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Nie cichnie temat wokół problemów Kompanii Węglowej. Związkowcy
podczas ostatniej manifestacji w Katowicach pokazali, że nie można ich bagatelizować. Rację przyznał im premier Donald Tusk, który będąc w ubiegły
poniedziałek na Śląsku, mówił: – Sytuacja wymaga rzeczywiście szybkich
interwencji. Związkowcy boją się jednak, że to tylko przedwyborcze show.
A problemów związanych z branżą górniczą nie brakuje. Czy problemom
zaradzi nowy zarząd Kompanii Węglowej?

Problemy w górnictwie

Nowy zarząd Kompanii Węglowej.

– Górnictwo to nie tylko górnicy, ale
i pracownicy przedsiębiorstw współpracujących z Kompanią Węglową. To
ponad 100 tysięcy ludzi, którzy już od
jakiegoś czasu nie dostają wypłat na
czas. Część z nich tych wypłat nie do-
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stanie już wcale, bo przedsiębiorstwa
upadają. Kompania Węglowa wydłuża
czas zapłaty za usługi do 120 dni,
a ostatnio nie płaci wcale – mówi Andrzej Dylkowski, ze ZZG przy KWK
Pokój, który pracuje w jednym z takich

przedsiębiorstw. Firmy świadczące
usługi powierzchniowe dla górnictwa
powstały po jego restrukturyzacji. Zatrudniając tysiące ludzi, świadczą takie
usługi jak prace magazynowe, składowe, porządkowe, dostarczają materiały do bieżących robót przy kopalniach.
– To niemoralne i niepoważne, że tak
się nas traktuje. A najgorsze jest to, że
nikt tego problemu nie widzi – dodaje
Dylkowski.
Problemy przedsiębiorstw, górników, kopalń, już za chwilę mogą stać
się problemem całego kraju. Dlatego
w ubiegłym tygodniu premier Tusk na
Śląsku rozmawiał ze związkowcami,
szukając rozwiązań dla pogrążonego
w kryzysie górnictwa. Spotkanie przyjęło nazwę „szczytu węglowego”.
Związkowcom daleko jednak do optymizmu, gdyż jak zgodnie podkreślają
– najważniejsze będą efekty tych rozmów.
– Przestrzegamy premiera, żeby katowickie spotkanie dotyczące problemów polskiego górnictwa nie stało się
tylko medialnym przedwyborczym
show, bo może to mieć odwrotny skutek. Słowa premiera Tuska o ochronie
polskiego węgla padły i związki zawo-
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dowe będą domagały się ich realizacji.
Premier musi mieć świadomość, że deklaracje zostały złożone – mówił po
spotkaniu Dariusz Potyrała, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
We wtorek (6.05.) z dziennikarzami
spotkał się nowy prezes Kompanii Węglowej – Mirosław Taras.
– Jesteśmy nowym zarządem, zapoznajemy się dogłębnie z problemami
i potrzebujemy na to trochę czasu. Sądzę, że w ciągu miesiąca przygotujemy
program wstępny, który stanie się podstawą dyskusji ze stroną społeczną
i stroną rządową, w jakim kierunku
działać, aby Kompania Węglowa ponownie nie znalazła się w tak trudnych
warunkach, jak obecnie – zadeklarował Taras.
Zapytany o zamykanie nierentownych kopalń i o zwolnienia w górnictwie, odpowiedział: – Widzę co najmniej jedną taką kopalnię. Chciałbym
zapewnić, że gdyby doszło do trudnych
decyzji, to wszystkim pracownikom będziemy się starali zaoferować miejsca
pracy. Chcę uspokoić pracowników
Kompanii Węglowej, że o brutalnych
zwolnieniach nie będzie mowy.
Monika Herman-Sopniewska
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28 maja na łamach naszej
gazety będzie można złożyć
życzenia z okazji Dnia Matki.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 10 zł)
oraz
15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 10 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 23 maja
do godz. 15.00. Życzenia można przesyłać
mailowo ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00.
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Monika
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Chcesz zrobić mamie oryginalny prezent z okazji Dnia Matki?
Zaproś ją na koncert. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, 25 maja
o 16.00, szykuje się „Dzień Matki po śląsku”. O wasz uśmiech zadbają: kabaret Rak, Mona Lisa, Mariusz Kalaga, Grzegorz Stasiak
i Baba z Chopym. Dla naszych Czytelników mamy do przekazania
dwa podwójne zaproszenia na tę imprezę. Wystarczy wysłać
SMS-a o treści wiad.dm+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy od
14.05.2014 od godziny 10.00 do 15.05.2014 do godziny 15.00.
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KRONIKA TYGODNIA
Pożar na ul. Grunwaldzkiej
Sześć osób trafiło do szpitala
w wyniku pożaru, który wybuchł
w nocy z soboty na niedzielę (1011.05.) w jednym z budynków
znajdujących się przy ulicy Grunwaldzkiej. W akcji brało udział
pięć zastępów straży pożarnej. Informacje o pożarze strażacy otrzymali około północy. W sumie
ewakuowano osiem osób. Sześć
z nich z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala.
Dokładne przyczyny pożaru bada
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.

Reanimacja w tramwaju
W piątek (2.05.) w godzinach wieczornych funkcjonariusze jednostki
Straży Miejskiej udali się na ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej w rejon
pętli tramwajowej w związku ze zgłoszeniem telefonicznym motorniczego
dotyczącym nietrzeźwego mężczyzny
leżącego w tramwaju linii nr 11. Po
przyjeździe na miejsce zgłoszenia
strażnicy zastali leżącego na podłodze tramwaju mężczyznę. W związku
z tą sytuacją funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny, a następnie udzielili mu pomocy i wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego. W trakcie oczekiwania na
przyjazd karetki u mężczyzny stwierdzono zanik oddechu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej natychmiast
podjęli akcję reanimacyjną wraz
z przybyłym w międzyczasie zespołem medycznym. Po około 5-minutowej reanimacji 43-letniemu mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe.

Statystyki
Urodzenia: 
Zgony: 
Małżeństwa: 
Rozwody: 

– 59
– 33
–9
–8

Mozart dla Andżeliki
Historię czteroletniej Andżeliki
przedstawialiśmy w kwietniowym numerze naszej gazety. Dziewczynka od
urodzenia boryka się z codziennością.
Nie ma piszczela i rzepki kończyny
dolnej lewej, ma także rozszczep wargi i podniebienia oraz niedrożność
przełyku. Rudzian chętnych do pomocy nie brakuje, jednak dodatkowo pojawił się wyjątkowy pomocnik – sympatyczny czworonóg Mozart.
Mozart to owczarek belgijski, który
nie był właściwie traktowany przez
poprzedniego właściciela – muzyka,
mieszkającego na południu Polski.
Właściciel chciał go uśpić, jednak
miejscowy weterynarz nie zgodził się
na zabieg i zgłosił sprawę odpowiedniemu stowarzyszeniu, które propozycję adopcji owczarka zamieściło na
Allegro. Tak trafił do pana Krzysztofa,
mieszkającego w Rudzie Śląskiej, któ-

ry postanowił wraz ze swoim pupilem
zrobić coś dobrego: – Zaczęło się od
tego, że zobaczyłem na Facebooku informację, że wystarczy tylko 21 groszy
od każdego rudzianina, by Andżelika
mogła pojechać do Stanów i tam poddać się leczeniu. Wtedy postanowiłem,
że będziemy biegać z Mozartem, by
pomagać dzieciakom. Myślę, że uda
nam się uzbierać odpowiednią sumę
dla Andżeliki – tłumaczy pan Krzysztof.
Tak właśnie na placu Jana Pawła II
odbył się „Bieg dla Andżeliki”, który
miał zachęcić mieszkańców do wsparcia. Pobiegły dzieci, biegli dorośli,
a z nimi także Mozart, w towarzystwie
swojego właściciela.
Pan Krzysztof wpadł także na kolejny pomysł. Zaproponował ofertę na
kilometry, która polega na tym, że za
każde 50, 100 lub 150 zł wpłacone na

W biegu wystartował wyjątkowy pomocnik – pies Mozart.

konto Andżeliki, można wydłużyć codzienną trasę biegu Mozarta. Wystarczy tylko po przelaniu pieniędzy odwiedzić profil „Mozart biega dla dzieci” na Facebooku i dodać komentarz,
wydłużając trasę o 0,5, 1 lub 1,5 km.
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– Chcemy przez to bieganie starać
się zrobić coś dobrego. Teraz zbieramy
pieniądze dla Andżeliki, następnie postaramy się pomóc kolejnym dzieciom
– zapewnia właściciel owczarka.
Magdalena Szewczyk

Drugie nożyczki świata
Trzyosobowa reprezentacja Polski
we fryzjerstwie męskim zajęła drugie
miejsce podczas mistrzostw świata we
Frankfurcie nad Menem. Jednym
z trzech filarów zwycięstwa był Damian Duda utytułowany rudzki fryzjer.
– Mieliśmy dobry team i jechaliśmy
z nastawieniem, że będziemy czarnym
koniem tych mistrzostw, że zrobimy
coś ciekawego – opowiada rudzki
fryzjer.
Mistrzostwa rozpoczęły się 3 maja
i trwały trzy dni. Polski zespół składał się z trzech świetnych zawodników: Pawła Matrackiego, Pawła
Stańczaka i Damiana Dudy. Przed
Polakami stało trudne zadanie ponieważ musieli się zmierzyć z najlepszymi artystami fryzjerstwa z całego
świata. We Frankfurcie ostatecznie
wzięło udział ponad 1000 osób
z 78 krajów. Niektóre z drużyn posiadały więcej zawodników, co zwiększało ich szanse na sukces.

– Po pierwszym dniu zmagań,
w którym wykonaliśmy fryzurę kreatywną, nie znaleźliśmy się w pierwszej piątce. Po tym słabszym występie
jeszcze bardziej zmobilizowaliśmy się
na drugi dzień, w którym mieliśmy
wykonać fryzurę w stylu klasycznym.
Osiągnęliśmy taki wynik, który
w ogólnej punktacji dał nam drugie
miejsce – tłumaczy Damian Duda. –
To niesamowite uczucie zdobyć wicemistrzostwo świata. To nie tylko mój
sukces, ale także całej kadry, mojego
ojca oraz dziewczyn z salonu, które
bardzo mi pomagały podczas przygotowań – dodaje.
W ostatecznej klasyfikacji Polacy
okazali się lepsi m.in. od Francuzów,
Rosjan oraz Japończyków. Po powrocie z mistrzostw Damian Duda spotkał się z władzami miasta w rudzkim
magistracie.
– Pragnę Panu serdecznie pogratulować tej kolejnej, cennej nagrody – mó-

Po ogłoszeniu wyników polska kadra eksplodowała z radości.

wiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Ruda Śląska jest bardzo dumna
z takiego mieszkańca – podkreślała.
W najbliższych planach rudzkiego

Foto: arch.

mistrza znajduje się udział w mistrzostwach świata w Seulu, które zostaną
zorganizowane w 2016 roku.
Robert Połzoń
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ZBLIŻENIA
Około 700 tys. wizyt mieszkańców, 61 zrealizowanych projektów, w tym 27 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 42,2 mln złotych oraz około 6 tys. zorganizowanych staży – to zaledwie część tego, czym
może się pochwalić rudzki Powiatowy Urząd Pracy. Z okazji 10. rocznicy działalności tej instytucji w Rudzie Śląskiej odbyła
się Akademia Rynku Pracy. Spotkanie było również doskonałą okazją do ogłoszenia wyników konkursu dla firm powstałych
przy wsparciu śląskich urzędów pracy.

10 lat Powiatowego Urzędu Pracy

To największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Polski Czerwony
Krzyż, bo o nim mowa, obchodzi w tym roku 95-lecie. Z tej okazji Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach zorganizował specjalną akademię, która odbyła się w czwartek (8.05.)
w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda w Świętochłowicach. W trakcie uroczystości
nie zabrakło podziękowań oraz wyróżnień dla tych najbardziej zasłużonych.

95-lecie PCK

W trakcie uroczystości wręczono członkom PCK odznaki.

– W przeciągu 10 lat działalności
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej stopa bezrobocia kształtowała się zawsze poniżej średniej krajowej i średniej wojewódzkiej – podkreślała Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor
PUP.
– Gratuluję pani dyrektor i pani
prezydent takiego urzędu. Śląskie
urzędy pracy, nawet na tle kraju wyróżniają się pozytywnie, nie tylko
energią i zaangażowaniem, ale także potencjałem – mówił Jacek Męcina, sekretarz stanu Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Opieka nad osobami bezrobotnymi, pozyskiwanie ofert pracy i poszukiwanie osób odpowiednich na
dane stanowisko, a tym samym wymierna pomoc w znalezieniu pracy,

to nie jedyne kierunki działań rudzkiego Urzędu Pracy.
– Naszym priorytetem jest skuteczna i efektywna aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych. Nie byłaby ona
możliwa bez prowadzenia ścisłej
współpracy z przedsiębiorcami – pracodawcami, dlatego też prowadzenie
otwartego dialogu ze strefą biznesu
jest również jednym z naszym głównych priorytetów – tłumaczyła dyrektor Woźniak-Bagińska.
Zgodnie z tym założeniem, Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje środki
finansowe m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego na realizację
projektów opracowywanych z myślą
zarówno o osobach bezrobotnych,
jak i ich przyszłych pracodawcach.
Monika Herman-Sopniewska

300 członków. W trakcie uroczystej
akademii nagrodzono najbardziej zasłużonych z nich – przyznano Odznaki
Honorowe PCK oraz odznaki honorowe
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Specjalne podziękowania otrzymali
także działacze i wolontariusze.
– To dzisiejsze odznaczenie wiele dla
mnie znaczy. To uhonorowanie i w pewnym sensie docenienie tego, że oddaję
część siebie innym – mówił chwilę po
odebraniu odznaki Mariusz Filipiak,
krwiodawca z Rudy Śląskiej.
Jak podkreślali członkowie PCK,
najważniejsze jest to, aby znaleźli się
młodzi, którzy także będą chcieli pomagać i kontynuować ich działalność
– a warto to robić.
– Dzięki zaangażowaniu w działania
PCK można poczuć się ważnym i potrzebnym – podkreślał Stefan Czerny, wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.
Sandra Hajduk
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

– Bezrobocie i poszukiwanie pracy
to
jedno
z
najtrudniejszych
zadań, z którymi musi zmierzyć się
człowiek. Cieszę się, że pracownicy
PUP w Rudzie Śląskiej od lat z zaangażowaniem realizują swoje obowiązki, wskazując drogę rozwoju i możliwości zawodowych mieszkańcom –
gratulowała prezydent Grażyna Dziedzic.
W ciągu 10 lat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej najwyższy poziom bezrobocia
odnotowano w marcu 2004 roku.
Wówczas bez pracy było 16,6%
mieszkańców Rudy Śląskiej. Największy spadek stopy bezrobocia przypadł
na październik 2008 roku i wyniósł
4,9% . Na koniec lutego br. stopa bezrobocia wynosiła 9,8 procent.

Foto: MHS

– Działania Polskiego Czerwonego
Krzyża od samego początku były dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Na
początku polegały one głównie na udzielaniu pomocy poszkodowanym w wyniku
wojny, szkoleniu pielęgniarek i ratowników. Aktualnie wygląda to inaczej.
W Chorzowie mamy Dom PCK, gdzie
funkcjonuje całodobowa opieka dla
osób starszych oraz mieszkania chronione dla ofiar przemocy i osób bezdomnych. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje
Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
dla matek będących ofiarami przemocy.
W Świętochłowicach siostry PCK pomagają chorym w domach. Zajmujemy
się krwiodawstwem oraz niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof – opowiadał Henryk Kupka, prezes
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie
Śląskiej i Świętochłowicach.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie, Rudzie
Śląskiej i Świętochłowicach liczy około

Foto: SH
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Wiceminister Jacek Męcina gratuluje osiągnięć. 

3

Wiadomości Rudzkie 14.05.2014

4

WOKÓŁ NAS

Wiadomości Rudzkie 14.05.2014

Przedszkolna oda do radości

Każda z grup miała przypisane jedno z państw UE.

Nawet najmłodsi rudzianie świętowali obchodzoną w tym roku 10.
rocznicę przystąpienia Polski do UE.
W Miejskim Przedszkolu nr 37 dzieci mogły zapoznać się z kulturą kra-

Foto: MS

jów UE oraz poznać smak potraw
narodowych. W środę (7.05.) odbyła
się tam inauguracja Tygodnia Europejskiego. – Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest wychowanie

Hurra! Matura!

patriotyczne, a my czujemy się nie
tylko Polakami, ale także pełnoprawnymi Europejczykami. Stąd zrodził się pomysł na zorganizowanie
takich obchodów. Ponadto realizujemy programy partnerskie „eTwinningowe” przy współpracy z krajami
takimi jak Anglia, Turcja, czy Portugalia – tłumaczyła Joanna Stawicka,
koordynatorka programów eTwinningowych w MP nr 37.
Podczas inauguracji podopieczni
przedszkola odśpiewali Hymn Zjednoczonej Europy, a następnie kolorowym przemarszem, ulicami Wirku, udali się na plac targowy, gdzie
tańczono w rytmach wybranych kultur.
– Dzieciaki doskonale zdają sobie
sprawę z tego, że należymy do Unii
Europejskiej. Są podekscytowane
tym co dzieje się teraz w przedszkolu.
Rodzice również zaangażowali się
w to wydarzenie – dodała Joanna Stawicka.
– Będziemy machać flagami i tańczyć. Jedliśmy też potrawy z różnych
krajów. Super jest dzisiaj – mówiła
czteroletnia Zuzia.
Magdalena Szewczyk

skiego. We wtorek i w środę
uczniowie zmierzyli się z matematyką i językiem angielskim.
– Po raz pierwszy aż tak bardzo się denerwuję przed jakimś
egzaminem, ale ten egzamin jest
wyjątkowy, bo wpływa na dalsze życie – mówiła przed wejściem na salę Magda Podeszwa
z II LO im. Gustawa Morcinka
w Rudzie Śląskiej.
Przez kolejne dni, aż do końca maja, odbywać się będą egzaminy z kolejnych przedmioStres przed tak ważnym egzaminem dawał o sobie znać maturzystom.

Foto: RP tów. W tym roku każdy absolwent zdaje przedmioty oboRuszyły matury! W Rudzie Śląskiej do egwiązkowe, a dodatkowo może przystąpić do
zaminu dojrzałości przystąpiło ponad 700 abegzaminu z sześciu wybranych przedmiotów
solwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym
na poziomie podstawowym lub rozszerzo16 dorosłych. W poniedziałek (5.05.) matunym.
rzyści przystąpili do egzaminu z języka pol
Robert Połzoń

Rudzianka spojrzała w przyszłość

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Salezjański Zespół Szkół w Świętochłowicach
– szkoła, która jest drugim domem

Do napisania tego artykułu skłoniła nas chęć pokazania bogatej
oferty dydaktycznej oraz inicjatyw
uczniowskich Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach. Szkoła
jest placówką publiczną. Oprócz
gimnazjum do Zespołu należy również liceum i technikum elektroniczne. System prewencyjny księdza
Bosco, na którym opiera się działalność szkół salezjańskich sprawdza
się na całym świecie, a liczba podopiecznych (już ponad 2 mln
w szkołach, oratoriach i innych
ośrodkach) jest naprawdę imponująca i stale rośnie. U nas życie szkoły
to jednak nie tylko codzienne, systematyczne zdobywanie wiedzy, ale
także święta i uroczystości.
Święto Patronalne przypada 31
stycznia. Najpierw gromadzimy się
w kościele św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie, aby uczestniczyć
w uroczystej mszy świętej. W tym
świątecznym dniu szkoła zaprasza
również przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Katowicach, Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w Świętochłowicach. Akademie i spektakle

poświęcone są sylwetce św. Jana
Bosko – patrona rodziny salezjańskiej, który jest wciąż obecny wśród
nas duchem i stale pozostaje w naszej pamięci. Ostatnią częścią świątecznego programu jest gra Tombolo, co roku budząca jednakowe
emocje, które spowodowane są cennymi nagrodami.
Uroczyście obchodzony jest również Dzień Wspólnoty, który przypada
na ostatni dzień zajęć przed świąteczno-noworoczną przerwą. Uczniowie
przedstawiają wtedy program artystyczny wprowadzający wszystkich
w świąteczną atmosferę.
Z kolei w okolicach 22 listopada,
kiedy to wspominamy św. Cecylię,
patronkę chórów i organistów
uczniowie prezentują swoje zdolności podczas spotkania w Centrum
Kultury Śląskiej na Zgodzie. Jest to
tzw. Wieczór Talentów. Na scenie
występują wokaliści, tancerze, satyrycy, muzycy, iluzjoniści, a nawet
nauczyciele.
Szczególnie jest u nas obchodzony
Dzień Śląski, który jest świętem wesołym i kolorowym. Kilkaset dziewcząt i chłopców, ale również i na-

uczycieli przywdziewa rodowite śląskie stroje, odbywają się konkursy,
jednak największą atrakcją są zawsze
goście. Byli już u nas m.in. dr Jacek
Kurek i ks. Piotr Brząkalik.
Do szkolnych obyczajów należy
także 24-godzinny Maraton Języków
Obcych. Uczniowie mogli już zgłębić tajniki angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, walijskiego
oraz flamandzkiego. Corocznie do
wzięcia udziału w maratonie zapraszane są okoliczne szkoły językowe,
native speakerzy, lokalne media, metodyk nauczania języka angielskiego
Joanna Mika-Hadelka, uczelnie
wyższe, studenci i absolwenci szkoły. Zainteresowani mogą oglądać
maraton w Internecie.
Nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły przygotowują i organizują nie
tylko wyżej wymienione przedsięwzięcia, lecz również wiele uroczystości związanych z rocznicami
i innymi ważnymi momentami życia
szkoły. Wszystkie te działania są zauważane w społeczności lokalnej
i przyczyniają się do szeroko rozumianej promocji szkoły.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Rudzianka powalczy o wygranie etapu ogólnopolskiego.
Foto: RP

Aleksandra Zdebel uczennica klasy pierwszej geodezyjnej technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej zwyciężyła w okręgowym etapie konkursu „Moja Polska w 2050
roku”.
Przedmiotem konkursu zorganizowanego
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci były

prace plastyczne i literackie przedstawiające
Polskę w 2050 roku, taką jaką wyobraża sobie
ją uczestnik. W konkursie udział wzięło 503
uczestników, w tym 360 złożyło prace plastyczne a 143 literackie.
– Pisanie opowiadania zajęło mi tydzień.
Pokazałam w nim wizję Polski, która przetrwa
tylko wtedy, jeżeli naród będzie ze sobą współpracował. Bardzo się cieszę, że wygrałam. Do
teraz nie mogę w to jeszcze uwierzyć – tłumaczy laureatka konkursu.
Pracę Oli charakteryzowało połączenie wizji
przyszłości Polski z nawiązaniem do literatury
klasycznej, zwłaszcza do „Boskiej Komedii”
Dantego Alighieri oraz wyjątkowa, odważna
szczerość wypowiedzi.
Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest wyjazd autorów prac do Senatu RP ufundowany
przez senatora Marka Piechotę. W ramach tego
wyjazdu, który odbędzie się 16 maja, zorganizowany zostanie ogólnopolski finał konkursu.
Robert Połzoń

Unijne „Łukaszki”

Uczniowie zaprezentowali europejskie tańce narodowe.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. św.
Łukasza w piątek (9.05.) odbyły się Dni
Otwarte Funduszy Europejskich, podczas których zainteresowani mogli zapoznać się
z ofertą edukacyjną placówki, która dzięki
środkom unijnym doskonale przystosowana
jest dla uczniów niepełnosprawnych.

– Od 2008 roku prowadzimy
projekty miękkie, która mają na
celu wykorzystanie funduszy
europejskich do prowadzenia
zajęć oraz przygotowanie naszych uczniów do podejmowania ról społecznych. Kluczowym projektem był projekt
w ramach RPO, którego efektem jest rozbudowa części szkoły przeznaczonej do zajęć dla
dzieci głęboko upośledzonych
Foto: MS oraz pracownie specjalistyczne
czy sale lekcyjne – mówił dyrektor szkoły Wiesław Jagielski. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali również europejskie tańce narodowe, a także wspólnie
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 brali
udział w zabawach związanych z Unią Europejską. 
Magdalena Szewczyk
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Ruda Run wystartowała!

W SKRÓCIE
Mamy Aquadromka

Bieg rozpoczął się wystrzałem startera.

czącej pięć kilometrów trasy stanęło około 30 osób. Wśród nich znalazł się ksiądz z pobliskiej parafii.
– Miesiąc temu sam zacząłem biegać i muszę przyznać, że to wciąga
jak nałóg – przekonywał ksiądz
Karol Płonka, wikary z parafii św.
Michała Archanioła w Orzegowie.

Foto: SH

– Biegam dla przyjemności. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch.
Naprawdę warto spróbować – zachęcał.
Współorganizatorem projektu jest
Centrum Inicjatyw Społecznych
w Orzegowie.
Sandra Hajduk

8 lat RTPD

Śląską muzykę zaprezentował na scenie zespół „Kameleon”.

Potem na scenie królowały już tylko
muzyczne emocje. Na początku publiczność rozruszał śląskimi melodiami zespół „Kameleon”. Wieczorem na scenę
weszli uczestnicy programu „Must Be
The Music” – zespół „Studio Sztama”.
– Fajnie, że tu występujemy. W naszym zespole jest dwóch muzyków
związanych z Rudą Śląską – perkusista Ryszard Rajca oraz gitarzysta

Foto: RP

Szymon Gołąbek. Śląsk jest nam
szczególnie bliski. Ruda Śląska i Katowice to miasta, w których gramy
najczęściej – zapewniał Sajde, wokalista zespołu „Studio Sztama”.
Kolejny festyn, na którym wystąpią
zespoły „Kameleon” i Ścigani” odbędzie się 17 maja w Rudzie ŚląskiejKochłowicach.
Robert Połzoń

Na pierwszym piętrze rudzkiego magistratu można obejrzeć
ekspozycję prezentującą wybór
dokonań Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew podsumowującą osiem lat działalności
organizacji. Na wystawę składa
się 10 plansz-antyram pokazujących zdjęcia i dokumenty dotyczące ścieżek edukacyjnych
o charakterze ekologiczno-historycznym, działalności wydawniczej, przedsięwzięć proekologicznych,
sadzenia
drzew
i ochrony drzew pomnikowych.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

w Kochłowicach. Biegi są przeprowadzane na zasadzie grand prix, więc
punkty zawodników z poszczególnych
biegów będą zsumowane – dodał.
– Cieszę się, że tak wielu mieszkańców
jest dziś z nami. Dla nas najważniejsze
jest to, by wszyscy chętnie spędzali czas
sportowo, kulturalnie i muzycznie w Rudzie Śląskiej – mówiła obecna na festynie prezydent Grażyna Dziedzic.
Podczas trwania festynu mieszkańcy mogli wspomóc chorą Andżelikę
Polak. Na placu Jana Pawła II znajdowały się również pudełka, do których
chętni mogli wrzucać swoje głosy na
patronów dzielnic Rudy Śląskiej.
– Od kilku miesięcy przedstawiamy
postaci związane z Rudą Śląską, które
w znaczący sposób wpłynęły na życie
i charakter miasta – opowiadała
o przedsięwzięciu Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

„1” wraca na tory
Właśnie zakończył się remont
torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej. Z tego
powodu tramwaje linii nr 1 znów
wjadą na tory. Od 10 maja będą
już kursować na swojej stałej
trasie od zajezdni w Gliwicach
przez Zabrze, aż do pętli w Rudzie Śląskiej-Chebziu.

Festynowa inauguracja
Mieszkańcy Nowego Bytomia jako
pierwsi poczuli festynowe szaleństwo
związane z obchodami 55-lecia naszego miasta. Na placu Jana Pawła II,
w piątek (9.05.) od godziny siedemnastej, zebrani mogli między innymi
wziąć udział w rodzinnym bieganiu
oraz usłyszeć występ zespołu „Studio
Sztama”.
Muzyczną zabawę poprzedziły
atrakcję sportowe. Wszyscy miłośnicy biegania mogli spróbować swoich
sił w biegach wokół placu Jana Pawła
II. Całą zabawę koordynował rudzki
ultramaratończyk August Jakubik.
– Przy okazji festynów chcemy przeprowadzić cykl biegów o nazwie „Rodzina na sportowo”. Są one dedykowane
głównie rodzinom i dzieciom. Specjalnie
na tę okazję stworzyliśmy bieg w składzie minimum trzyosobowym na dystansie jednego kilometra – mówił August
Jakubik. – Za tydzień będziemy biegać

W rudzkim aquaparku rozstrzygnięto konkurs na maskotkę
Aquadromu – do 5 maja dzieci
z województwa śląskiego mogły
zgłaszać swoje prace w konkursie na projekt pluszaka. Do konkursu wpłynęły 62 prace. Zwycięski projekt należy do Karoliny Brojak, która stworzyła żółwia, w koszulce Aquadromka. –
Ta praca jest bardzo różnorodna,
pomysłowa i dobrze zrealizowana plastycznie – podkreślał Kornel Wilczek, śląski artysta i członek komisji. Od 10 maja wszystkie prace będzie można oglądać
w holu recepcyjnym Aquadromu. Ponadto zwycięski projekt
Aquadromka zostanie wyprodukowany i będzie rozprowadzany
na terenie basenu.

REKLAMA

Mijali się często na treningach, ale
każdy z nich podążał własną, ulubioną
ścieżką. W myśl powiedzenia „razem
raźniej” postanowili połączyć siły.
Tak narodził się projekt Ruda Run,
który ruszył po raz pierwszy w sobotę
(10.05). Jego uczestnicy najpierw
wsłuchali się w wykłady, a następnie
wspólnie wzięli udział w biegu, którego start i meta mieściły się w Centrum
Inicjatyw Społecznych w Orzegowie.
– Uznaliśmy, że otwarcie CIS-u to
świetna okazja do tego, by zorganizować bieg oraz cykl wykładów. Chcieliśmy także przyczynić się do rewitalizacji dzielnicy mającej pewne tradycje biegowe – tłumaczył Krzysztof
Kaiser, współorganizator Ruda Run.
– Do przebiegnięcia jest tylko pięć kilometrów. Mamy nadzieję, że ten dystans dadzą radę pokonać również ci,
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem – dodał.

Nim jednak biegacze wyruszyli na
trasę, czekała ich spora dawka niezbędnych do bezpiecznego i zdrowego uprawiania tej dyscypliny informacji. August Jakubik opowiedział
jak ważna w bieganiu jest właściwa
motywacja.
– Najważniejsze, żeby pokonywać
własne rekordy życiowe, a nie porównywać wyniki z innymi – podkreślał
ultramaratończyk.
Krzysztof Piechaczek zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa przy
uprawianiu tej dyscypliny sportu,
a Marzena Okoń-Pietryszak przekonywała jak ważna jest właściwa dieta: – Nie trzeba całkowicie rezygnować ze słodyczy. Warto natomiast
kupując czekoladę wybrać taką, która ma w sobie jak najmniejszą ilość
cukru – doradzała dietetyczka.
Po części teoretycznej przyszedł
czas na praktyczną. Na starcie li-
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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 14 maja od godziny 10.00 do
15 maja do godziny 15.00.

W czwartek (8.05.) po wieczornej mszy świętej w paraﬁi św. Barbary w Bykowinie odbył się wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Temat wystąpienia prelegenta brzmiał „Gender – reaktywacja marksizmu”.

W poniedziałek (12.05.) w Nowym Bytomiu gościł prof. Jerzy Buzek. Spotkał
się on z emerytami i rencistami „Huty Pokój” S.A., którzy mogli mu zadać pytania.

Na temat gender

O przemyśle z Jerzym Buzkiem

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz podkreślał podczas wykładu jak poważny jest problem gender.

– Zdaję sobie sprawę, że istnieje
pewne zmęczenie materiałowe tym
tematem – mówił podczas wykładu ks. prof. Paweł Bortkiewicz. –
Problem gender jest niezwykle
ważnym tematem, ponieważ występuje w edukacji już od samego
przedszkola. Istnieje także na poziomie polityki społecznej – dodał.
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz jest
profesorem teologii specjalizującym się w zakresie teologii moralnej, to także członek Rady Progra-

Foto: RP

mowej Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się” w Krakowie i redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”.
– Był to naprawdę bardzo pouczający wykład. Sam temat jest
ostatnio bardzo popularny, tym
bardziej warto było się wybrać na
to spotkanie z ks. prof. Bortkiewiczem – mówił po wykładzie pan
Andrzej, mieszkaniec Bykowiny.
Robert Połzoń

Jerzy Buzek odpowiadał na pytania gości.

– Bardzo się cieszymy, że przyjechała do nas czołowa postać
AWS i Solidarności. Pytania jakie
padały na sali dotyczące restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa
i problemów w branży wciąż żywo
interesują mieszkańców. To niezwykle pracowity polityk, ikona
polskiej dyplomacji, to chyba jeden z najbardziej aktywnych polityków jeśli chodzi o kontakty społeczne – mówił Józef Skudlik,
przewodniczący Komisji Między-

Foto: MHS

zakładowej NSZZ Solidarność
„Huty Pokój” S. A.
Na spotkaniu nie zabrakło pytań
o górnictwo. – Teraz musimy taki
przemysł wprowadzić na Śląsku, który
nie będzie szkodliwy ani na powierzchni, ani pod ziemią i musimy bezpiecznie dla ludzi ten węgiel wydobywać.
Także w górnictwie należy przeprowadzić takie inwestycje, żeby praca była
zautomatyzowana – podkreślał prof.
Jerzy Buzek.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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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
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Czy z boiska znajdującego się przy szkole mogą korzystać tylko uczące się w niej dzieci? A co z dorosłymi? O to pytał dzwoniący do redakcji mieszkaniec
Halemby. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24 nie pozwoliła grupie dorosłych skorzystać z obiektu tłumacząc swoją decyzję koniecznością renowacji.
W tym czasie bez problemu korzystały z boiska kluby sportowe. Dlaczego tak się stało?

Boiska przyszkolne – nie dla wszystkich?
– Przez jakiś czas osoby z zewnątrz nie mogły korzystać z boiska
znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 24. Ponoć było to spowodowane renowacją nawierzchni.
W tym samym czasie kluby sportowe swobodnie korzystały z obiektu.
Skąd taka niesprawiedliwość? –
pytał dzwoniący do redakcji pan
Wojciech.
Z prośbą o wyjaśnienie udaliśmy
się do Szkoły Podstawowej nr 24.
– Od 7 do 10 kwietnia trwała
konserwacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Na najbardziej
wykorzystywanym przez młodzież
szkolną, kluby sportowe i grupy dorosłych boisku z nawierzchnią ze
sztucznej trawy wymieniano granulat i prowadzono konserwację.
Przed gwarancyjnym przeglądem
wprowadziłam zakaz gry dla grup
dorosłych mieszkańców, za wyjątkiem współpracującego ze szkołą
Stowarzyszenia Sportowego-Rekreacyjnego „Gwiazda”, które prowadzi klasy sportowe piłki nożnej –
mówi Maria Lorens, dyrektor SP nr
24. – Trenerzy wraz z zawodnikami

przygotowywali boisko do przeglądu gwarancyjnego, czesząc każdego dnia nawierzchnię specjalną
maszyną ze szczotkami do obsługi
ręcznej – tłumaczy.
Jak udało nam się ustalić, aktualnie dorośli mogą już korzystać
z obiektu: – Od połowy kwietnia
2014 r. z boisk mogą korzystać dorośli mieszkańcy po wcześniejszym
zapisaniu się zgodnie z obowiązującymi zasadami – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej.
Zgodnie z regulaminem znajdującym się przy boisku szkolnym,
grupy dorosłych mogą korzystać
z boiska po rezerwacji, której dokonuje się nie wcześniej niż na trzy
dni przed skorzystaniem. Możliwość stałych rezerwacji nie istnieje. W regulaminie istnieje także zapis mówiący, że po zajęciach szkolnych pierwszeństwo w korzystaniu
z boisk mają kluby współpracujące
ze szkołą (KPKS Halemba i SR-S
„Gwiazda”), we współpracy z którymi prowadzimy klasy sportowe.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 24 przez jakiś czas było wyłączone z użytku dla osób z zewnątrz.

Foto: SH

– Dorośli mieszkańcy, którzy korzystają z naszego boiska twierdzą,
że na „Orlik” nie mogą się dostać,
gdyż są stałe godziny korzystania
przez kluby, ligę i inne zorganizowane grupy. Cieszę się, że na naszym boisku od rana do wieczora
grają i dzieci, i młodzież, i dorośli.
Od połowy kwietnia z boisk korzystają dorośli mieszkańcy po wcześniejszym zapisaniu się zgodnie
z zasadami. Z dyscypliną (utrzyma-

nie czystości i wulgaryzmy) bywa
bardzo różnie, szczególnie wśród
dorosłej młodzieży, a obok boiska
jest plac zabaw dla maluchów z rodzicami... Szkoła nie zatrudnia pracownika, który etatowo opiekuje się
boiskami. Takie obowiązki wykonują poza innymi czynnościami portierzy, panie sprzątaczki i konserwatorzy, a w weekendy pracownicy
ochrony – podkreśla Maria Lorens.
Sandra Hajduk

*
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Z redakcyjnej skrzynki

Remont dwóch wiaduktów w jednym czasie
wywołał spore zamieszanie na drogach. – Jak to
możliwe, że blokuje się przejazd na dwóch drogach w tym samym czasie? Ktoś się nad tym chyba nie zastanowił. Teraz poruszanie się po tych
dzielnicach w godzinach szczytu jest praktycznie
niemożliwe – mówił dzwoniąc do redakcji pan
Jan. – Dlaczego mieszkańcy nie mogą również
korzystać z drogi tymczasowej przy ul. Katowickiej zrobionej na użytek komunikacji miejskiej?
– pytała z kolei pani Anna. Z prośbą o odpowiedzi zwróciliśmy się do rudzkiego magistratu.
– W związku ze złym stanem technicznym wiaduktów w ciągu ul. ks. Tunkla i Katowickiej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej nakazał przeprowadzenie natychmiastowych robót remontowych tych obiektów.
Jeżeli nie przystąpilibyśmy do tych prac, to i tak
obiekty te należałoby wyłączyć z użytkowania ze
względu na zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego. Takie postępowanie znacznie wydłużyłoby utrudnienia w ruchu w rejonie tych wiaduktów – tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta. – Wprowadzony objazd w ciągu ul. Katowickiej dla pojazdów komunikacji zbiorowej został wykonany tylko i wyłącznie na potrzeby komunikacji zbiorowej i nie spełnia on warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne. Dlatego nie mogą z niego korzystać
wszystkie pojazdy. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu – dodaje.
reklama
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OGŁOSZENIE

KULTURALNIE

Bibliosy przyznane
Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej jak co roku, 8 maja, w Dniu Bibliotekarza, przyznała
honorowe wyróżnienia – Bibliosy.
Tym razem ta niezwykle ważna dla
rudzkich bibliotekarzy uroczystość
odbyła się w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie.
W kategorii Bibliotekarz Roku wyróżnienie otrzymała Grażyna Poważa, kierownik ﬁlii nr 4 MBP w Nowym Bytomiu. Głosowanie w tym
przypadku odbywa się wśród bibliotekarzy – anonimowo.
– Jestem bardzo zaskoczona tym
wyróżnieniem, które uhonorowało 26
lat mojej pracy i współpracy. Ci, którzy zagłosowali na mnie, widocznie
byli zadowoleni z tej współpracy. Na
co dzień staram się być dobrym bibliotekarzem. A to oznacza bycie profesjonalnym, cierpliwym, odważnym.
Nie boję się również wyzwań. Lubię

CO, GDZIE, KIEDY?

moją pracę i tak samo ją traktuję jak
wtedy, kiedy ją zaczynałam, ponad 20
lat temu – mówiła po uroczystości
Grażyna Poważa.
W kategorii Czytelnik Roku wyróżnienie otrzymali Barbara i Adam
Podgórscy. Nagroda jest przyznawana za aktywne uczestnictwo w życiu
biblioteki. Podgórscy wydali niedawno książkę „Nazwy miejscowe i terenowe w Rudzie Śląskiej”. Książka
powstawała przy współpracy z rudzką biblioteką.
– Ja i moja Basia bardzo duża czytamy. Żona czyta literaturę kobiecą,
a ja pożyczam bardziej książki potrzebne mi do pracy. Współpracujemy
również z biblioteką w przeróżnych
przedsięwzięciach. Spotkania poświęcone literaturze śląskiej i wystawy
organizujemy właśnie u nas, w bibliotekach. Z wieloma bibliotekarkami
mamy życzliwe i przyjazne stosunki.

Festyn rodzinny
To będzie kolejna impreza, zorganizowana z okazji 55-lecia nadania
praw miejskich Rudzie Śląskiej.
W programie przewidziane są między innymi biegi rekreacyjne z udziałem mieszkańców miasta, koncert
zespołu Kameleon i zespołu Ścigani.
Do wspólnej zabawy zapraszamy na
kochłowickie Planty, 17 maja o godzinie 17.30. Zapisy na biegi do godziny 16.00.

Muzea nocą

Grażyna Poważa w obecności prezydent Grażyny Dziedzic odbiera wyróżnienie.

Herbaciane warsztaty

W trakcie warsztatów można było poznać wiele ciekawostek dotyczących herbaty.

Skąd pochodzi, jak się ją produkuje
i jakie koleje historii przeszła nim traﬁła na nasze stoły – wszystkiego na

9

W��������� R������ 14.05.2014

Foto: SH

temat herbaty mogli dowiedzieć się
w czwartek (8.05.) ci, którzy postanowili przyjść do Centrum Inicjatyw

Foto: MHS

A teraz cieszę się ogromnie z tego wyróżnienia, bo są to dla mnie ogromne
emocje – mówił wzruszony Adam
Podgórski. Tytułem Przyjaciel Biblio-

teki „Pro Library” uhonorowano: Urszulę Gwizdową, Bogusława Poważę,
Beatę Niewińską i Celinę Nawrat.
Monika Herman-Sopniewska

Społecznych w Orzegowie, gdzie zorganizowano specjalne herbaciane
warsztaty.
– Herbata jest bardzo powszechna
na naszych stołach i w zasadzie nie zastanawiamy się skąd pochodzi, jak powstaje, jak się ją obrabia i po czym
rozpoznać dobrą herbatę. Oprócz klasycznych gatunków herbaty, które niemal wszyscy znają – czyli zielonej
i czarnej – pokażemy kilka innych gatunków. Opowiemy wiele ciekawostek
– między innymi o tym, jak herbata
traﬁła z Azji Wschodniej do Europy
i jak wpływała na politykę – mówił na
chwilę przed rozpoczęciem warsztatów Maciej Kalisz, który wraz z Justyną Kwiatkowską prowadzi w Bytomiu
herbaciarnię „Herbata”. – Warto czytać literaturę dotyczącą herbaty i podchodzić do tego co kupujemy bardziej
świadomie. Naprawdę dobra herbata
wcale nie musi być droga – przekonywał.
Pomysłodawcą warsztatów był Mariusz Anioł ze Stowarzyszenia Nasz

Orzegów. I jak się okazało, traﬁł on
w gusta mieszkańców dzielnicy –
chętnych bowiem do przeniesienia się
w świat herbaty nie brakowało. Wśród
uczestników warsztatów znaleźli się
także członkowie niedawno powstałego Orzegowskiego Klubu Trzeciego
Wieku.
– Takie spotkanie to świetna okazja
do tego, by poznać smaki, których nie
znamy. Możemy też bardzo miło spędzić popołudnie – tłumaczyła dlaczego
zdecydowała się wziąć udział w warsztatach Irena Gołąb.
To sygnał pokazujący, że Centrum
Inicjatyw Społecznych w Orzegowie
spełnia swoje zadania.
– Powoli następuje integracja społeczności. Przychodzą osoby, które się
już znają, ale także zupełnie nowe.
Bardzo się cieszymy z obecności
wszystkich i mamy nadzieję, że my także od nich wiele się nauczymy – podkreślała Agnieszka Płaszczyk, kierownik orzegowskiego CIS-u.
Sandra Hajduk

Już 17 maja kolejna Noc Muzeów
w Rudzie Śląskiej. Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem eksponatów w świetle księżyca zapraszamy do Muzeum Miejskiego im.
Maksymiliana Chroboka, Muzeum
PRL-u w Bielszowicach oraz do wieży wodnej w Nowym Bytomiu.
Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa aż do 24.00.

Myśli, słowa, obrazy
22 maja w orzegowskim Centrum
Inicjatyw Społecznych odbędzie się
spotkanie „Myśli, słowa obrazy –
wieczór autorski Jerzego Mazurka”.
Wydarzenie odbywa się w ramach
CIS-owego Saloniku Literackiego.
Zainteresowanych zapraszamy na
godzinę 17.00 (ul. kard. A. Hlonda
29).

Piosenka pozytywna
17 maja o godzinie 17.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się
„Koncert Piosenki Pozytywnej”
w wykonaniu słuchaczy i absolwentów Państwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego w Gliwicach, dedykowany
chórzystom Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz mieszkańcom
Rudy Śląskiej. Wstęp wolny, po odbiorze wejściówki w godzinach
15.00-18.00.
REKLAMA

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

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

•
•
•

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

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

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

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

www.klimalux.pl
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Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu Rudy Śląskiej. W przesłanej do Urzędu Miasta decyzji czytamy, że Izba
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie prezydent miasta z wykonania budżetu w 2013 roku. – Ubiegły rok budżetowy był trudny, ale i tak zamknęliśmy go „na plusie”
– podkreśla prezydent Dziedzic.

Budżet oceniony pozytywnie!
Dochody Rudy Śląskiej w 2013 roku
zamknęły się w kwocie 526,7 mln zł,
natomiast wydatki wynosiły 525,2 mln
zł. Półtoramilionową nadwyżkę budżetową władze miasta przeznaczyły na
spłatę długów gminy. – Budżet na 2013
rok był budżetem bardzo trudnym z prostego powodu – w poprzednim roku
musieliśmy spłacić prawie 40 mln zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
i obligacji oraz prawie 7,5 mln zł odsetek. Dzięki temu na koniec ubiegłego
roku zadłużenie miasta było o prawie
50 mln zł niższe niż w 2010 roku – wylicza prezydent Dziedzic. Rok 2013 był
też o tyle ciężki, że miasto musiało uruchomić poręczenie dla Aquadromu na
niecałe 12 mln zł.
Pomimo konieczności spłaty miejskich długów, władzom miasta udało
się w poprzednim roku wygospodarować ponad 37,5 mln zł na inwestycje.
Prawie 17,4 mln zł pochłonęły zaś remonty. – Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny – wyjaśnia skarbnik miasta
Ewa Guziel. – Łącznie na same drogi
przypadło 18,3 mln zł, a na oświatę 10
mln zł. To bardzo dużo, biorąc pod
uwagę skromne możliwości ﬁnansowe
miasta tak zadłużonego jak Ruda Śląska – dodaje.
Możliwość wykonania tak wielu inwestycji to efekt systematycznej polityki oszczędnościowej miasta. – Cały
czas analizujemy możliwości zmniejszania wydatków, aby wygospodarować
jak największe środki na inwestycje –

Wykonanie dochodów za 2013 rok

wyjaśnia Grażyna Dziedzic. – Udaje
się to np. dzięki termomodernizacji
szkół czy grupowemu zakupowi energii
elektrycznej. Ograniczamy też wydatki
na administrację. Dzięki temu w 2013
roku jej utrzymanie w przeliczeniu na
jednego mieszkańca kosztowało ponad
42 zł mniej niż w 2011 roku – dodaje
prezydent Rudy Śląskiej.
Dowodem skutecznych działań
władz miasta jest m.in. zmniejszający
się wskaźnik zadłużenia do dochodów
Rudy Śląskiej. W 2010 roku wynosił
on 43,01 proc. Na koniec 2013 roku
zmniejszył się do poziomu 29,70 proc.
Jest to ważne w kontekście nowej perspektywy ﬁnansowej budżetu unijnego
na lata 2014 – 2020. – Przygotowujemy
się do sięgnięcia po „duże” unijne pieniądze, a trzeba pamiętać, że im mniejsze zadłużenie miasta, tym większa
szansa na doﬁnansowanie inwestycji.
Dzięki temu możemy otrzymać aż 300
mln zł na budowę dalszych odcinków
trasy N-S. Chcemy się też starać o unij-

Zmniejszenie zadłużenia ważne jest
również z innego powodu. – Jako miasto musimy spełnić wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mówią przepisy
ustawy o ﬁnansach publicznych. Wskaźnik ten liczony jest według wzoru, jako
średnia za 3 ostatnie lata – wyjaśnia
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
W ubiegłym roku nie tylko zmniejszyły się długi Rudy Śląskiej, ale
utrzymał się na podobnym poziomie
co rok wcześniej, udział w budżecie

dzielności ﬁnansowej naszego miasta
– komentuje Ewa Guziel. Co ważne,
dochody własne pokryły 65,21 proc.
zeszłorocznych wydatków. Oznacza
to, że sytuacja ﬁnansowa miasta jest
stabilna, gdyż miasto ponad połowę
swoich wydatków ﬁnansuje z pieniędzy, które wpływają do gminnej kasy,
m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych.
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej wydatki określone zostały na po-

Zestawienie zadłużenia i dochodów w latach 2008-2013

ne wsparcie dla 44 innych projektów,
których wartość wynosi ogółem ponad
105 mln zł – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Wykonanie wydatków za 2013 rok

miasta dochodów własnych gminy.
W 2013 roku wskaźnik ten wynosił ponad 65 proc. – Niewątpliwie jest to zjawisko pozytywne, świadczące o samo-

ziomie 599,5 mln zł, natomiast dochody mają wynieść 588,7 mln zł. Różnicę
w dochodach i wydatkach władze miasta zamierzają pokryć z kredytu oraz
z niskooprocentowanych pożyczek,
które w całości przeznaczone zostaną
na inwestycje. W dalszym ciągu spłacane będzie zadłużenie z poprzednich
lat. – W tym roku musimy spłacić ponad
34,1 mln zł. Dodatkowo ok. 20 mln zł
kosztować będzie nas obsługa zadłużenia, czyli zapłata odsetek i uruchomienie poręczenia – tłumaczy Ewa Guziel.
Ostatecznie planowane zadłużenie Rudy Śląskiej na koniec 2014 roku ma
wynieść 167,2 mln zł.
Na inwestycje władze Rudy Śląskiej
wydadzą w tym roku ponad 77,5 mln
zł, czyli najwięcej od 3 lat. Priorytetem
tegorocznego budżetu są: drogi z dalszą budową trasy N-S, termomodernizacje placówek oświatowych oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wydatki na inwestycje stanowią
blisko 13 proc. ogółu wszystkich wydatków. Na projekty drogowe miasto
przeznaczy prawie 39 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje.
KP
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Kolejna edycja konkursu „Rudzkie Smaki” rozstrzygnięta. Kwietniowym zwycięzcą jest Adam Podgórski, który zaproponował „Zrazy cielęce z wiosennym farszem”. – Spośród nadesłanych przepisów wybrałem ten, który wykorzystuje jedno z najzdrowszych mięs, czyli cielęcinę, jak również pokazuje, że można przygotować pyszne i zdrowe danie wykorzystując bogactwo natury, które jest tuż obok nas – argumentuje swój wybór nasz ekspert Michał Kaczmarczyk.

Mamy smak kwietnia
– Dzikie zioła i kwiaty to skarbnica
nowych smaków i aromatów – podkreśla Adam Podgórski, który
w swojej kuchni na co dzień wykorzystuje dary natury. – Nie istnieje na
świecie kuchnia, w której nie używa
się ziół, służą one nie tylko nadawaniu znanym potrawom nowego smaku
i zapachu, lecz również pozwalają na
przywrócenie do życia starych receptur kulinarnych – dodaje Podgórski.
Zwycięskie danie to roladki cielęce
z ziołowym farszem. Jako nadzienie
autor proponuje mieszankę szpinaku,
liści podbiału, pokrzywy i szczawiu.
Można także dodać – według osobistych preferencji – natkę pietruszki,
majeranek, tymianek, cząber, hyzop
i liść szałwii. Ważne, żeby zioła były
świeże. Kompozycja ziół to nie jedyna niespodzianka, którą kryją roladki.
Potrzebne będą jeszcze pomidorki,
kalarepki i kukurydza z puszki oraz
szczypiorek, którym posypujemy gotowe danie. Do przygotowania potrawy świetnie nadaje się też filet z kurczaka.
„Zrazy cielęce z wiosennym farszem” to już trzecie danie wyłonione
w konkursie „Rudzkie Smaki”. Zwycięskie propozycje znajdują się na

stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl, w zakładce „Rudzkie
Smaki”. Tam też można znaleźć ciekawe artykuły dotyczące kulinarnej
sfery życia Rudy Śląskiej. Przypominamy, że trwa konkurs na najlepsze
„Rudzkie Smaki”. W każdym miesiącu rudzki kucharz wybiera spośród
nadesłanych jeden najciekawszy
przepis, który zostaje „smakiem miesiąca” i trafia na stronę internetową.
Ambasadorem konkursu jest rudzianin Michał Kaczmarczyk, jeden
z najlepszych mistrzów kulinarnych
kraju. – Kuchnia polska, a zwłaszcza
śląska związana jest ściśle z historią
regionu. Na Śląsku przejęliśmy wiele
z przepisów kuchni niemieckiej, austriackiej oraz czeskiej, co sprawiło,
iż jest ona kuchnią zróżnicowaną –
mówi Michał Kaczmarczyk. – Dzisiaj
warto sięgać po przepisy ukryte w sfatygowanych babcinych brulionach
i próbować, smakować, eksperymentować. Przy nieograniczonej dostępności produktów oraz pomocy techniki można wcielać w życie nowe pomysły na tradycyjne potrawy. Zapraszam
do wspólnego eksperymentowania
i odkrywania tradycji „na nowo”, bo
przecież i przez jedzenie można po-

znawać świat! – zachęca do udziału
w konkursie rudzki kucharz.
Przepisy można przesyłać drogą emailową na adres media@rudaslaska.
pl, pocztą na adres Urzędu Miasta
z dopiskiem „Rudzkie Smaki” bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
(p. 325)
Zrazy cielęce lub drobiowe
z wiosennym farszem
Składniki:
60 dag mięsa cielęcego lub filetów
drobiowych, 50 dag świeżego szpinaku, liści podbiału, pokrzywy i szczawiu, 1 jajo kurze, 2 łyżki mąki pszennej, 4 łyżki sosu sojowego, pieprz
czarny mielony; dodatkowe świeże
zioła według osobistych preferencji:
natka pietruszki, majeranek, tymianek, cząber, hyzop i liść szałwii; 2
łyżki musztardy ostrej lub łagodnej, 4
pomidorki, 4 małe kalarepki, 1mała
puszka kukurydzy, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, 10 dag śmietany, 2
łyżki oleju.
Przygotowanie:
Szpinak, pokrzywę, liście podbiału
i szczawiu opłukać, sparzyć wrzątkiem, dokładnie osączyć na sicie, posiekać drobno, wymieszać z rozbitym

Zwycięzcą kwietniowej edycji konkursu został Adam Podgórski, który zaproponował „Zrazy cielęce
z wiosennym farszem”.

jajem i mąką. Dodać drobno posiekane pozostałe zioła.
Mięso przeznaczone na zraziki delikatnie rozklepać, posmarować
musztardą i masą ziołową. Pomidory
sparzyć wrzątkiem, usunąć skórki
i galaretki z pestkami, miąższ posiekać w kosteczkę. Kalarepki obrać,
pokroić w paseczki, obgotować przez
5 minut w osolonej wodzie, odcedzić.
Kukurydzę osączyć z zalewy. Na
warstwie farszu ziołowego rozkładać
porcje pomidorów, kalarepki i kukurydzy. Zrazy zwinąć, spiąć patyczkami lub metalowymi szpilkami, albo

obwiązać nicią kuchenną. Obsmażyć
krótko ze wszystkich stron na rozgrzanym oleju. W naczyniu żaroodpornym ułożyć folię aluminiową.
Układać na niej obsmażone zraziki,
polać sosem ze smażenia, zawinąć
w folię. Piec przez około 15 minut
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200° C. Upieczone zraziki
przełożyć do rondla wraz z sosem,
polać śmietaną, przyprawić ostatecznie do smaku, podgrzać. Przed podaniem obsypać posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!
IM

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej mogą poczuć się jak prawdziwi studenci. Placówka ta właśnie rozpoczęła
współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach, aby skuteczniej rozwijać zainteresowania oraz umiejętności swoich podopiecznych. To kolejna rudzka szkoła, która
podpisała umowę z Politechniką Śląską. W ubiegłym roku umowę z uczelnią zawarł również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.

Na porozumieniu z Politechniką
Śląską skorzystał również Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. We
wrześniu ubiegłego roku, placówka
uruchomiła nowy kierunek kształcenia – technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Z tego powodu w szkole powstała nowoczesna pracownia do nauki zawodu,
wyposażona w panele fotowoltaiczne, solary, wiatraki, odwracalne
ogniwo paliwowe. – Zależy nam na
dobrym przygotowaniu ucznia do
pracy z najnowocześniejszymi systemami energetyki odnawialnej. Polska niestety jest jednym z krajów
europejskich, w którym te zasoby są
minimalnie wykorzystane, dlatego
zawód ten ma ogromną przyszłość –
podkreśla Jolanta Szcześniak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
Poza Politechniką Śląską w Gliwicach, rudzkie placówki oświatowe współpracują także z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Na
początku tego roku, umowę z uczelnią podpisało Gimnazjum nr 9 – jako pierwsza szkoła gimnazjalna na
terenie województwa śląskiego.
AL

Politechnika Śląska otwarta dla rudzkich uczniów

Rudzki „Mickiewicz” rozpoczął współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach, aby skuteczniej rozwijać
zainteresowania oraz umiejętności swoich podopiecznych.

Dzięki podpisanej umowie z Wydziałem Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej,
rudzcy uczniowie będą mogli w pełni rozwijać swoje zainteresowania
i zdobywać praktyczne umiejętności, które ułatwią im start na stu-

diach politechnicznych. Z tego powodu uczelnia przygotowała liczne
wykłady oraz inne formy zajęć,
w których uczestniczyć będą przyszli studenci.
– Współpraca z Politechniką Śląską jest działaniem bardzo ważnym

Rudzki Informator Samorządowy

z punktu widzenia uczniów naszej
szkoły, ponieważ daje im możliwość
zapoznania się z ofertą edukacyjną
tej uczelni oraz pomaga wybrać
wśród wielu kierunków studiów ten
odpowiedni – zaznacza Leszek Dytkowski, dyrektor ZSO nr 1 w Rudzie
Śląskiej. – W ramach współpracy
dla uczniów naszej szkoły, przewidziane są różne wykłady, uczestniczenie w kołach naukowych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz inne formy zajęć. Ze współpracy z uczelnią skorzystają też nauczyciele, którzy będą mogli podnosić swojej kwalifikacje. Dzięki temu
rozbudujemy oraz zmodernizujemy
bazę dydaktyczną naszej szkoły –
dodaje.
Zadowolenia z podpisania umowy
nie kryją także władze Rudy Śląskiej. – Wybór odpowiedniego kierunku studiów ma ogromne znaczenie, ponieważ na tym opiera się

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

przyszłe życie każdego młodego
człowieka – podkreśla Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
– Dzięki współpracy z Politechniką
Śląską, przyszli studenci zobaczą,
jak wygląda prawdziwe studiowanie, a przede wszystkim będą mieli
okazję zdobyć ogromną wiedzę oraz
praktykę, z czego jestem bardzo zadowolona – dodaje prezydent.
Co ważne, oprócz uczestniczenia
w różnych zajęciach, przygotowujących do studiowania na politechnice, uczniowie będą korzystać też ze
specjalistycznych pracowni oraz laboratoriów należących do uczelni.
Na współpracy tej zyskają też nauczyciele „Mickiewicza”, ponieważ
będą mieli okazję brać udział w ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych
wyższej uczelni, konsultować się
z nimi oraz wymieniać doświadczeniami.
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Krzysztof Bochnia Prawnik, Doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach
Jak nie wpaść w sidła ,,chwilówek”?

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

PORADY
WESOŁEJ
ŁAPKI

Barbara Klasik
– trener
„Wesołej
Łapki”
w Rudzie Śl.

Niezapłacone ,,chwilówki”

Przedmiotem poniższych rozważań będzie tematyka związana
z kwestią niespełnionych zobowiązań pożyczkowych typu „chwilówka” w oznaczonym terminie. Na
wstępie należy wskazać, że potoczne określenie „chwilówka” odnosi
się do umowy pożyczki zawieranej
na relatywnie krótki okres czasu,
najczęściej dotyczącej kwot rzędu
100 – 1500 zł, przy oprocentowaniu sięgającym kilkudziesięciu procent w skali miesiąca. Instytucje
udzielające tego typu pożyczek to
podmioty spoza sektora bankowego, zwane parabankami. Poza wysokim oprocentowaniem, umowy
pożyczki obwarowane są najczęściej wysokimi, dodatkowymi
kosztami (np. za telefon ponaglający, wysłanie wezwania do zapłaty,
wizyta windykatora terenowego
i inne).
Odnosząc się do wspomnianych
obwarowań umownych, a w szczególności oprocentowania omawianych umów, należy zauważyć, że
z art. 359 KC wynika zasada, iż odsetki od sumy pieniężnej należą się
tylko wtedy, gdy to wynika z czyn-

ności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego
właściwego organu, a ponadto
maksymalna wysokość odsetek
wynikających z czynności prawnej
nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości
stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki
maksymalne). W przypadku zastrzeżenia w stosunku umownym
odsetek wyższych od określonych
wyżej, należą się odsetki maksymalne. Na chwilę obecną maksymalne odsetki umowne można zastrzec na poziomie 16% w skali roku. Oznacza to, że zastrzeżone
przez parabanki odsetki rzędu 20 –
40% w skali miesiąca winny zostać
obniżone do wysokości 16% w skali roku. Instytucje udzielające tego
typu kredytów bazują na niewiedzy
Klientów biorących tego typu pożyczki, uzyskują sądowy nakaz zapłaty, który pożyczkobiorca nie zaskarża w oznaczonym przez ustawę
terminie.
Należy dojść do wniosku, że
osoba, która uchybiła spłacie pożyczki, odwołując się od nakazu

Bardzo dbam o to, żeby mój pies był moją dumą i często poświęcam mu
swój czas. Jestem osobą niepracującą, więc mogę sobie na to pozwolić, by
zaplanować mu każdą wolną minutę na naukę. Na początku był nawet
chętny do współpracy, chętnie aportował, biegał, tropił, ale ostatnio jest
oporny na wszystko i tylko by leżał i spał. Próbuję mu zmienić smakołyki na
atrakcyjniejsze, ale cokolwiek usiłuję z niego „wyciągnąć”, kończy się to fiaskiem. O co chodzi? Co zrobić, by zachęcić go do współpracy?
Małgorzata Golcar

Apatyczny pies
Pani Małgorzato, wydaje mi się,
że Pani pies powinien wypocząć.
Każdy człowiek, zwierzę, musi mieć
możliwość zregenerowania sił, by
móc intensywnie pracować. Niesa-

mowity jest Pani zapał do pracy ze
swoim przyjacielem, za co należą
się wielkie brawa, ale proszę dać
psu złapać oddech i pozwolić mu porządnie się wyspać. Kolejny klucz
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zapłaty wydanego przez sąd, a dokładniej wnosząca sprzeciw, tudzież
zarzuty od przedmiotowego nakazu, powinna zarzucić po pierwsze
wskazane zbyt wysokie oprocentowanie w stosunku do ustalonych
maksymalnych odsetek, a po wtóre
fakt, że postanowienia typu: dodatkowe opłaty za wezwanie, wizytę
windykatora, i inne, nie zostały
z nią indywidualnie uzgodnione
i jako zgodnie z art. 3851 nie wiążą
pożyczkobiorcy, ponieważ postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy,
a za takie wskazane postanowienia
należałoby uznać.
Podsumowując, osoba, która nie
spełniła swojego zobowiązania
i zostało przesłane jej wezwanie do
zapłaty, a w ostateczności – został
jej doręczony nakaz zapłaty, powinna niezwłocznie wnieść zarzuty do
sądu powołując się na wspomniane
powyżej okoliczności, a szanse powodzenia takiego procesu, tj. możliwość uniknięcia horrendalnych
kosztów zastrzeżonych przez parabanki, należy ocenić jako wysokie.
do sukcesu to praca z psem krótka,
ale intensywna, szczególnie jeżeli
wymaga ciągłego skupienia i wytężenia psiego umysłu. Psy, podobnie
jak ludzie, też mają swoje ulubione
pory na naukę. O wyraźnym braku
zapału do nauki u zwierzęcia można
wywnioskować na podstawie faktu,
iż obserwuje bez uwagi, rozgląda się
wokół i wącha podłogę, kiedy wyjaśnia mu się, na czym polega zadanie. Czasami są takie dni, że pomimo wielkiej motywacji nie ma w nim
tej iskry do pracy – uszanujmy jego
nastawienie, bo tak zachowuje się
wzorowy partner.

INFORMACJE DLA PACJENTA

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

Poradnia Medycyny Rodzinnej
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny.
Zapraszamy do składania deklaracji.

tel. 32 243-27-25

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

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

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

tel. 32-242-34-70

Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Podlas 34 (Godula)
• Kinezyterapia
• Magnetoterapia
• Fizykoterapia
• Masaże
tel. 32 248-27-14
• Laseroterapia

EKOWIADOMOŚCI

ekologią

Dobra pogoda, przyspieszona wegetacja kwitnących roślin sprzyja pszczołom. Praca w ulach
wre. Pszczoły robotnice oblatują łąki i pola, zbierają pyłek i ciężko pracują przy zapyleniu roślin.
Nam udało się podpatrzeć przygotowania do sezonu w jednej z ustrońskich pasiek.

Sezon na pszczołę

się lepiej. Coraz częściej w ogrodach
czy na balkonach pojawiają się domki
dla pszczół oraz „przyjazne” rośliny,
a w ogrodach przy oczkach wodnych
specjalne poidełka. To tylko niektóre
przykłady, które stają się częstymi rozwiązaniami.
Coraz popularniejsze staje się również bartnictwo. Projektem zasiedlania
dziką pszczołą oraz zwiększania bioróżnorodności w lasach zajmują się leśnicy.
Na szczególną uwagę zasługuje projekt
prowadzony w Nadleśnictwie Barlinek
(Zachodniopomorskie). Projekt doﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej i ma przyczynić się do ochrony
populacji owadów oraz zwiększenia
ochrony lasów.
Na Śląsku również prowadzi się wiele
działań związanych z ochroną pszczół.
Od wielu lat Śląski Związek Pszczelarzy
w Katowicach, który współpracuje z nadleśnictwami RDLP w Katowicach –
m.in.: z Nadleśnictwem Katowice oraz
Nadleśnictwem Wisła, na terenie którego
znajduje się trutowisko (Wisła – Łabajów), działa w zakresie edukacji, szkoleń, zorganizowania trutowiska w Murckach i lokalizacji pasiek w lasach.

EKO-słowniczek
Ulik weselny – inaczej nukleus,
niewielka skrzyneczka z małymi rameczkami lub drewnianymi listwami,
wpuszczanymi w wycięcia w przeciwległych ścianach bocznych ula
(snozy), zasiedlona niewielką rodzinką, służy do naturalnego unasieniania
matek na pasieczysku lub trutowisku.
Barć – wydrążona w celach hodowli pszczół komora wewnątrz pnia
drzewa. Barcie lokowano przeważnie
na dębach i sosnach, rzadziej grabach,
bukach czy lipach. Wykorzystywano
naturalne dziuple, jednak najczęściej
były one specjalnie drążone (dziane).
Obnóże pyłkowe – ładunki pyłku
kwiatowego w postaci kolorowych
kuleczek przenoszone do ula przez
pszczołę na goleniach trzeciej pary
nóg.
Topiarka słoneczna – skrzynka
pomalowana na czarno, od góry zamknięta podwójną szybą, do której
wkładamy odsklepiny lub woszczynę
przeznaczoną do przetopienia.

W Polsce żyje ponad 470 gatunków
pszczół, z czego ponad 220 znajduje się
w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Zgodnie z danymi przekazanymi
przez Greenpeace, w USA ginie co roku
średnio 1/3 pszczół, w Chinach znajdują
się miejsca, w których pszczół nie ma już
wcale. W Europie ginie ich średnio 20
proc., ale są i takie rejony, w których straty
sięgają ponad 50 proc. Z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że znacznie więcej pszczół ginie na
północy kontynentu niż na południu
i wschodzie. W Polsce, w zimie na przełomie 2012 i 2013 roku, wskaźnik śmiertelności pszczół wyniósł 14,8 proc.
Wśród najważniejszych przyczyn wymierania pszczół wymienia się wykorzystanie środków ochrony roślin w rolnictwie, zmiany klimatyczne i niszczenie pszczelich siedlisk.
Albert Einstein powiedział, że jeżeli
wyginą pszczoły, zostaną nam cztery
lata życia. Człowiek nie jest w stanie
sam zapylić tak niezliczonej ilości roślin, ile zapylają w ciągu dnia pszczoły.
To dzięki nim w naszych ogrodach możemy podziwiać różnobarwne kwiaty
czy zbierać owoce. Dlatego dbajmy
o te małe stworzenia. Skoro człowiek
przyczynił się do wyginięcia owadów,
człowiek ma obowiązek naprawienia
swojego błędu póki jest jeszcze na to
czas.
Agnieszka Kominek
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Leczniczy pyłek pszczeli
Wydzielina gruczołów woskowych pszczół służąca im do budowy plastrów
w ulu
Zioło, które przyciąga pszczoły
Gatunek dzikiej pszczoły ………………………. Włochatka
Przenoszenie pyłku, przyczynia się do zapłodnienia roślin
Pszczoła odpowiedzialna za przenoszenie pyłku do ula
Zbierany przez pszczoły
Wydrążona w celach hodowli pszczół komora wewnątrz pnia drzewa
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EKO-obiektyw

Łagodna zima, dobra pogoda przyczyniły się do szybszej wegetacji roślin, co
sprzyja również najmniejszym, ale najbardziej pracowitym owadom na świecie
– pszczołom. Alarmujące informacje o zagrożeniu, jakie pojawiają się od kilku lat
sprawiają, że coraz częściej pochylamy się nad tymi małymi stworzeniami.

Jest o co walczyć. Szacuje się, że wyginięcie pszczół przyczyni się do destrukcji ¾ roślin, a ilość produkowanej
żywności na świecie zmniejszy się o 1/3.
Obecnie na świecie żyje ok. 20 000 gatunków pszczół. Najbardziej pospolitą
i znaną jest pszczoła miodna. Pszczoły
te żyją w rodzinach liczących od 15 do
60 tys. osobników (tzw. robotnice) wraz
z matką i kilkuset trutniami. Czynnikiem, który zespala rodzinę jest przede
wszystkim wymiana pokarmu oraz
wspólne zasiedlanie gniazda.
Najbardziej znanym „produktem”
pszczół jest miód oraz jego pochodne np.
wosk pszczeli czy propolis. Jednak
pszczoły mają dla nas o wiele większe
znaczenie. Gdyby ich zabrakło, zapylenie
roślin byłoby po prostu niemożliwe, a tym
samym wiele gatunków roślin po prostu
by wyginęło. Dlatego tak istotną rolą jest
to, aby chronić ten zagrożony gatunek.
Naukowcy, pszczelarze oraz przyrodnicy robią wszystko, co w ich mocy, aby
ochronić pszczoły przed wyginięciem.
Bardzo ważną rolę spełnia tutaj edukacja w tym zakresie. My sami, przez proste czynności, możemy również przyczynić się do tego, by pszczołom żyło

W��������� R������ 14.05.2014

8

Pan Adolf przygotowuje ul do oględzin.

Pszczoła w ulu z ładunkami zebranego pyłku.

Topiarka słoneczna.

EKO-fakty
Wymieranie pszczół to zjawisko na skalę globalną. Szacuje się, że przeciętna rodzina pszczela liczy ok. 30 tys. osobników, które w ciągu dnia odwiedzają 2 miliony
kwiatów. Co sekundę w Polsce ginie aż 105 pszczół. Pierwsze masowe wyginięcia
pszczół zaobserwowano w latach 60. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych.
Brak pszczół może przyczynić się do wyginięcia ¾ roślin i zmniejszenia żywności
produkowanej na świecie o 1/3. Jest wiele teorii, które tłumaczą masowe wymieranie
tego cennego owada, jednak do dnia dzisiejszego żadna z nich nie została potwierdzona. Najczęściej wymienianymi czynnikami są: skażenie środowiska, stosowanie chemii w rolnictwie, warozza i inne choroby pszczół, np. choroby grzybicze, wirusy, zmiany klimatyczne, masowe wywożenie pszczół na odległość tysięcy kilometrów w celu
zapylenia. Wspomina się również o zgubnym działaniu promieniowania telefonii komórkowej, która zaburza system nawigacyjny pszczół. Dostrzegając problem masowego wymierania pszczół, Unia Europejska w roku 2013 wydała dwuletni zakaz używania trzech najbardziej zdaniem ekologów i pszczelarzy szkodliwych pestycydów.
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OGŁOSZENIA

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 14.05.2014

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 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Wierzbowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4209/533 o powierzchni 514 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisaną w księdze wieczystej KW nr
GL1S/00015204/6, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Pow.
m2

Ruda Śl. 4
79,38
ul. Antoniego Zielińskiego 8
Ruda Śl. 3
20,70
ul. Ignacego Paderewskiego 7
Ruda Śl.
48,80
ul. Cypriana Norwida 26

Termin
Stawka ekspl. Wysokość
składania
wywoł. zł/m2 wadium
netto
+ koszty
ofert
przetargu
15,84
4.929,00 4.06.2014 r.
+ 123,00
15,05
984,00
4.06.2014 r.
+ 123,00
11,82
1.419,00 4.06.2014 r.
+ 123,00

Uwagi

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
parter w bud.
mieszkalnym z c.o.
I piętro w pawilonie
wolnostojącym bez
c.o. + udział w c.o. za
ubikację i korytarz

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na
dzień 3.06.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem
umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr
43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi
wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww.
konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu
Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega
zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Antoniego Zielińskiego 8 o pow. 79,38 m2
ul. Ignacego Paderewskiego 7 o pow. 20,70 m2
ul. Cypriana Norwida 26 o pow. 48,80 m2 w terminie do dnia 4.06.2014 r. do godz. 9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2014 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet należności
czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości
trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się
od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) telefon 32
248-24-11 wew. 311.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni tj. od dnia 8.05.2014 r.
do dnia 29.05.2014 r. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, stanowiącej
działkę nr 741/473 o powierzchni 25232 m2, obręb Ruda, k.m.5,
KW nr GL1S/00011057/2 położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie
ul. Noworudzkiej, która zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości
gruntowej
położonej przy ul. Kędzierzyńskiej w Rudzie Śląskiej,
która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym
na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony na okres 1 roku.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu nieruchomości do
oddania w dzierżawę na okres do
3 lat znajdującej się w budynku
basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej 1,
przeznaczonej na cele związane
z prowadzeniem siłowni.
Na powyższym wykazie znajduje się pomieszczenie o powierzchni 6,7 m2.
Wykaz nieruchomości znajduje
się na tablicy ogłoszeń MOSiR
i Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dodatkowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32
248-75-21, ul. gen. Hallera 14a,
41-709 Ruda Śląska.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

w Rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość
czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin lok.

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/14

40,50 m2
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

7,00 zł/m2

700 zł

19.05.2014 r.
godz. 11.30

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Sienkiewicza 11/6

87,35 m2
(3p+k)

1.200 zł

19.05.2014 r.
godz. 12.00

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 3/3

37,50 m2
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

7,00 zł/m2

700 zł

19.05.2014 r.
godz. 13.30

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 60/11

35,00 m2
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

7,00 złm2

700 zł

19.05.2014 r.
godz. 14.30

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst.
gazowa, ogrzewanie piecowe, 7,00 zł/m2
w.c. na klatce schodowej

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 23 maja 2013 r., do godz. 13.00 oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank
Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 26 maja 2013 r. (data wpływu wadium na
konto MPGM Sp. z o.o. ).
Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez
podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

OGŁOSZENIA

 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. 508-127072.

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


Ekspres gotówkowy! Pożyczymy do
25.000 zł. Proﬁ Credit dzwoń 32 230-39-74,
517-457-077.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Elastyczna pożyczka do 25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 733-478-236, 514-516-767.

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

 A masz pilne wydatki? Proﬁ Credit tel.
728-874-276, 606-709-410.

 Bielszowice M-3, 129 tys. VestraLocum.pl.
tel. 600-445-053.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel.
888-484-868.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.

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

 OKAZJA! Wirek – sprzedam, 39 m2, 75 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.

NIERUCHOMOŚCI

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80 m2,
do remontu, 179 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Sprzedam ogródek – Bykowina. Tel. 694-080815.

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Dowynajęcia kawalerka, 30 m , Halemba. Tel.
515-102-291.

 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.

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

 Sprzedam dom z zagospodarowaniami w lasach Kłobuckich (85 km od Rudy Śląskiej) nadający się do rekreacji i wypoczynku. Tel. 502-427766. Więcej na stronie adh.ly/lwOhr.

 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.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.
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 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m , 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Kochłowice, nowy dom, 138 m , 670 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
2

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 265
tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691523-055.
 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Jednopokojowe, 34 m2, 65 tys., Bielszowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel.
666-360-136.

 Jednopokojowe, 30 m2, 43 tys., Kochłowice,
kominek. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Jednopokojowe, 40 m2, 49 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 605338-087.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699-569.

Transport – przeprowadzki. Tel. 505-536451.
 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281-222.


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

2

 Sprzedam mieszkanie 50 m2, trzypokojowe,
osiedle Godula. Tel. 787-733-087.

PRACA

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

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

 Zatrudnię konserwatora na obiekt rekreacyjno-sportowy na terenie Rudy Śląskiej 1. Emeryci
mile widziani. Tel. 733-258-026.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 518103-998.
 Praca w Niemczech opieka nad seniorami. Tel.
32 271-09-66, 781-989-873.
 Zatrudnię kobietę (ok. 30 lat, min. średnie wykształcenie) do pracy biurowej. Tel. 607-143-320,
lukaszhof@interia.pl.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

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

MATRYMONIALNE
 Kawaler, 35 lat, 170/70, lubiący kino i muzykę pozna pogodną panią z dobrym gustem, redkrzysztof@gmail.com.

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

•
•
•
•

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.-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.-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
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
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
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
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.

 Zatrudnię ELEKTRYKA . Tel. 608-041-834.

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

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

Dyrektor oraz koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.

 Ładne M-4 w bloku – Wirku tanio wynajmę.
Tel. 604-603-509, 32 248-75-72.

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

Pamięci Danusi

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

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

 Dwupokojowe, 50 m2, 89 tys., Nowy Bytom.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

We wtorek 13 maja 2014 roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku
Danutę Siadul – wieloletnią nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej.
Odeszła od nas wspaniała koleżanka, człowiek kochający życie i ludzi, ktoś tak dobry
i serdeczny, że pustki po nim nikt i nic nie wypełni. Złożona ciężką chorobą znosiła
ból spokojnie i z godnością, a nade wszystko z niezachwianą wiarą, że wyzdrowieje
i wróci do pracy, do swoich uczennic i uczniów, koleżanek i kolegów.
Niestety, Bóg chciał inaczej i powołał ją na swe niebieskie pastwiska,
w cień rajskich drzew.
Kochana Danusiu
Pogodzeni z Jego wolą żegnamy Cię, dziękując za wszystkie razem przeżyte chwile.
Spoczywaj w pokoju.

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

 Powierzchnie usługowe, biurowe, magazynowe, warsztatowe – Ruda Śl. Tel. 601-582-800.

 Dwupokojowe, 45 m2, 75 tys., Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

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

ZAPRASZAMY

BUŁGARIA – samolotem z wyżywieniem HB, czerwiec od 1200 zł/os., 7 dni
TURCJA – samolotem z wyżywieniem HB, czerwiec
od 1150 zł/os., 7 dni
GRECJA – autokar z wyżywieniem HB
lipiec od 1.100 zł/os., 10 dni
CHORWACJA – autokar z wyżywieniem HB, wycieczka objazdowa
czerwiec, lipiec od 1150 zł/os., 7 dni
BP Orion Travel, ul. 1 Maja 291, Ruda Śl. czynne pon-pt 9-17
tel. 32 242-09-90, oriontravel@poczta.onet.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

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

ogloszenia@wiadoscirudzkie.pl

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 PROFESJONALNE USŁUGI REMONTOWE. UCZCIWOŚĆ, TERMINOWOŚĆ. Tel. 608205-216.

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

DZIAŁKI DOMY

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

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Kancelaria Odszkodowawcza poszukuje
konsultantów, www.dsw-sc.pl; tel. 509-103975.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.

WYNAJEM

USŁUGI

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

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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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. Nowy Świat,
która zostanie oddana w najem pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową oraz urządzenia infrastruktury
technicznej, ul. Nowy Świat, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Grobla Kolejowa, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. Górnośląskiej (za torami),
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Mieszka I, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
ul. Polnej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejącą drogę dojazdową.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Poli Gojawiczyńskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
urządzenia infrastruktury technicznej.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego – budynku
byłej kostnicy o powierzchni 40 m2, stanowiącego własność
Skarbu Państwa, mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy
ulicy 1 Maja, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3
lat z przeznaczeniem na magazyn.

KOMUNIKAT

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Informuję, że w trakcie Wyborów Posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
25.05.2014 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli
skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu z miejsca
zamieszkania do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 0800-158-800 całodobowo do dnia wyborów tj.
do 25.05.14.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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REKLAMA

ROZRYWKA / REKLAMY

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. Piotra Niedurnego 69
wraz z gruntem przyległym, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy zawartej na okres
3 lat z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności kulturalnej i gastronomicznej oraz ogródka
letniego.

Wiadomości Rudzkie 14.05.2014
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Miłosz Smok
syn Renaty i Mateusza
ur. 28.04. (3980 g i 56 cm)

Wiktoria Łęgowska
córka Aurelii i Henryka
ur. 4.05. (3900 g i 56 cm)

Wojtek Ptak
syn Małgorzaty i Patryka
ur. 27.04. (3140 g i 54 cm)

Julia Gilewska
córka Katarzyny i Antoniego
ur. 30.04. (2800 g i 51 cm)

Alicja Herrmann
córka Marzeny i Henryka
ur. 3.05. (2825 g i 52 cm)

Alicja Gonciarz
córka Moniki i Macieja
ur. 2.05. (3850 g i 58 cm)

Lena i Milena
Mićka
córki Eweliny
i Sebastiana
ur. 4.05.
(Lena: 2615 g
i 50 cm,
Milena:
2680 g
i 52 cm)

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

Baran – Odżyją w Tobie wspomnienia i to tylko te dobre. Może warto odezwać się do osób, na
których zależało Ci kiedyś, lub umówić się na
kawę z kimś kogo dawno nie widziałeś? Nad Tobą romantyczna aura.
Byk – Zajmij się teraz swoim budżetem oraz
składaj podania o różne pozwolenia. Możesz
w końcu zdobyć to, na czym bardzo Ci zależało.
Uważaj na plotki i nie słuchaj rad innych.
Bliźnięta – Gwiazdy dodadzą Ci pewności
siebie, a ludzie wokół Ciebie będą uprzejmi
i życzliwi. Bez trudu zdobędziesz cenne informacje i załatwisz ważne sprawy. Randki będą
udane.
Rak – To będzie męczący i nerwowy czas. Nie
poddawaj się i walcz o swoje. Zajmij się swymi
obowiązkami, a sprawy miłości odłóż na dalszy
plan. Nerwus na randce nie wróży nic dobrego.
Lew – Możesz być teraz niepewny swych decyzji i mieć problemy ze skupieniem. Ważne wybory odłóż na przyszły tydzień. Odpocznij, zrelaksuj się, pozwól sobie na coś miłego i nie myśl
tyle o życiu.
Panna – Planety zapewnią Ci świetny humor,
dzięki czemu najbliższy czas upłynie szybko
i w radosnej atmosferze. W pracy zacznie się
wszystko układać a Ty będziesz miała więcej
czasu dla najbliższych.
Waga – Będzie Ci się teraz dobrze wiodło,
w szczególności zawodowo, choć możesz mieć
więcej spraw na głowie niż dotychczas. Nie odkładaj niczego na później, ponieważ dość szybko
mogą powstać spore zaległości.
Skorpion – Wyciszysz się i uspokoisz nerwy.
Znów zaczniesz myśleć o dawnych pasjach i planach. Może warto do niektórych z nich wrócić,
ożywić je na nowo? W uczuciach zaczniesz pragnąć czegoś więcej.
Strzelec – Zapragniesz poprawić kondycję fizyczną i zadbać o zdrowie. Zacząć dbać o siebie
przyjdzie Ci łatwo, jednak szybko możesz się
poddać. Na siłownię lub basen chodź ze znajomymi – będzie Ci łatwiej się zmobilizować.
Koziorożec – To pozytywny czas dla Ciebie,
możesz w końcu uporać się z problemami finansowymi oraz przestaniesz mieć problemy z snem.
Pozwól sobie pomóc, nie wszystko musisz robić
sam.
Wodnik – Mimo tego że będziesz miał głowę
pełną pomysłów, nie będzie chciało Ci się nic
robić. Pomyśl o zdrowym odżywianiu, nieco
więcej witamin poprawi Twą witalność i energię.
Ryby – Na miłość nigdy nie jest za późno, pamiętaj o tym i nie słuchaj innych – tym bardziej
osób, które mogą Ci zazdrościć. W pracy staraj
się nie myśleć o motylkach w brzuchu, gdyż szef
może zauważyć Twoją duchową nieobecność.
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Akrobatyka sportowa

Akrobatyczne sukcesy

W sobotę zmagania dzieci i młodzieży poprzedził m.in. występ trójki – tzw. Ślonskiego Rio – która dzięki
swoim występom zakwalifikowała się na mistrzostwa świata.

Salta, szpagaty i inne figury akrobatyczne demonstrowały w sobotę
(10.05.) dzieci i młodzież na hali MOSiR-u w Halembie. Tam odbywały się
bowiem organizowane już po raz
ósmy „Ogólnopolskie zawody w akro-

batyce sportowej i skokach na ścieżce
dzieci i młodzieży”.
W zawodach oprócz gospodarzy
udział wzięło siedem klubów. KPKS
Halemba zajął pierwsze miejsce.
U podstaw sukcesu jest między inny-

Rugby

Sukcesy seniorów i dzieci

Diablice były blisko pokonania Lechii Ladies Gdańsk.

Diablice i rugbiści zagrali przedostatnie mecze sezonu, „Bajtle” po raz
kolejny ogrywały się, tym razem
w Krakowie.

Foto: arch.

Diablice w sobotę (10.05.) w drugim
wiosennym turnieju rozgrywek po raz kolejny przeszły jak burza przez eliminacje
grupowe. Wygrały z TYGRYSICAMI So-

Zapasy

Brązowa Strzałka
Zawodniczka ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska Natalia Strzałka wywalczyła brązowy medal podczas Mistrzostw
Europy Kadetek w zapasach kobiet.
Zawody o mistrzostwo kontynentu rozegrano 8-10 maja w Samokov w Bułgarii. Rudzianka reprezentowała barwy naszego kraju w kategorii do 70
kg.
W pierwszym pojedynku Natalia
nie dała szans reprezentantce Austrii
Marie-Lise Neumaier zwyciężając
11:0, w ćwierćfinale naprzeciwko Polki stanęła zawodniczka z Turcji Tugba Mehmet Kilic, która okazała się

zdecydowanie bardziej wymagającą
przeciwniczką. Pojedynek był niezwykle emocjonujący, ale zakończył
się zwycięstwem rudzianki 7:4. W półfinale Natalia nie sprostała późniejszej
mistrzyni Europy Nicole Amann
z Niemiec i przyszło jej stoczyć bój
o medal brązowy. Po walce repasażowej okazało się, że przeciwniczką naszej zawodniczki będzie reprezentantka Azerbejdżanu Anita Kalantarowa.
Od początku pojedynku decydującego
o brązowym medalu przewagę miała
Polka – była zdecydowanie aktywniejsza i skuteczniejsza. Pierwsza run-

mi popularność akrobatyki sportowej
w Rudzie Śląskiej.
– Akrobatyka sportowa jest coraz
bardziej popularna. Nie mamy jednego naboru, ale w ciągu roku wiele
dzieci przychodzi, by sprawdzić swoje
umiejętności – tłumaczyła Danuta
Wodarska, prezes KPKS-u Halemba.
– Dla tych małych dzieci takie zawody są niezwykle ważne. One trenują
nawet po cztery razy w tygodniu i start
jest możliwością sprawdzenia ich
umiejętności – podkreślała Renata Firak, trenerka akrobatyki, która pracuje
z reprezentantami Polski.
Złote medale dla KPKS-u zdobyły:
Oliwia Jakubik, Weronika Jessel, Zuzanna Początek, Monika Skorupa,
Wiktoria Matysiak, Nikola Janik,
Amelia Ilga i Martyna Hyba.
W niedzielę (11.05.) natomiast akrobaci KPKS-u „Halemba” zaprezentowali
się na mistrzostwach Śląska w BielskuBiałej, gdzie zdobyli w sumie 12 medali.
Wyniki w klasie młodzieżowej –
skoki chłopców: III miejsce – Błażej
Kamiński, V miejsce – Marcin Sitek;

skoki dziewcząt: III miejsce – Oliwia
Jakubik; dwójki chłopców: VI miejsce – Adam Żur, Maksymilian Habryka; dwójki dziewcząt: II miejsce
– Roksana Respondek, Oliwia Jakubik, III miejsce – Martyna Hyba,
Amelia Ilga; dwójki mieszane: II
miejsce – Julia Kaczmarek, Maksymilian Habryka, III miejsce – Zuzanna Bryła, Adam Żur, trójki
dziewcząt: II miejsce – Oliwia Jakubik, Martyna Hyba, Amelia Ilga;
Wyniki w klasie III sportowej –
dwójki dziewcząt: I miejsce – Weronika Jessel, Monika Skorupa, II miejsce
– Natalia Gembora, Karolina Żur, III
miejsce – Emilia Biernat, Zuzanna Początek, IV miejsce – Nikola Janik, Wiktoria Matysiak, VI miejsce – Barbara
Sordyl, Natalia Graja; dwójki mieszane: I miejsce – Natalia Graja, Mikołaj
Feser; trójki dziewcząt: I miejsce – Zuzanna Początek, Monika Skorupa, Weronika Jessel; IV miejsce – Kinga Rachwol, Natalia Gembora, Karolina Żur,
V miejsce – Nikola Janik, Wiktoria
Matysiak, Pola Mendocha.

chaczew 36:12, w drugim grupowym meczu wypunktowały Juvenię Kraków 38:0.
Półfinał także okazał się być formalnością, gospodynie turnieju – warszawskie
SYRENKI – uległy rudziankom 0:29.
Diablice smaku porażki doznały dopiero
w finale, pokonane przez Lechię LADIES
Gdańsk 12:7. Rudzianki zajmują drugie
miejsce w tabeli mistrzostw Polski.
Diablice podbiły Warszawę w składzie: A. Piekorz 15 pkt. (3 x 5), D. Żurek 5 pkt., S. Klinner 15 pkt. (3 x 5), S.
Łuksik 29 pkt. (5 x 5, 2 x 2), A. Szkudlarek 26 pkt. (2 x 5, 8 x 2), P. Bober 10
pkt. 5 (2 x 5), S. Gołda, S. Hain 5 pkt.,
M. Sahakyan, U. Hojeńska, A. Sikora,
W. Hadelka, M. Radzikowska 5 pkt.,
N. Brodacka.
W niedzielę (11.05.) rudzcy rugbiści
natomiast w II lidze ograli Biało-Czarnych z Nowego Sącza. Wyższość IGLOO
nie podlegała dyskusji i mecz zakończył
się wynikiem 45:3 dla rudzian. Bardzo
dobrze zaprezentowali się zawodnicy

ataku, którzy zdobyli wszystkie 45 pkt.
w meczu.
IGLOO RUGBY ŚLĄSKA: K. Pepliński, K. Jopert, A. Stankiewicz, J.
Muc, M. Markowski, P. Maniecki, T.
Wojnowski, D. Mańkowski, K. Płusa
10 pkt. (5 x 2), P. Tokarski, P. Siwula 5
pkt., M. Jurczyński 5 pkt., M. Greinert, D. Bryński 15 pkt. (3 x 5), K. Tokarski 5 pkt., Ł. Fura, M. Nowak, P.
Kołodziej, Ł. Ruda, S. Szymański.
Natomiast nadzieje rudzkiego rugby
wzięły udział w Regionalnym Turnieju
Dzieci i Młodzieży im. ks. M. Kuznowicza w Krakowie.
Najmłodsi, czyli miniżacy, po zaciętej
dogrywce zajęli czwarte miejsce. Żacy,
grający już w bardziej kontaktowe rugby,
po wygranym pojedynku z Czarnymi Bytom zajęli piątą lokatę. Nieco gorzej wypadli młodzicy, którzy ostatecznie zajęli
szóste miejsce. Na gwiazdę w tej kategorii wiekowej wyrasta Klaudia Klyszcz,
niekwestionowana liderka zespołu.

da zakończyła się prowadzeniem Natalii Strzałki 5:0. Na początku drugiego starcia Azerka ruszyła do odrabiania strat, ale udało jej się zdobyć tylko
jeden punkt techniczny, na co Polka
odpowiedziała kolejnymi dwoma,
obejmując prowadzenie 7:1. Rudzianka do samego końca kontrolowała
przebieg pojedynku utrzymując osiągniętą przewagę.
Natalia swoim występem w Bułgarii dała wielką satysfakcję wszystkim
sympatykom ZKS-u SLAVIA Ruda
Śląska, a swojej trenerce Elżbiecie
Garmulewicz sprawiła wspaniały prezent urodzinowy. W połowie lipca zawodniczka weźmie udział w Mistrzostwach Świata Kadetek, które rozegrane zostaną na Słowacji.

Natalia Strzałka, brązowa medalistka mistrzostw Europy.

Modelarstwo

Jubileuszowe
mistrzostwa
Przez trzy dni (9-11.05.)
w Ośrodku „Przystań” w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
rozgrywane były Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska
w modelarstwie. Impreza odbywała się w naszym mieście
po raz 20.
– Po raz pierwszy w tym roku
zaszczycili nas swoją obecnością zawodnicy z Rosji. Ponadto
przyjechali
zawodnicy
z Czech i Niemiec, więc jest
dość międzynarodowo. W zawodach bierze udział około
120 modeli oraz 54 zawodników – mówił Dariusz Pieczka,
prezes Modelarskiego Klubu
Sportowego „Gwarek” w Rudzie Śląskiej.
W przypadku tych mistrzostw nie bez znaczenia pozostaje pogoda. Ta przez
pierwsze dwa dni sprzyjała
modelarzom, którzy wiernymi
kopiami oryginałów statków,
okrętów i żaglowców wykonanymi w danej skali musieli
przepłynąć wyznaczoną bojkami trasę. – Swój start oceniam nawet dobrze. Pogoda
dopisuje, co znacznie ułatwia
pływanie modelu. Nie wieje,
dzięki czemu łatwiej pokonuje
się zakręty – tłumaczył w sobotę (10.05.) Łukasz Szpak,
uczestnik zawodów.
W klasyfikacji zespołowej
pierwszy był DOKiS Dobrodzień. Na drugim stopniu podium uplasował się KM Zawadzkie, zaś na trzecim „Ster”
ZS z Ol Opole LOK. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii F4-A senior drugi był
Wojciech Pieczka.

Foto: arch.

SPORT
Piłka nożna – IV liga – grupa I

Uciekają
Górnikowi

Jednobramkowym zwycięstwem
zakończył się niedzielny (11.05.)
pojedynek Grunwaldu Ruda Śląska
z Rakowem II Częstochowa. Dzięki
zwycięstwu „zieloni” umocnili się
na pozycji lidera i mają już trzy
punkty przewagi nad Górnikiem
Piaski, który w niedzielę bezbramkowo zremisował z Pilicą Koniecpol.
Chociaż Grunwald ze względu na
brak kilku podstawowych zawodników w składzie zmuszony był grać
defensywnie, to udało mu się
w pierwszej połowie meczu kilkukrotnie zagrozić bramce rywali. Podanie Kota starał się wykorzystać
Łęcki, ale po jego uderzeniu piłka
przeszła tuż obok dalszego słupka.
W 42. minucie w sytuacji sam na
sam z bramkarzem znalazł się Dreszer, ale piłkarz „zielonych” strzelił
prosto w golkipera. Po uderzeniu
Szczypiora natomiast piłkę wybił
bramkarz.
To, co nie udawało się w pierwszej
połowie, w końcu udało się w drugiej
odsłonie spotkania. W 79. minucie
Kot wrzucił piłkę w pole karne –
znajdujący się tam Łęcki głową skierował futbolówkę w stronę bramki,
ale ta odbiła się od słupka. Zdołał
jednak przejąć piłkę Dreszer, który
strzałem pod poprzeczkę zdobył gola. Mimo ataków gospodarzy
w końcówce Grunwald zdołał
utrzymać prowadzenie i zgarnął
cenne trzy punkty.
Raków II Częstochowa – Grunwald Ruda Śląska 0:1
Grunwald Ruda Śląska: Soldak
– Oswald, Szpoton, Wolek – Szczygieł – Łęcki, Jagodziński, Dreszer,
Szczypior – Kot, Brzozowski
Trener: Teodor Wawoczny
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W końcu zwycięstwo

Urania po serii porażek odniosła w końcu upragnione zwycięstwo.

Upragnione zwycięstwo odniosła w końcu Urania Ruda Śląska. W sobotę (10.05.)
kochłowiczanie pokonali znajdujący się
w dole tabeli LKS Studzionkę 4:0.
Gospodarze na prowadzenie mogli
wyjść już w trzeciej minucie spotkania.

Jednak po strzale Mikusza z dystansu
piłka odbiła się od poprzeczki. Chwilę
później w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości znalazł się Barciaga, ale
górą z niej wyszedł golkiper LKS-u.
W końcu w 30. minucie na strzał z dy-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Znów bez punktów

Bielszowiczanie mają na koncie tylko sześć punktów.

Nadal nie może się przełamać Jastrząb
Bielszowice. Drużyna prowadzona przez
trenera Damiana Malujdę tym razem przegrała w sobotę (10.05.) na wyjeździe
z Górnikiem 09 Mysłowice wynikiem 3:0.
Bielszowiczanie od początku spotkania grali słabo. Starali się oni co

prawda wypracować sobie dogodne
sytuacje do strzelenia bramki, ale te
próby nie przynosiły większych efektów. Skrupulatnie za to kolejne bramki zdobywali gospodarze. Po strzale
z około 30 metrów piłka wpadła do
bramki tuż przy dalszym słupku i by-

stansu zdecydował się Musiał i piłka
wylądowała w siatce. Goście próbowali na ten cios odpowiedzieć, ale najpierw piłkę zdołał wybić obrońca kochłowiczan, a następnie dobrze spisał
się Pardela i do przerwy utrzymał się
wynik 1:0.
W drugiej odsłonie pojedynku Urania stopniowo zwiększała swoje prowadzenie. W 55. minucie asystę Mzyka
wykorzystał Barciaga, który z bliskiej
odległości umieścił piłkę w siatce. Trzy
minuty później ten sam zawodnik zdecydował się na strzał z dystansu, po
którym futbolówka wpadła w przeciwległe okienko. Wynik spotkania został
ustalony w 82. minucie przez Kamieńskiego, który wykorzystał sytację sam
na sam z bramkarzem gości.
Urania Ruda Śląska
– LKS Studzionka 4:0 (1:0)
Urania Ruda Śląska: Pardela, Hejdysz, Baran, Baron, R. Grzesik,
Mzyk, Mikusz, Musiał, Kolasa, Barciaga, Zalewski
Trener: Stanisław Mikusz

ło 1:0. Później gra bielszowiczan wyglądała jeszcze gorzej, co pozwoliło
gospodarzom na powiększanie swojego dorobku bramkowego. Najpierw
po kontrze zawodnik Górnika wyszedł górą z sytuacji sam na sam ze
Śmigałą, później mysłowiczanie wykorzystali zamieszanie podbramkowe
i ostatecznie to oni schodzili z własnego boiska z kompletem punktów.
– Nie zagraliśmy dobrego meczu.
Co gorsza, przeciwnik także nie grał
jakoś rewelacyjnie. Wydaje mi się, że
ostatnie spotkanie ze Śląskiem Świętochłowice chyba trochę podcięło
nam skrzydła – mówił po spotkaniu
trener Damian Malujda.
Górnik 09 Mysłowice
– Jastrząb Bielszowice 3:0
Jastrząb Bielszowice: Śmigała –
Łukasik, Skudlik, Koniorczyk, Petrus, Wojcik, Sikora, Kowalski,
Kaczmarek, Kubiak, Nowak
Trener: Damian Malujda
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Zła passa
trwa

Trzeciej z rzędu porażki doznał
w sobotę (10.05.) zespół Slavii
Ruda Śląska. Po słabym w swoim
wykonaniu spotkaniu rudzianie
przegrali na wyjeździe z LKS-em
Kamienicą Polską 3:0.
W pierwszej połowie spotkania przewagę mieli gospodarze.
Wraz z upływem czasu zaczęli
oni to potwierdzać zdobytymi
bramkami. W 33. minucie na
strzał z około 20 metrów zdecydował się zawodnik Kamienicy
– piłka skierowana w stronę dalszego słupka bramki wpadła tuż
przy nim i gospodarze objęli
prowadzenie. 11 minut później
bramkę do szatni po podobnej
akcji zdobył LKS i do przerwy
było 2:0. Najlepszą okazję do
zdobycia bramki dla Slavii miał
Moritz, ale futbolówka po jego
uderzeniu z rzutu wolnego tylko
odbiła się od poprzeczki.
Druga część spotkania była
już bardziej wyrównana. Dużo
było walki w środku boiska.
Bardziej skuteczni znów byli
jednak gospodarze, którzy w 57.
minucie po wrzutce w pole karne strzałem po raz trzeci umieścili piłkę w siatce. Bliski zdobycia trafienia honorowego był
w końcówce meczu Zalewski,
ale po dośrodkowaniu Moritza
z okolic siódmego metra przestrzelił on.
LKS Kamienica Polska – Slavia Ruda Śląska 3:0 (2:0)
Slavia Ruda Śląska: Franke
– Pushchaus, Szaruga, Kowalik, Moritz, Piecha, Piwczyk,
M. Rejmanowski, Wawrzyczek, Witor, Zalewski.
Trener: Marek Piotrowicz

REKLAMA

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Karny na wagę zwycięstwa

Wawel Wirek pokonał w sobotę (10.05.)
przed własną publicznością zespół Pioniera Ujejsce 3:2.
Na początku spotkania to przyjezdni
trochę lepiej prezentowali się na boisku.
Mimo tego jako pierwsi gola zdobyli gospodarze – w 12. minucie długie podanie
ze skrzydła wykorzystał Jaromin, który
głową skierował piłkę do siatki. Po chwili
do głosu doszli goście. Najpierw przed
stratą bramki uratował gospodarzy Gawlik, ale chwilę później po przedłużeniu
głową rzutu wolnego bramkarz Wawelu
był już bezradny i było 1:1. Pionier poszedł za ciosem i trzy minuty później po
drugiej wrzutce w pole karne znów uderzeniem głową goście umieścili piłkę

w siatce, obejmując tym samym prowadzenie. Przed końcem pierwszej połowy
Wawel zdołał jeszcze doprowadzić do remisu – w 34. minucie Rutkowski minął
obrońców i uderzeniem na bliższy słupek
zdobył gola.
Przez większość drugiej połowy spotkania gra toczyła się w środku boiska.
Oba zespoły starały się strzelić kolejnego
gola – najlepszą okazję dla gospodarzy
miał Jaromin, który znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem gości, ale górą
z niej wyszedł ten drugi. Gdy już się wydawało, że nastąpi podział punktów, w 88.
minucie sędzia dopatrzył się zagrania ręką
w polu karnym gości i podyktował rzut
karny – wykorzystał go Grzegorz Kałuż-

Oba zespoły o zwycięstwo walczyły do ostatniej
minuty.

ny dając komplet punktów swojej drużynie.
Wawel Wirek – Pionier Ujejsce 3:2 (2:2)
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc, Piętoń,
Cholewa, K. Kałużny, Zuga, Ostrowski,
G. Kałużny, D. Majnusz, Rutkowski,
Jaromin
Trener: Jarosław Zajdel
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Jest inteligentny i niezwykle przystojny. Słynie z miłości do kobiet, nowoczesnych gadżetów i supersamochodów. Słowa
„martini – wstrząśnięte, niezmieszane” są niczym jego znak firmowy. Teraz z historią filmów o słynnym tajnym agencie 007
może zapoznać się każdy sprawdzający stan techniczny swojego samochodu w Okręgowej Stacji Kontroli OMEGA należącej
do firmy Auto-Bud Sp. z o.o. A to za sprawą niezwykłej kolekcji plakatów filmowych.

007… na stację kontroli zgłoś się

Bohater słynnych filmów rozliczał się ze swoimi wrogami bardzo
efektownie. Takie też są plakaty
reklamujące filmy o nim. Teraz
mogą je zobaczyć także rudzianie.
W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA znajdującej się na
Goduli zawisła bowiem niezwykła
seria plakatów reklamujących filmy o brytyjskim agencie. Niegdyś
wisiały one w holach kin, teraz wiszą na jednej ze ścian w jednej ze
stacji kontroli pojazdów należącej
do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.
– James Bond był fanem najwyższej klasy samochodów. Dla nas
samochody są także bardzo ważne
– w końcu zajmujemy się badaniem
ich stanu technicznego. Dlatego
zawieszenie w naszej stacji kontroli pojazdów plakatów reklamujących te właśnie filmy wydało nam
się bardzo dobrym pomysłem.
Agent 007 zawsze przemieszczał

się w superbezpiecznych samochodach. My również dbamy by pojazdy, którymi poruszają się nasi
klienci były w pełne sprawne.
W końcu stan samochodu może
wpłynąć na życie osób się nim poruszających – tłumaczy Jerzy Seremak, prezes firmy Auto-Bud Sp.
z o.o. – Uznaliśmy, że ten drobny
zabieg może przyczynić się do tego, by klienci mogli miło spędzić
czas w naszej stacji kontroli pojazdów, czekając na wykonanie przeglądu – dodaje.
Wśród plakatów można znaleźć
nie tylko te reklamujące najnowsze produkcje niedawno wyświetlane na ekranach kin, ale także te
najstarsze. Na ścianach Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
Omega zawisły również plakaty
przedstawiające całą serię o Agencie 007. Klienci są mile zaskoczeni taką niespodzianką, bowiem

prezentują one historię w pigułce.
– Rzeczywiście większość osób
przygląda się plakatom z zainteresowaniem. Klienci pytają skąd te
plakaty się tutaj wzięły. Kilka osób
zapytało, czy zorganizujemy jakieś
kino samochodowe i będziemy wyświetlać te filmy. Nie spodziewaliśmy się tego, że plakaty wywołają
aż takie zainteresowanie – opowiada Szczepan Mańka, diagnosta
z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. – Raz był u nas
ojciec z synem. Chłopczykowi tak
się spodobał jeden z plakatów
z samochodami, że ojciec musiał
mu obiecać, że kupi mu plakat
z autem i powiesi w pokoju. Inaczej chłopak nie chciał stąd wyjść
– dodaje.
Zdarzali się także klienci wyjątkowo zainteresowani plakatami.
Jak się okazało dzięki akcji, wielu
rudzian jest miłośnikami filmów

o agencie z licencją na zabijanie.
– Jeden klient był wyraźnie zainteresowany kolekcją plakatów. Wypytywał się dokładnie o nie, robił
sobie zdjęcia. Opowiedział nam
zresztą wiele szczegółów dotyczących filmów i samej postaci Jamesa
Bonda. Później zapytał, czy może
nam coś pokazać, podciągnął nogawkę spodni i okazało się, że ma
na nodze wytatuowaną postać Bonda. Powiedział nam, że jest on
ogromnym fanem filmów o brytyjskim agencie i chociaż samo badanie techniczne jego pojazdu trwało
kilkanaście minut, to on został
u nas zdecydowanie dłużej, by opowiedzieć o tym co wie i dokładnie
obejrzeć plakaty – mówi Michał
Kozłowski, kierownik zarządzający Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA. – W pamięci
utkwił mi także jeszcze jeden
klient. Wszyscy wiedzą, że nieod-

łącznym elementem Jamesa Bonda
były gadżety, ale ten Pan na temat
pojazdów pojawiających się w filmach wiedział chyba wszystko. Był
w stanie nie tylko wymienić jaki
model samochodu pojawił się
w danym filmie, ale także wiedział
ile koni mechanicznych miał silnik
i znał szczegóły dotyczące wyposażenia. Śmiał się nawet, że celowo kupił srebrnoszare auto, bo
Astonem Martinem w takim właśnie kolorze jeździł brytyjski agent.
Jego dzwonek w komórce natomiast to była słynna melodyjka
z filmów o Bondzie – dodaje Michał Kozłowski.
Miłośników przygód agenta 007
i nie tylko ich, zapraszamy w wyjątkową podróż do Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
– zapoznaj się z historią filmów
o słynnym agencie i zadbaj o stan
techniczny swojego samochodu.

