 16. Trzymamy kciuki za nasze zawodniczki!

Mistrzowie z SP nr 15
Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Rudy Śląskiej szkół podstawowych w piłce nożnej w kategorii chłopców zajęła Szkoła Podstawowa nr
15 z Halemby. W finale zespół prowadzony
przez Katarzynę Hajok pokonał SP nr 30 aż 7:3.
Trzecie miejsce wywalczyła ekipa SP nr 3, która
po rzutach karnych okazała się lepsza od SP nr 2
z Bykowiny. Tegoroczne rozgrywki odbyły się
pod patronatem Stowarzyszenia RekreacyjnoSportowego „Gwiazda”.

Schodami po schody
Rudzki MOSiR zachęca do udziału w biegu
„Schodami po schody”. Impreza charytatywna
jest zorganizowana przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek św. Jacka i odbędzie się 10
maja w budynku Altus przy ul. Uniwersyteckiej
13 w Katowicach. Trasa do pokonania na sam
szczyt budynku liczy 30 pięter. Wszelkie informacje dotyczące biegu oraz rejestracji dostępne
są pod adresem www.osj.caritas.pl/akcja. Cel
biegu to zebranie funduszy na wymianę i przystosowanie schodów znajdujących się w Ośrodku św. Jacka zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi. Zachęcamy do udziału!
REKLAMA

Sportowy rozkład jazdy:
Piłka nożna – IV liga – grupa I
3 maja, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – RKS Grodziec
2 maja, piątek, godz. 17.00
Slavia Ruda Śląska – MLKS Woźniki
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
4 maja, niedziela, godz. 17.00 Naprzód Rydułtowy – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
3 maja, sobota, godz. 17.00 Warta Zawiercie – Wawel Wirek
3 maja, sobota, godz. 17.00 Jastrząb Bielszowice – Śląsk Świętochłowice
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Majówka to jeden z dłuższych okresów kiedy mamy wolne. Wielu z nas chce skorzystać z tego czasu i wybiera się na zasłużony odpoczynek. Przed wyruszeniem w trasę warto dokonać wiosennego przeglądu swojego samochodu. Może to nie tylko uchronić nas przed kłopotami, ale także zapewnić nam
komfortową podróż. O tym, gdzie warto sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu i jakie czynności warto wykonać samemu, rozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, diagnostą z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, należącej do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.

W trosce o bezpieczeństwo przed letnimi wyjazdami
– Pierwsza rzecz, o której powinniśmy pomyśleć przed wyjazdem
w dłuższą trasę?
– Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy
jeszcze dokładnego przeglądu u mechanika, to przed wyjazdem w dłuższą
trasę naprawdę warto to zrobić. Tylko
wykwalifikowany mechanik bądź pracownik okręgowej stacji kontroli pojazdów jest w stanie sprawdzić, czy
wszystkie układy funkcjonujące w samochodzie działają sprawnie. Oprócz
tego mechanik powinien zweryfikować, czy żaden z płynów eksploatacyjnych nie wymaga wymiany. Kierowcy
pamiętają o tym, aby wymienić w aucie olej, ale już o płynie chłodniczym
czy też hamulcowym zdarza im się zapomnieć. A wbrew pozorom, to także
ma wpływ na pojazd i nasze bezpieczeństwo. Stary płyn hamulcowy ma
niższą temperaturę wrzenia i podczas
awaryjnego hamowania może on się
zwyczajnie zagotować w zbiorniczku,

powodując, że hamowanie będzie
znacznie mniej efektywne. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich
wyruszających z nami w podróż. Wizyta w stacji kontroli pojazdów zajmie
nam dosłownie kwadrans, a za pomocą znajdującego się w niej sprzętu diagności są w stanie wychwycić wiele
usterek. Kierujmy się przy tym rozsądkiem i wybierajmy takie stacje, w których jest odpowiedni sprzęt i wykwalifikowani pracownicy.
– O czym jeszcze warto pamiętać?
– Jeśli jeszcze nie wymieniliśmy
opon z zimowych na letnie to naprawdę najwyższy czas to zrobić. Pomijając fakt, że opony zimowe przy takiej
aurze jaką mamy aktualnie za oknem
szybciej się zużywają, to mają one
ogromny wpływ na przyczepność pojazdu. Jeżdżenie latem na oponach zimowych znacznie wydłuża drogę ha-

mowania. W nagłych sytuacjach możemy nie być w stanie uniknąć zderzenia z czymś. Chociaż wiele osób decyduje się na wymianę opon samodzielnie, warto skorzystać z usług profesjonalnego serwisu. Tam nie tylko sprawdzą stan ogumienia, ale także zadbają
o właściwe ciśnienie oraz zwrócą uwagę na geometrię kół.
– Co zrobić, by właściwie zadbać
o widoczność?
– Ten temat jest wielowątkowy. Po
pierwsze przed wyjazdem w dalszą
trasę sprawdźmy, czy działają wszystkie światła. Jeśli dostrzeżemy przepaloną żarówkę, wymieńmy ją. W przypadku niektórych modeli samochodów
będziemy w stanie zrobić to samodzielnie. Większość nowych pojazdów
jest jednak tak skonstruowana, że bez
wizyty w stacji obsługi nie obejdzie
się. Pamiętajmy o tym, że jeśli auto
jest mocno obciążone, możemy razić
innych kierowców jadących z naprze-

ciwka. W takich sytuacjach należy obniżyć światła. Po drugie zadbajmy
o czyste szyby. Przed trasą umyjmy je
ręcznie zarówno od wewnątrz jak
i z zewnątrz. Do pojemnika nalejmy
odpowiedni płyn do spryskiwaczy.
Sprawdźmy stan piór wycieraczek –
co najmniej raz w roku powinno się je
wymienić. Po trzecie, pakując bagaż
do samochodu pamiętajmy, aby zrobić
to z głową. Rozlokowując walizki czy
inny sprzęt miejmy na uwadze to, że
priorytetem jest dobra widoczność. Jeśli nasza rodzina jest duża i zawsze
mamy dużo bagażu, warto zainwestować w bagażnik dachowy.
– A jak poprawić sobie komfort
jazdy?
– Dbając o właściwe działanie klimatyzacji. Obecnie czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtra kabinowego
to niewielkie wydatki, a znacznie lepiej podróżuje się, gdy nie myślimy
o tym, że jest nam za gorąco. Dodatko-

wo poprawnie działająca klimatyzacja
sprawia, że na szybach nie osiada tak
bardzo para, a to wpływa na poprawianie widoczności i nasze bezpieczeństwo.
– O czym nie należy zapominać
przygotowując auto do podróży?
– Przeanalizujmy dokąd zmierzamy i weźmy pod uwagę to, jakie wyposażenie pojazdu jest niezbędne
w danym kraju. Pamiętajmy również
o nas samych. Kierowca powinien
wyruszyć w trasę wypoczęty. Jadąc
w dalszą podróż warto robić sobie
krótkie przerwy. Nie traktujmy ich
jako opóźnienie w dotarciu do celu.
Potraktujmy je raczej jako chwilę relaksu, który pomoże w dalszym skupieniu się na drodze. Zachowajmy za
kierownicą zdrowy rozsądek i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze. Najważniejsze, by do celu dotrzeć bezpiecznie.
– Dziękuję za rozmowę.

