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55. urodziny miasta

Gosia Andrzejewicz była jedną z gwiazd imprezy.

Foto: SH

Był ogromny tort i gromkie sto lat. Na
Terenach Targowych rudzianie świętowali w piątek (6.06.) 55. urodziny miasta. A prezent z okazji urodzin był równie wyjątkowy – swoje największe hity
zaśpiewali Gosia Andrzejewicz i Andrzej
Piaseczny. – Z tego co słyszałem macie
wiele okazji do świętowania – mówił ze
sceny Andrzej Piaseczny. Trudno się
z nim było nie zgodzić. Rudzianie w piątek obchodzili bowiem nie tylko 55-lecie
uzyskania praw miejskich, ale także 25lecie samorządu terytorialnego oraz 16.
rocznicę umieszczenia w herbie miasta
wizerunku św. Barbary.
Obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą, w której udział wzięli
mieszkańcy, władze miasta i samorządowcy. Odprawiono ją w kościele pw.
Św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu.
Później nadszedł czas na huczną zabawę.
Na Terenach Targowych jako pierwsza
koncert dała Gosia Andrzejewicz.
– Jesteście cudowną publicznością –
podkreślała artystka. Po jej występie na
scenę wniesiono ogromny tort. Nie zabrakło także życzeń.
– Życzę mieszkańcom wszelkiej pomyślności – mówiła prezydent miasta
Grażyna Dziedzic. – Żeby nam wszystkim żyło się dobrze w Rudzie Śląskiej,
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*** ABSOLUTNA NOWOŚĆ ***
DOWÓZ KLIENTA DO BIURA
DO KAŻDEGO KREDYTU SUPER PREZENT !!!
• Nie pobieramy żadnych
dodatkowych opłat
• Kwota pożyczki
od 500 do 100 000
• Okres spłaty do 10 lat

•
•
•
•

Decyzja kredytowa w 5 minut
Kredyt na wyciąg lub PIT
Minimalny dochód
Bez ograniczeń wiekowych
i zgody współmałżonka
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żebyśmy cieszyli się zdrowiem i bezpieczeństwem a także żeby było dużo miejsc
pracy i wypoczynku – życzyła. Przysłowiową wisienką na torcie był koncert
Andrzeja Piasecznego. Mimo tego, że
wokalista już kiedyś występował w Rudzie Śląskiej, przybyły tłumy by go ponownie usłyszeć. – Byłam na poprzednim
koncercie Piaska i bardzo się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się, że znów przyjedzie on do Rudy Śląskiej. Koncert był
po prostu rewelacyjny – mówiła pani Irena. – Uwielbiam piosenki tego wykonawcy a możliwość wysłuchania ich na żywo
była świetnym przeżyciem – podkreślała.
– Udało mi się zdobyć autograf Gosi
Andrzejewicz! – cieszyła się 16-letnia
Ania. – Fajnie, że organizuje się takie
koncerty w naszym mieście – dodała.
Piątkowe koncerty to nie koniec obchodów z okazji 55. urodzin miasta.
Trwa bowiem cykl festynów dzielnicowych zorganizowanych właśnie z tej
okazji. Kolejny odbędzie się 20 czerwca
w parku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda. Natomiast od 13 do 15 czerwca świętować będziemy Dni Rudy Śląskiej. Z tej
okazji także na Terenach Targowych wystąpią między innymi zespoły Manchester i BRACIA a także znani śląscy wykonawcy.
Sandra Hajduk
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25 czerwca na łamach naszej
gazety złożymy życzenia
z okazji Dnia Ojca.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
3 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 3 zł)
oraz
8 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 3 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 20 czerwca
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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Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Panią Halinę Śliwkę do projektu
metamorfoz zgłosiła córka. Gdy do
niej zadzwoniliśmy, do końca nie
wierzyła, że bierze udział w naszym
projekcie. Chyba nawet nie dowierzała, gdy odwiedzała zarówno kosmetyczkę jak i fryzjera. Tak o mamie w zgłoszeniu napisała Martyna
Śliwka:
,,Dwa lata temu wyprowadziliśmy
się z Kędzierzyna-Koźla, gdzie zostawiliśmy swoje dotychczasowe życie.
Mama podjęła najważniejszą i przy
tym chyba najcięższą decyzję w życiu,
dzięki której możemy teraz żyć w spokojnym domu. Niestety mama nie pozbierała się do końca. Najpierw zachorowała dosyć poważnie, potem
zaniedbała się, zaczęła tyć. Nie przywiązuje również zbyt wielkiej uwagi
do makijażu oraz do doboru odpowiednich ubrań. Ubiera się przede
wszystkim w kolor czarny, szary i czasem czerwony. Całe życie farbowała
włosy na czarno. Na własną rękę próbowałam zrobić z mamy blondynkę,
ale efekt nie jest zadowalający. Wiem,
że mama chciałaby być blondynką
o odcieniu zimnym. Włosy natomiast
są na ten odcień oporne. Zapewne
przydałoby się też przekonać ją do innych kolorów i może śmielszych stylizacji, ponieważ mama często ukrywa
się pod golfami i innymi ubraniami,
które zakrywają jak najwięcej.”

– Po metamorfozie czuję się wspaniale.
Jeszcze nie mogę uwierzyć, że to jestem ja.
Zmieniła się długość włosów, ich kolor. To
pierwsze chwile, więc ciężko mi się jeszcze
przyzwyczaić i ciągle ich szukam, żeby je
spiąć, ale nie będzie mi się trudno przestawić na taką długość. Poza tym tak rozświetlający makijaż mam na sobie pierwszy raz
w życiu. Nie wiem w jaki sposób kosmetyczka to zrobiła, że w kilka minut zlikwidowała mi parę zmarszczek. Kolory, które
mi zaproponowano, są niesamowite. Z porad stylistki jestem bardzo zadowolona. Na
pewno będę się do nich stosować, bo usłyszałam dużo praktycznych wskazówek.
Poza tym część z nich pokrywała się
z tym, co już wcześniej mówiły mi córki
w domu. Wiem, że teraz grzechem byłoby
praktykować moje poprzednie nawyki,
i nie skorzystać z tych rad. Ogólnie brakuje mi słów, żeby opisać co czuję. Nie
żałuję udziału i jest to najpiękniejsza
rzecz, która spotkała mnie w ostatnim
czasie – mówiła na gorąco po metamorfozie Halina Śliwka.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Katarzyna
Mroczkowska-Lizut
KEY Fashion
– Dla pani Haliny wybrałyśmy świetną stylizację. Podkreśliła jej nowy i cudowny piaskowy kolor włosów. Zmiana koloru bardzo ociepliła jej
twarz, dodała uroku i odjęła parę lat. Stylizacja,
którą przygotowała Milena sprawiła, że pani Halina oczarowała nas swoją metamorfozą. Wpłynęła
na nią bardzo korzystnie. Kontrastowe kolory –
fuksja i kobalt – zrobiły swoje. Skórkowa spódnica, którą zaproponowała stylistka sprawiła, że
zgrabnie ukryły się pewne niedoskonałości. Mimo
że pani Halina do końca nie wierzyła w to co widzi
w lustrze, w jej oczach było widać szczęście.

Milena
Bekalarska
majlena-fashion.blogspot.com
– W stylizacji pani Haliny priorytetem było
dla mnie wprowadzenie kolorów, których głównie nie używa. Postawiłam sobie również za cel
przykrycie pewnych niedoskonałości. Chciałam
znaleźć taki złoty środek. Na górę stylizacji zaproponowałam kontrastowe kolory, a na dół
z kolei coś ciemniejszego. W ten sposób chciałam właśnie ukryć mankamenty. Kobaltową
bluzkę połączyłam z okryciem wierzchnim w kolorze fuksji. To w bardzo fajny sposób przykryło
mankamenty ﬁgury i w zgrabny sposób odwróciło od nich wzrok.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Prace u pani Haliny rozpoczęliśmy od strzyżenia włosów. Były one dłuższe, ale docelowo
zrobimy fajnego, klasycznego boba przedłużonego do przodu. Moim zdaniem będzie on bardzo
fajnie pasował do kształtu jej twarzy i stworzy
najlepszą linię. To w kwestii kształtu i formy.
W kwestii koloru postawimy na blond. Będziemy
się skłaniać ku naturalnym odcieniom. Włosy są
bardzo przesuszone i zmęczone, także też je wypielęgnujemy, by nabrały blasku i połysku. Na
głowie jest pewien chaos kolorów, ale zaradzimy
mu.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– W makijażu pani Haliny postawiłam oczywiście na rozświetlenie skóry i jej odświeżenie.
Skupiłam się też na wymodelowaniu konturu
twarzy. W kwestii makijażu oka będą to kolory
jasne z domieszką złotego, bo w końcu mamy lato. Nie będą one obciążające. Postawiłam na
kolory natury. Postarałam się zrobić kompozycję
z włosami wpadającymi w złocisty odcień. Makijaż ma wyglądać naturalnie. Będzie też rozświetlony i lekko odmładzający.
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Nowa strategia pomocy społecznej
szarach polityki społecznej. Projekt
obejmie wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną.
Każda z tych placówek skoncentruje
się przede wszystkim na swoich podopiecznych, ale właśnie w ramach strategii, działania poszczególnych ośrodków zostaną połączone.
– Rozpoczęliśmy dzisiaj prace nad
przygotowaniem i opracowaniem nowej strategii rozwoju polityki społecznej na lata 2015 2030, która jest częścią projektu „Zintegrowane podejście
do problemów obszarów funkcjonujących na przykładzie Chorzowa, Rudy
Śląskiej i Świętochłowic – poinformował Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. – Jest to możliwe,
ponieważ Ruda Śląska pozyskała środki unijne na ten cel. Dzisiejsze warsz-

Honorowy obywatel dr Krzysztof Bąk podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

W czwartek (5.06.) z okazji 55. urodzin miasta – wyjątkowo w Miejskim
Centrum Kultury – odbyła się sesja
nadzwyczajna Rady Miasta, która stała się okazją do oficjalnego wręczenia
nadanego wcześniej tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska”
księdzu dr. Krzysztofowi Bąkowi. –
Cieszę się, że wartościowi ludzie, słu-

Konferencja odbyła się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

przedstawiciele oświaty. Nowa strategia „Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata
2015 -2030” ma nawiązywać do doświadczeń i wyników realizacji do-

Foto: UM

tychczasowej strategii na lata 20032015. Zawiera ona około 150 programów z zakresu pomocy społecznej na
rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.

AL

Były prezes GPW z zarzutami

Foto: MS

żący naszemu miastu, są tutaj doceniani i chcą dalej pracować na rzecz
Rudy Śląskiej – podkreślała prezydent
Grażyna Dziedzic.
Ksiądz Bąk w swojej działalności
szczególnie akcentuje potrzebę opieki
nad ludźmi dotkniętymi niepełnosprawnością i tym się zajmuje.

MS

Jeden z byłych prezesów GPW,
rudzki radny – Jarosław K. został
w poniedziałek ( 09.06) zatrzymany
przez CBA. Prokuratura postawiła
mu zarzut działania na szkodę spółki
i wyrządzenia szkody w wysokości
ponad 7 mln złotych. Po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów Jarosław K. został zwolniony z prokuratury za poręczeniem majątkowym
w wys. 100 tys. zł. Jest również objęty dozorem policji.
W poniedziałek (9.06) zatrzymano
i przesłuchano również byłego wiceprezesa GPW Piotra M., który również tego samego dnia za poręczeniem majątkowym wyszedł na wolność.
Pozostali Marek W., były szef Kolei
Śląskich, Artur N. były wiceprezes tej
spółki, Zbigniew M., właściciel firmy
Sigma Tabor, oraz jeden z pracowników Kolei Śląskich są nadal przesłuchiwani. (sprawa jest rozwojowa,
w chwili zamknięcia numeru we wtorek o godz. 12 przesłuchania trwały).

Byli prezesi spółek kontrolowanych
przez marszałka województwa są podejrzani m.in. o udział w zmowie cenowej oraz działanie na szkodę kierowanych przez siebie firm.
– Jarosławowi K. oraz Piotrowi M.
przedstawiono zarzut działania na
szkodę Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i wyrządzenia
szkody spółce w kwocie 7.139.000
złotych – informuje Małgorzata Zawada-Dybek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Prokurator szczegółów nie zdradza,
ale wiadomo, że zarzut ma związek
z umowami dotyczącymi dostaw taboru kolejowego dla Kolei Śląskich,
bo GPW udzielało zabezpieczeń przy
zakupach taboru.
Po doniesieniach prasowych we
wtorek rano na adres redakcji otrzymaliśmy krótką informację od Jarosława K.
– Nie poczuwam się do żadnej winy, zawsze działałem w dobrej wierze
dla dobra Górnośląskiego Przedsię-

biorstwa Wodociągów SA w Katowicach, a swojej niewinności będę dowodził przed sądem.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone
jest od marca 2013 roku, w oparciu
o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez marszałka woj.
śląskiego. W postępowaniu prokurator
wyjaśnia czy decyzje podejmowane
przez zarząd Kolei Śląskich były uzasadnione pod względem ekonomicznym i czy nie naraziły spółkę na straty.
Chodzi m.in. o przetargi dotyczące taboru.
Jarosław K. jest jednym z najbardziej
znanych i aktywnych rudzkich radnych.
Jeszcze do niedawna był szefem klubu
radnych PO, a wcześniej w poprzedniej
kadencji samorządu (2006-2010) przewodniczącym Rady Miasta. W obecnej
Radzie, jest przewodniczącym Komisji
Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa. Wiosną tego roku Jarosław K. został skreślony z listy członków Platformy Obywatelskiej.
Monika Herman-Sopniewska
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Honorowy obywatel

taty są natomiast spotkaniem inaugurującym, a zarazem wyznaczającym
kierunek dalszych działań. Wszyscy zebrani poddani zostaną analizie SWOTT,
która stanowi wstępny materiał do
przygotowania diagnozy. Następnie
odbędą się spotkania robocze, podczas
których materiały te zostaną opracowane przy pomocy socjologa profesora
Andrzeja Niesporka z Uniwersytetu
Śląskiego. Kolejne spotkania skupią się
wokół konkretnych problemów ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów – dodał.
Wśród gości warsztatów znaleźli się
przedstawiciele władz miasta oraz
przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się
pomocą społeczną np.: kierownicy
ośrodków pomocy społecznej czy

REKLAMA

Ruszyły prace nad przygotowaniem
nowej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda
Śląska na lata 2015-2030”. Podczas
spotkania w Rudzkim Inkubatorze
Przedsiębiorczości, określono główne
problemy, słabe i mocne strony dotychczasowej
polityki społecznej
w mieście oraz sformułowano nową
wizję działań w tym zakresie na kolejne 15 lat. Projekt przygotowuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.
Nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Rudzie Śląskiej
przygotowana zostanie w oparciu o diagnozę problemów społecznych oraz
całościową analizę i próbę budowy zintegrowanego modelu ich profilaktyki
i rozwiązywania. Uwzględnione w niej
zostaną działania we wszystkich ob-
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50 lat MP nr 9

Przedszkolaki przedstawiły historię przedszkola.

Foto: MHS

Rodzina jest najważniejsza

Główną atrakcję na festynie stanowiły występy dzieci.

Foto: SH

Happy Day

Na dzieci i ich rodziców czekał szereg atrakcji.

Foto: SH

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej
Rodzinki w Goduli obchodziło okrągły
jubileusz 50-lecia powstania. Z tej okazji
w czwartek (5.06.) w orzegowskim CIS-ie
odbyły się uroczystości jubileuszowe. Nie
zabrakło podziękowań, wspomnień i występów artystycznych. Dzień później odbył się urodzinowy festyn. – Ten jubileusz
to powód do dumy. Istniejemy 50 lat i cały
czas się zmieniamy. Chcemy, aby w naszym przedszkolu było wesoło, bezpiecznie, ale i pouczająco. Cieszy mnie również
współpraca z rodzicami, która prowadzona jest na różnych płaszczyznach działalności – mówiła Jolanta Lechowicz, dyrektor MP nr 9.
MHS

Pocztówka na 10-lecie w UE

Było przede wszystkim rodzinnie, bo
jak wielokrotnie tego dnia podkreślano,
to „Rodzina jest najważniejsza”. Właśnie pod takim hasłem w Miejskim
Przedszkolu nr 34 w Kochłowicach odbył się we wtorek (3.06.) specjalny festyn.
– Przez cały rok w placówce realizujemy program, którego nazwa brzmi
„Rodzina jest najważniejsza”. Dzisiejszy festyn stanowi ukoronowanie wszystkich podjętych przez nas działań. Staramy się kultywować tradycje śląskie
i uświadamiać rodzicom, że najważniejsze jest to, czego oni mogą nauczyć najmłodszych – podkreślała Bogumiła Besta, dyrektor Miejskiego Przedszkola
nr 34.
Sandra Hajduk

Tak wyglądała kartka stworzona przez uczniów SP nr 4.

– Wiem, że w tych czasach trudno jest zintegrować
całą rodzinę, ale jest na to sposób. Na co dzień wszyscy członkowie rodziny są zajęci, ale takie spotkanie
jak to dzisiejsze daje możliwość wszystkim członkom
rodziny spędzenia czasu razem – tłumaczyła Aniela
Skrobarczyk z King’s Kids Ruda Śląska.
Właśnie po to, by umożliwić członkom rodziny
wspólną zabawę, zorganizowano imprezę pod hasłem „Happy Day”, która odbyła się w sobotę (7.06.)
obok Kościoła Bożego w Rudzie. Gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy czy tworzenie przeróżnych
rzeczy z balonów – to tylko część z atrakcji, które
czekały nie tylko na dzieci, ale na całe rodziny.
– Odwołujemy się także do wiary chrześcijańskiej.
Podkreślamy, że człowiek szczęśliwy to jest człowiek,
który wierzy i któremu towarzyszy rodzina – podkreślał Tomasz Adler, pastor w Kościele Bożym.
SH

10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Oni także mają 10 lat, dlatego
w wyjątkowy sposób postanowili tę rocznicę uczcić. Uczniowie klasy trzeciej
Szkoły Podstawowej nr 4 wykonali specjalną pocztówkę, którą rozesłali do osób
związanych z Unią Europejską.
Pocztówka to fotograﬁa dzieci, które
usiadły tak, by stworzyć kontury Polski.
Najmłodsi wykonali także specjalne dekoracje.
– Uczniowie pod okiem Sabiny Kotusz
i Bernadety Parol przygotowali specjalne
kartki. Powędrowały one do wszystkich
osób, które w znaczący sposób przyczyniły
się do wejścia Polski do Unii Europejskiej
bądź są z Unią Europejską związane. I tak
obdarzeni pocztówkami zostali między innymi: Jose Manuel Barroso, Jerzy Buzek

Foto: arch.

czy Bronisław Komorowski – mówi Grażyna Kukiełka, dyrektor SP nr 4. Znane
osobistości doceniły wysiłki dzieci i postanowiły się odwdzięczyć. Jose Manuel
Barroso podarował dzieciom notesy, długopisy, ołówki i worki z logo Unii Europejskiej. Słowa uznania przyszły także
z Gabinetu Prezydenta RP.
– „Przesyłam serdeczne pozdrowienia
i wyrazy uznania za inicjowanie ciekawych projektów, które sprawiają uczniom
wiele satysfakcji. Taka interesująca forma
przekazywania informacji z różnych dziedzin – również polskiej historii – sprzyja
pogłębianiu wiedzy i najdłużej zapada
w pamięć” – podkreślała w specjalnym
piśmie Sylwia Remiszewska, Zastępca
Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP.
Sandra Hajduk

Świętowano w SP 20

REKLAMA

KREDYTY W 15 MINUT
ZADZWOŃ

PROMO

500-853-100

CJA
OGŁOSZENIE

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 50d/10, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka w SP 20.

Świątecznie było w minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 20 im. M.
Konopnickiej w Kochłowicach. W poniedziałek zorganizowano tam nietypowy
Dzień Dziecka. W przygotowanym przedstawieniu nauczyciele przekonywali
uczniów, że warto się uczyć języka obcego. – Bardzo mi się podoba ten spektakl.
Jest to bardzo zabawne, że główny bohater pan Rysiek nie zna języka obcego. Teraz już wiem, że bez tej wiedzy mogą się
zdarzyć różne dziwne i śmieszne sytuacje.
To przedstawienie przekonuje mnie, że języki obce warto znać – tłumaczył Dominik z II a.

Foto: MHS

W sobotę (7.06.) natomiast w placówce odbyło się specjalne Święto Rodziny.
– Impreza rekreacyjna przebiega pod
hasłem „Zdrowo z rodziną”. Przygotowaliśmy szereg zajęć sportowych dla
najmłodszych. Rodzice natomiast mają
okazję zbadać wzrok i słuch, skorzystać
z konsultacji dietetyczki czy porad Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek i Stowarzyszenia Diabetyków – mówiła Katarzyna Szuba, dyrektor SP nr 20. – Łączymy świętowanie z zasadami proﬁlaktyki – podkreślała.
Sandra Hajduk

WOKÓŁ NAS

Nie będzie drastycznych scenariuszy

Hub Club
Firma Infonet Projekt oraz firma Yellow Dot, członkowie Śląskiego Klastra ICT i Multimediów HubClub, w dniach 14-16
maja miały okazję uczestniczyć
w największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniu branżowym
– IT Japan Week, prezentującym
rozwiązania z zakresu technologii
informatycznych. Jak co roku,
spotkanie miało miejsce w Tokio.
Udział w tym wydarzeniu to efektywny sposób na promocję swoich rozwiązań oraz spotkanie wielu potencjalnych partnerów handlowych.

Premier Donald Tusk o górnictwie w Katowicach.

Kolejne spotkanie premiera ze
związkowcami zaplanowano na 23
czerwca w Warszawie. Wcześniej,
16 czerwca, po raz kolejny spotka się
zespół rządowy, który ma wypraco-

Foto TVS

wać szczegóły rekomendacji naprawczych. Równolegle nad poprawą sytuacji KW pracuje zarząd tej
spółki.
Monika Herman-Sopniewska

Od 25 lat w stronę słońca
Dokładnie 25 lat temu Polacy udali
się do urn, by głosować w pierwszych,
częściowo wolnych wyborach do parlamentu. Był to jeden z początkowych
kroków w stronę budowania wolnej
Polski. By uczcić to pamiętne wydarzenie, w rudzkim Muzeum PRL-u zorganizowano wojewódzkie obchody okrągłej rocznicy wyborów z 4 czerwca
1989 r.
– Zdecydowanie to idealne miejsce
na obchodzenie takiego święta. Muzeum PRL-u to perełka nie tylko województwa śląskiego, ale i całej Polski.
Jako Śląski Urząd Wojewódzki doceniliśmy wkład pracy jaki został wniesiony
przez właścicieli Muzeum – podkreślał
Piotr Litwa, wojewoda śląski, który gościł na imprezie.
W godzinach rannych kilkuset
uczniów szkół gimnazjalnych z regionu odbyło lekcje historii w wydaniu
innym niż to tradycyjne. Oprócz zwie-

dzania Muzeum, młodzi zobaczyli także film „Jack Strong” oraz dyskutowali
na temat losów pułkownika Kuklińskiego. Jak zauważył wojewoda, taki
sposób nauczania jest bardziej namacalny: – Lekcja historii uświadamia
młodzieży, urodzonej po roku 1989, jakie jest znaczenie tej wyjątkowej daty i co
działo się przed nią. Takim sposobem
można przekazać o wiele więcej oraz
wejść w atmosferę tamtych lat – dodał.
– Choć te wybory nie do końca były
wolne, to umożliwiły nam tę wolność.
Ja osobiście zazdroszczę obecnej młodzieży tego, że wkraczając w dorosłość
może poruszać się po wolnej Europie –
mówiła Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej Epoki.
Wieczór w Muzeum PRL-u mijał natomiast pod znakiem peerelowskiej
sceny muzycznej – do Rudy Śląskiej
zawitał Felicjan Andrzejczak, który
swojego czasu występował z Budką

Wynalazca Karol
Podczas rozstrzygnięcia II etapu konkursu, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2, Karol Klarecki,
zdobył liczne wyróżnienia oraz
nagrody w konkursie „Ambasador
Szkolnej Wynalazczości” za stworzenie
płyty
samogaszącej.
Oprócz Mini Patentu Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, tytułu „Ambasadora Szkolnej Wynalazczości”, rudzki szóstoklasista otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rudzianin został zaproszony także do udziału w przyszłorocznym Festiwalu Nauki
w Warszawie, gdzie zaprezentuje
swoje niezwykłe pomysły.

Spotkanie emerytów

Lata 70. i 80. to czas największej popularności zespołu Dwa Plus Jeden.

Suflera oraz zespół Dwa Plus Jeden,
znany z takich utworów jak „Iść w stronę słońca”, „Chodź, pomaluj mój
świat”, czy „Windą do nieba”. – To niezwykłe, że mogłam dzisiaj wysłuchać

Foto: MS

„Jolka, Jolka pamiętasz” na żywo.
Głos pana Andrzejczaka brzmi tak samo cudownie jak kiedyś – mówiła pani
Teresa, mieszkanka Bielszowic.
Magdalena Szewczyk

W piątek, 6 czerwca, w salkach
parafialnych kościoła pw. św.
Pawła Apostoła odbyło się kolejne spotkanie emerytów. Tym razem goszczono wielbiciela piękna
kuli ziemskiej, Lesława Kłosa,
znanego w mieście podróżnika,
który podzielił się wrażeniami
z wypraw. Lesław Kłos, płynąc
Amazonką, podróżował przez rejony Kolumbii i Peru.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

sku, i które skupią się na tym, jak naprawić sytuację w poszczególnych
kopalniach; nie iść najkrótszą drogą,
jaką byłaby dziś likwidacja nierentownych kopalni.
Jak podkreślał premier, drastyczne
decyzje likwidacyjne są bardzo kosztowne nie tylko społecznie, ale też
z punktu widzenia budżetu państwa.
Zapowiedział jednocześnie, że rządowy zespół przygotował rekomendacje
ws. możliwości ograniczania importu
węgla.
Po spotkaniu premier Tusk zaznaczył, że choć bezpośrednią przyczyną
spotkań jest trudna sytuacja w Kompanii Węglowej, dyskutowane z górnikami sprawy mają związek również
z całą energetyką i polityką klimatyczną. – To są sprawy właściwie całej strategii narodowej, a górnictwo
węgla kamiennego stanowi jej bardzo
istotny element – mówił po spotkaniu
premier Tusk.

W SKRÓCIE

REKLAMA

Rząd będzie unikał scenariuszy
drastycznych polegających na likwidacji nierentownych kopalń – oświadczył podczas wizyty na Śląsku
w czwartek (5.06.) premier Donald
Tusk. Nad uzdrowieniem branży ma
nadal pracować międzyresortowy zespół. Premier zapowiedział, że 23
czerwca w Warszawie odbędzie się
kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych.
– Ustaliliśmy, że zespół będzie pracował dalej, tak aby w kwestiach organizacyjnych w Kompanii Węglowej
uniknąć scenariuszy drastycznych.
Naszą intencją i wspólną rekomendacją jest praca nad takimi programami
naprawczymi, które pozwolą nam
uniknąć wariantów drastycznych –
mówił w czwartek Donald Tusk, który dodał: – Zadaniem zespołu jest
szukanie takich sposobów działania,
które będą możliwie mało dotkliwe
dla rynku pracy tutaj, na Górnym Ślą-
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Z redakcyjnej skrzynki

Notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego to bolączka mieszkańców ulicy Ogrodowej. Spora liczba kierowców zdaje się nie wiedzieć, że ta droga w dzielnicy Ruda jest jednokierunkowa.
– Chciałam poinformować o notorycznym łamaniu przepisów w Rudzie 1 przy ulicy Ogrodowej od 2-6 a także ulicy Kędzierzyńskiej. Od lipca
2013 obie te ulice w całości są jednokierunkowe,
właściwie oznakowane. Wjazd na ulicę jednokierunkową jest od strony ulicy Sprusa. Mimo iż
mieszkańcy, aby wyjechać na ulicę Sprusa nadrabiają drogi, aby stosować się do przepisów, to
są i też tacy, którzy jeżdżą, parkują pod prąd i jeszcze gdy im się zwróci uwagę, to mają pretensje –
żali się pani Ania z dzielnicy Ruda.
O sprawie szybko poinformowaliśmy rudzką
policję. – W najbliższym czasie funkcjonariusze
Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej wystosują
pismo do UM do Wydziału Dróg i Mostów o lepsze oznakowanie poziome zwłaszcza ulicy Ogrodowej od wjazdu ze Sprusa, gdzie stwierdzone
zostały nieobowiązujące znaki. Oprócz pism policjanci pełniący służbę na tym terenie będą zawiadamiani doraźnie tak, aby szybko i skutecznie reagować na wszelkie zgłoszenia naruszenia obowiązującego porządku prawnego – odpowiada
nadkom. Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy
rudzkiej Policji.

Powstała z myślą o miłośnikach dwóch kółek, ale leżący na niej piasek i patyki oraz kiepskie oznakowania sprawiają, że rowerzyści często poruszają się ulicą. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Piłsudskiego wywołuje dyskusję wśród rowerzystów. Wielu z nich dzwoniąc do redakcji WR nie szczędzi słów. Dostaliśmy
również zdjęcia obrazujące, że ścieżce daleko jest do ideału.

Dla kogo ścieżka przy Piłsudskiego?

– Dużo się mówi o drodze rowerowej
na ulicy Piłsudskiego. Ja mam wiele
wątpliwości co do jej prawidłowego
wykonania. Skoro ona jest potrzebna,
to dlaczego kolarze po niej nie jeżdżą,
dlaczego nie jest ona sprzątana? Czy
nie trzeba by sprawdzić, czy projektant
miał na myśli bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów, czy tylko to, żeby wydać
najwięcej pieniędzy? Projektant powinien dać instrukcję: sprzątania tej drogi, wyprzedzania roweru przez rower,
zatrzymywania się autobusów na przystankach. Jak ma zachować się rowerzysta, któremu kończy się czerwony
pasek pod kołami? – pytał w mailu do
redakcji pan Andrzej. – W Urzędzie
Miasta twierdzą, że od października do
kwietnia nie sprząta się tej drogi, a widać, że od kwietnia dalej jest brudna.
Autobusy zatrzymują się na środku drogi i pasażer musi przechodzić przez ciągłą linię pomiędzy autobusem a chodnikiem i chyba przepuścić rowerzystów.
REKLAMA
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Zapytałem kierowcy autobusu, dlaczego nie podjeżdża do chodnika i odpowiedź była: „bo tam ciągła linia jest”.
Zapytałem kolarza, dlaczego nie jedzie
drogą rowerową, on mi odpowiada:
„bo tam kamienie, piasek, patyki i kałuże, tam się nie da jechać” – opisuje sytuację rudzianin.
Sprawę postanowiliśmy poruszyć
w Urzędzie Miasta. Jak przyznał rzecznik prasowy, problem z czyszczeniem
odcinka drogi przeznaczonego dla poruszających się jednośladem istnieje.
– Z uwagi na zabudowane separatory oddzielające pas jezdni od drogi rowerowej przy ul. Piłsudskiego, występują utrudnienia w zamiataniu mechanicznym zamiatarką czyszczącą trasy
rowerowej, z powodu częstych awarii
sprzętu czyszczącego. Mając powyższe
na uwadze, uruchomiono dodatkowe
czyszczenie ręczne tej drogi rowerowej.
Droga ta była czyszczona m.in. 11 i 18
kwietnia br. oraz systematycznie, od

Rowerzyści drogą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Piłsudskiego nie jeżdżą.

maja br. jest sprzątana jeden raz w tygodniu. Jednocześnie informuję, że
przy opadach deszczu, na drogę rowerową z dróg bocznych i nieutwardzonych poboczy jest przenoszony piasek
i błoto. Z tych powodów trudno zapewnić tu należytą estetykę i czystość. Niemniej jednak droga rowerowa objęta
jest stałym monitoringiem i stwierdzone
zabrudzenia są na bieżąco oczyszczane
– tłumaczy Adam Nowak.
W rudzkim magistracie zapewniono
nas, że droga rowerowa spełnia wszelkie normy. Zostanie jednak uzupełnione jej oznakowanie.
– Ścieżka rowerowa została wykonana zgodnie z projektem budowlanym

Foto: arch.

i decyzją udzielającą pozwolenia na
budowę, szerokość pasa rowerowego –
1,5 m (zgodnie z normatywem), umożliwia wyprzedzenie rowerzysty, a w przypadku kończącego się pasa dla rowerów oznakowanego znakiem pionowym
C-13a „koniec drogi dla rowerów” rowerzysta na dalszym odcinku zobowiązany jest do poruszania się zgodnie
z ogólnymi zasadami określonymi
w Prawie o ruchu drogowym – mówi
Adam Nowak. – Aby zapewnić pierwszeństwo osobom wsiadającym do autobusu przed rowerzystami na pasie
rowerowym, zostanie uzupełnione oznakowanie poziome – dodaje.
Sandra Hajduk
OGŁOSZENIE
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We wtorek rano (3.06.) samochód osobowy poruszający się ulicą Górnośląską w kierunku ulicy Katowickiej wjechał w znajdujący się w zatoczce
autobus. Mimo podjętej reanimacji 18-latek kierujący pojazdem zmarł,
a jego kolega w stanie poważnym został przewieziony do szpitala. To zdarzenie wywołało lawinę komentarzy. – Tam już tyle wypadków było i dalej
z tym nic nie robią – alarmują rudzianie i przypominają, że w pobliżu jest
szkoła.

Górnośląska nie dla pieszych
– Ta droga jest koszmarna. Wypadków coraz więcej, przejść brak,
nawierzchnia to również koszmar.
Może by tak Urząd Miasta zainstalował przy Szkole Podstawowej nr
16 jakieś światła dla dzieci albo
przynajmniej postawił kogoś do
przeprowadzania dzieci. Ruch jest
ogromny i tylko cud chyba sprawił,
że jeszcze dzieciom nic się tam nie
stało – pisał pod artykułem na naszym portalu na temat wypadku
pan Krzysztof.
Problem zabezpieczenia ruchu
pieszego w ciągu ul. Górnośląskiej
w rejonie szkoły był już zgłaszany
w naszej redakcji. Był także kilkukrotnie przedmiotem obrad Komisji
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Efektem prac Komisji było
zobowiązanie przez Prezydent Miasta prywatnych inwestorów realizujących pawilony handlowo-usługowe do kompleksowej przebudowy
ul. Górnośląskiej, na odcinku od ul.
Kukułczej do ul. Gwareckiej, w ramach której zastosowano rozwiąza-

nia z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, tj. m.in. wprowadzono
ograniczenie prędkości do 40
(km/h) na całym rzeczonym odcinku ul. Górnośląskiej, wybudowano
pięć „bezpiecznych przejść dla pieszych” (w miejsce istniejących
dwóch) oraz szczelnie odseparowano ruch pieszy od ruchu kołowego
przez
zastosowanie
barierek
ochronnych. Ponadto wskazywany
odcinek ul. Górnośląskiej został
objęty strefą okresowej kontroli
prędkości prowadzonej przez pracowników Straży Miejskiej. Jak
pokazał ostatni wypadek, na ulicy
Górnośląskiej wciąż jest niebezpiecznie. W rudzkim magistracie
zapewniono nas jednak, że bezpieczeństwo najmłodszych jest cały
czas brane pod uwagę.
– Nie sposób zgodzić się ze
stwierdzeniem, że Urząd Miasta
Ruda Śląska nie jest zainteresowany problemem bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu ul. Górnośląskiej. Pismem z 2011 roku zasuge-

W wypadku na Górnośląskiej zginął młody kierowca.

rowano Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 rozważenie zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzanie dzieci przez jezdnię, tzw. stopka. W opinii Członków
Komisji rozwiązanie to jest najbardziej efektywne, co pokazują przykłady pracy takich osób w rejonie
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Gen. Hallera, czy też w rejonie
Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1
Maja – podkreśla Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów rudzkiego magistratu.
– Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 16 im. Janusza Korczaka przekraczając ul. Górnośląską korzy-
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stają z tzw. wysepki, dzięki której
przejście jest bezpieczne – dodaje
Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. – W ostatnim czasie ruch
samochodowy na ul. Górnośląskiej
zmalał, ponieważ część kierowców
wybiera przejazd ul. Okopową. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 uczą się prawidłowych
zachowań jako piesi w ruchu drogowym. Biorą udział w praktycznych ćwiczeniach przechodzenia
przez ulicę oraz w spotkaniach edukacyjnych z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły –
podkreśla.
Sandra Hajduk

Z redakcyjnej skrzynki

– Jestem mieszkanką kamienicy przy
ulicy Markowej. Z zewnątrz wygląda ona
rzeczywiście pięknie. W końcu niedawno
przeszła rewitalizację i rzeczywiście nie
można mieć zastrzeżeń. W środku niestety
jej stan jest opłakany. Największy problem stanowią drewniane schody, które
powadzą na kolejne piętra. Są one uszkodzone. W starym drewnie pełno jest dziur.
Łatwo się potknąć i spaść ze schodów. Czy
ktoś się w końcu zajmie tą sprawą? – mówiła prosząc o interwencję mieszkanka
kamienicy.
Sprawę zgłosiliśmy Międzyzakładowej
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa”, która zarządza kamienicą.
– Znany jest nam stan schodów w budynku przy ul. J. Markowej 5-7. Na bieżąco są wykonywane wszelkie działania
konieczne z uwagi na bezpieczeństwo
mieszkańców. Drewniane stopnice nie są
w idealnym stanie estetycznym, ale są
bezpieczne. Niestety z uwagi na brak
środków finansowych na funduszu remontowym tej nieruchomości (kompleksowa
rewitalizacja elewacji i dachu w latach
2011-2012) remont kapitalny klatek schodowych aktualnie nie może być wykonany. Zainteresowani lokatorzy wszelkie
szczegółowe informacje uzyskać mogą
bezpośrednio w administracji – wyjaśnia
Aleksandra Wilk, zastępca prezesa do
spraw eksploatacji w MGSM „Pespektywa”.
reklama
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Świetlandia pełna talentów

Uczestnicy „Świetlandii” w tym roku zademonstrowali swoje talenty.

Foto: SH

mocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie
Śląskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży POMOCNI z Rudy Śląskiej.
– Tegoroczny Rudzki Festiwal Placówek Wsparcia Dziennego odbywa
się pod hasłem ,,Na raz, na dwa, każdy
z nas talent ma”. Uważamy, że dzieci,
które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego oraz najmłodsi znajdujący się w placówkach całodobowych
mają wiele do pokazania. Stworzyliśmy im więc możliwość zaprezentowa-

Chociaż są zupełnie różni, to każdy
z nich ma jakiś talent. W sobotę (7.06.)
podopieczni świetlic socjoterapeutycznych,
świetlic
środowiskowych
i mieszkań socjalizacyjnych z terenu
miasta mieli okazję pokazać jaki.
W Parku ,,Strzelnica” w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach odbyła się bowiem XII edycja Rudzkiego Festiwalu
Placówek Wsparcia Dziennego „Świetlandia 2014”.
Organizatorem tegorocznej Świetlandii była Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej i Ośrodek Po-

nia tego, w czym są dobre. Dzieci mają
okazję wejść na scenę, doświadczyć
sukcesu i zostać nagrodzone brawami
– opowiadała Izabela Łyżwa, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
w Rudzie Śląskiej.
Oprócz dzieci na scenie swoje magiczne sztuki zaprezentował Tomasz
Kabis, iluzjonista znany z programu
„Mam Talent”. Najmłodsi poprzebierani i z ogromnymi uśmiechami na twarzy chętnie uczestniczyli w imprezie.
– Najfajniejsze jest to, że możemy
spędzać czas z koleżankami i kolegami
– tłumaczyła 12-letnia Natalia, podopieczna jednej z placówek.
– Bardzo się cieszę, że ta idea jest
kontynuowana. ,,Świetlandia” powstała
po to, byśmy się zjednoczyli i to się udało. Mam nadzieję, że dopóki będzie istniała konieczność funkcjonowania świetlic środowiskowych, to będą one właśnie tak współpracować – podkreślała
prezydent miasta Grażyna Dziedzic
– pomysłodawczyni ,,Świetlandii”.
– Nie wyobrażam sobie, aby w mieście nie było całodobowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego. W każdym
mieście są rodziny, które mają jakieś
dysfunkcje i należy je wspierać – dodała wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Kolejna „Świetlandia” już za rok.
Jej organizatorem zostanie Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.
Sandra Hajduk

Czytają na wesoło

Książkobus zawitał na rudzki rynek w czwartkowy poranek.

W czwartek (5.06.) po raz pierwszy
do Rudy Śląskiej zawitał książkobus,
w którym dzieci i młodzież mogły zapoznać się z twórczością Małgorzaty
Strzałkowskiej. Akcję zorganizowało
wydawnictwo Media Rodzina. Książkobus rozpoczął trasę od Wrocławia,
po drodze odwiedził Katowice, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno. Swoją
trasę zakończy w Krakowie.
– Chętnie korzystamy z takich ofert,
bo to świetny pomysł, żeby pokazać
dzieciom jak ważne jest czytanie.
Książkobus to akcja zorganizowana
w ramach promocji czytelnictwa

Foto: MHS

wśród dzieci i młodzieży, przy okazji
tygodnia głośnego czytania i Dnia
Dziecka. Wydawnictwo specjalizuje
się w książkach dla dzieci, wierszykach i promowaniu czytelnictwa,
a przewodnią postacią tym razem jest
Małgorzata Strzałkowska, autorka
książek łamiących języki. Jej najnowsza książka zatytułowana „Części
mowy, czyli wierszowany samouczek
nietypowy”, miała premierę na targach we Wrocławiu – mówi Aleksandra Czyż, metodyk z MBP w Rudzie
Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska
OGŁOSZENIE

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA „Dni Rudy Śląskiej 2014” TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW
Trasa „A” – „PÓŁNOC”
Autobus jedzie przez dzielnice: Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda –
Orzegów – Godula – Chebzie – Nowy Bytom (całkowity czas przejazdu
autobusu linii A wynosi ok. 50 min)
Godziny odjazdu z przystanku: „Nowy Bytom – Kopalnia Pokój” –
rozpoczęcie kursu. Kierunek Ruda Śląska – Godula
Piątek 13 czerwca:
Sobota 14 czerwca:
Niedziela 15 czerwca:
Ilość
Ilość
Ilość
Godzina
Godzina
Godzina
autoautoautoodjazdu
odjazdu
odjazdu
busów
busów
busów
23.30

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

19.00

1

18.00

1

20.00
21.00
22.00

1
1
1

19.00
20.00
21.30

1
1
2

23.00

1

24.00

1

1.00

2

Trasa przejazdu linii „A”
Nowy Bytom – Kopalnia Pokój – ROZPOCZĘCIE KURSU
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom – Zakłady Odzieżowe
Nowy Bytom – Czarny Las
Ruda – 1-go Maja
Ruda – Zamet
Ruda – Południowa
Ruda – Wolności
Ruda – Dworzec PKP
Ruda - Starowiejska
Ruda – Szkoła
Ruda – Kościół
Orzegów – Most
Orzegów – Orzegowska
Godula – Osiedle
Godula – Plac Niepodległości
Chebzie – Pawła
Chebzie – Rondo
Nowy Bytom – Osiedle Kaufhaus
Nowy Bytom – Huta Pokój
Nowy Bytom – Urząd Miasta
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom – Kopalnia Pokój – KONIEC TRASY

Trasa „B” – „HALEMBA”
Autobus jedzie przez dzielnice: Nowy Bytom – Wirek – Bykowina –
Kochłowice – Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek – Nowy
Bytom (całkowity czas przejazdu autobusu linii „B”
wynosi ok. 1 h 20 min)
Godziny odjazdu z przystanku „Nowy Bytom – Kopalnia Pokój” –
rozpoczęcie kursu. Kierunek Ruda Śląska – Halemba
Niedziela 15
Piątek 13 czerwca:
Sobota 14 czerwca:
czerwca:
Ilość
Ilość
Ilość
Godzina
Godzina
Godzina
autoautoautoodjazdu
odjazdu
odjazdu
busów
busów
busów
23.30
1
19.00
1
18.00
1
20.30
1
19.30
1
22.00
1
21.30
2
23.30
1
1.00
2
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa przystanku
Nowy Bytom – Kopalnia Pokój – ROZPOCZĘCIE KURSU
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Katowicka
Bykowina – Górnośląska
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Korfantego
Kochłowice – Krzyż
Kochłowice – Kościół
Kochłowice – Park Pamięci
Halemba – Panewnicka
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Żytnia
Halemba – Most
Halemba – Kopalnia
Halemba – Grunwald
Halemba – Kościół
Halemba – Solidarności
Halemba – Energetyków
Halemba – Pętla - KONIEC TRASY
POWRÓT Z RUDY ŚLĄSKIEJ – HALEMBY DO RUDY
ŚLĄSKIEJ – WIRKU OD PRZYSTANKU NR 19, CZYLI
„Halemba – Pętla” DO PRZYSTANKU POCZĄTKOWEGO:
„Nowy Bytom – Kopalnia Pokój”

Trasa „C” – „BIELSZOWICE”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bielszowice – Halemba –
Wirek (całkowity czas przejazdu autobusu linii „C”
wynosi ok. 30 min)
Godziny odjazdu z przystanku „Wirek Kościół”
(vis-a-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie kursu
Kierunek Ruda Śląska – Bielszowice
Niedziela 15
Piątek 13 czerwca:
Sobota 14 czerwca:
czerwca:
Ilość
Ilość
Ilość
Godzina
Godzina
Godzina
autoautoautoodjazdu
odjazdu
odjazdu
busów
busów
busów
23.30
1
19.00
1
18.00
1
20.00
1
19.00
1
21.00
1
20.00
1
22.00
1
21.30
2
23.00
1
24.00
1
1.00
2

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trasa przejazdu linii „C”
Wirek – Kościół
Wirek – Osiedle
Bielszowice – Szpital
Bielszowice – Kokota
Bielszowice – Kopalnia
Halemba – Przejazd Kolejowy
Halemba – Nowy Świat
Halemba – Halembska
Halemba – Pakuły
Halemba – Kościół
Halemba – Wawrzynek
Halemba – 1 Maja
Wirek – Przejazd Kolejowy
Wirek – Ratusz
Wirek – Kościół - KONIEC TRASY

KULTURALNIE

Jubileuszowe, teatralne laury
27 marca 1994 roku po raz pierwszy
w Gimnazjum numer 11 padły słowa
Stanisława Wyspiańskiego „Teatr mój
widzę ogromny”. Stały się one mottem
Szkolnego Festiwalu Teatralnego
i przyświecają uczniom nowobytomskiego gimnazjum do dziś. Każdy
uczeń, który kocha teatr może stanąć
na scenie, spróbować swoich sił i na
chwilę poczuć się jak prawdziwy artysta. W tym roku na ten krok zdecydowało się siedem zespołów teatralnych.
We wtorek (3.06.) w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w trakcie uroczystej gali wieńczącej XX edycję festiwalu nagrodzono najlepsze
z nich.
– Wielu uczniów zaskoczyło nas swoimi przedstawieniami i poziomem wykonania. Młodzież najczęściej sięga po
bajki, ale zdarzają się także zupełnie
inne projekty. W tym roku scenariusz
do jednego z przedstawień napisały

uczennice jednej z klas – mówiła Anna
Szarwark, nauczycielka w Gimnazjum
nr 11 i członek jury. – Festiwal stanowi
wyjątkową formę kontaktu ze sztuką.
Uczniowie mają okazję zobaczyć jak
wiele pracy wymaga to, co można później podziwiać na scenie – podkreślała.
We wtorek uczniowie otrzymali wyróżnienia oraz nagrody za swój wkład
w rozwój sztuki teatralnej. W tym roku
po najwyższe laury sięgnęły dwie klasy
– IIb, która przedstawiła widzom
współczesną wizję historii o Kopciuszku oraz IIId realizująca autorski projekt.
– Chciałyśmy pokazać coś, co jest
bliskie każdemu człowiekowi. Oczywiście takich scenariuszy nie brakowało,
ale postanowiłyśmy stworzyć coś swojego, bliskiego nam. Napisanie scenariusza nie należało do łatwych zadań,
ale efekty przerosły nasze oczekiwania
– mówiła Karolina Kara z klasy IIId.

School with jazz

Big Sunny Band podczas konkursowego występu.

Big Sunny Band z Zespołu Szkół
Muzycznych w Rudzie Śląskiej odniósł spektakularny sukces na III
Ogólnopolskim Konkursie „School
& Jazz Festival” w Lubaczowie,

Foto: arch.

współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tej okazji postanowiliśmy
porozmawiać z Mirosławem Krause,
dyrektorem szkoły.
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CO, GDZIE, KIEDY?
Parada na cztery koła
W niedzielę (15.06.) w ramach Dni
Rudy Śląskiej odbędzie się Parada
Motocykli i Zabytkowych Samochodów, która o godzinie 13.00 wystartuje z zajezdni autobusów w Halembie,
na ulicy Solidarności. Następnie korowód przejedzie ulicami 1 Maja,
Hallera, Niedurnego, Obrońców Westerplatte i Kupiecką. Meta przewidziana jest na parkingu przy Centrum
Handlowym „Plaza”. Zapraszamy
właścicieli starych pojazdów!
W trakcie gali uczniowie odebrali wyróżnienia za wkład w rozwój sztuki teatralnej.

Foto: SH

– Zainspirowało nas życie. Same
często kłócimy się z rodzicami. Wiemy,
że nasi rówieśnicy też mają takie problemy. Chciałyśmy zwrócić uwagę na
to jak ważne są relacje między dziećmi
a rodzicami – dodała Agata Mośny, także uczennica klasy IIId.

Próbkę umiejętności gimnazjalistów
miał okazję zobaczyć Zbigniew Stryj –
gość specjalny gali podsumowującej
festiwal.
– Przyglądam się wyczynom uczniów
z ogromną ciekawością – mówił aktor.
Sandra Hajduk

– Jak wyglądała droga do podium
w tym festiwalu?
– Na pierwszą edycję pojechaliśmy
jako początkujący Big Band i wtedy
mieliśmy możliwość pokazania się
jako nowy zespół, biorąc udział w kategorii I stopnia. W zeszłym roku,
w tej właśnie kategorii, zdobyliśmy
wyróżnienie. W tym roku byliśmy
zmuszeni występować w kategorii II
stopnia, czyli tej najbardziej obleganej oraz z niesamowicie wysokim poziomem. Poza tym w kategoriach wokalnych wystartowały nasze dwie
uczennice – Joanna Reczyńska oraz
Joanna Kąkol. Efekt był taki, że przywieźliśmy dwie główne nagrody –
Big Band zdobył nagrodę w kategorii
„Jazz i muzyka rozrywkowa”, natomiast Asia Reczyńska w kategorii
„Młody popularyzator polskiej muzyki rozrywkowej”.
– Spodziewaliście się nagrody?
– Oceniali nas wybitni muzycy,
dlatego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Tym bardziej to dla nas wielki

sukces. Ja oraz Mariusz Mączka,
z którym prowadzę Big Band, wiedzieliśmy, że uczniowie zagrali naprawdę dobrze, jednak z drugiej strony w tej kategorii poziom był bardzo
wysoki. Gdy siedzieliśmy oczekując
na ogłoszenie wyników, usłyszeliśmy
pierwsze wyróżnienie, później drugie,
i wtedy pomyśleliśmy, że niestety się
nie udało. A tu nagle wyczytują, że
nagroda główna wędruje do Rudy
Śląskiej. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni. A tu jeszcze główna nagroda dla Asi Reczyńskiej.
– Co mogło wypłynąć na to, że
Big Band został tak wyróżniony?
– Jury oceniło, że w ciągu tych
trzech lat bardzo się rozwinęliśmy,
a także, że gramy rzeczywiście bigbandowo. Niektóre zespoły, pomimo
tego, że mają fajne jazzowe składy,
grają muzykę z pogranicza popu.
A w tym festiwalu chyba nie o to chodzi. Pop mamy na co dzień i wszędzie, a my chcemy propagować prawdziwą muzykę jazzową.
MS

Charytatywny festyn
W niedzielę (15.06.) na terenie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach odbędzie
się „Festyn rodzinny dla Iskierki”.
Dochód z imprezy zostanie przekazany na doﬁnansowanie letnich obozów
podopiecznych Fundacji Iskierka,
która pomaga dzieciom z chorobami
nowotworowymi. Rozpoczęcie o godzinie 14.00.

Artystyczny CIS
W sobotę (14.06.) w Centrum Inicjatyw Społecznych – Stary Orzegów
odbędzie się „Plener artystyczny dla
małych i dużych, czyli Orzegów widziany oczami artystów”. Zainteresowanych zapraszamy na godzinę
10.00.

Wieczór Świętojański
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zaprasza w sobotę
(21.06.) wszystkie dzieci wraz z rodzicami na „Wieczór Świętojański”.
W programie przewidziano wiele
atrakcji, szczególnie dla najmłodszych
uczestników wydarzenia, m.in. poszukiwanie kwiatu paproci, tradycyjny
wypiek chleba w Piekaroku wraz z degustacją przygotowaną przez piekarnię
„Jakubiec” z Rudy Śląskiej oraz występ zespołu folklorystycznego. Rozpoczęcie o godzinie 18.00.
REKLAMA

www.klimalux.pl
OFERUJEMY
•
•
•

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

DOBÓR U

I W YC E
R ZĄ DZ E Ń

IS
N A G R AT

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

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

Lato nie wieje nudą
Co prawda do kalendarzowego
lata jeszcze nam daleko, ale już
czujemy powiew zbliżających się
wakacji. Część z nas zapewne już
zaplanowała je od a do z. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą
być spokojni. Mamy parę ciekawych propozycji, co robić w te wakacje w mieście i gdzie wysłać pociechy, by aktywnie spędziły czas,
bo nie ma co siedzieć w domu
w tak piękną i upalną letnią pogodę.
Miejskie placówki przygotowały
fajny plan na gorące dni dla najmłodszych. Półkolonie dla dzieci ze
szkoły podstawowej przygotowało
Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Czekają gry i zabawy edukacyjne oraz wycieczki
w dwóch turnusach. Dom Kultury
w Bielszowicach zaprasza z kolei
na półkolonie „Doświadczalskich”.

W programie przygotowano wyjazd
do kina „Patria” i na wycieczkę do
zamku w Będzinie. Będzie też wielki Turniej Rycerski, warsztaty chemiczne i warsztaty z robotyki. Pozostając w temacie rycerzy, nie sposób nie wspomnieć o propozycji
półkolonii przygotowanej przez
Dom Kultury In-nY. W planach są
wakacje ze zdrowiem „Rycerze
i księżniczki”. Zabawę przygotowano w pięciu turnusach. Przewidziano m.in. warsztaty rękodzieła, wycieczki i udział w turnieju (I turnus).
Półkolonie zwieńczy wyprawa do
Wielkiego Księstwa Kochłowickiego z dwudniowym biwakiem.
Pamiętajcie, że w upalne dni będziecie mogli się też ochłodzić na
miejskich kąpieliskach. Wylegiwanie się nad bezpieczną i czystą wodą niejednemu da chwilę ulgi od
zapowiadanych wysokich tempera-

tur. Lepiej unikajcie dzikich kąpielisk. Woda w nich nie jest przebadana tak samo jak dno. Może tam
kryć się niebezpieczeństwo w postaci chorób (od bakterii w wodzie)
lub ostrych przedmiotów. Przyjemność na dzikim kąpielisku może się
zakończyć mandatem.
Lato będzie też sprzyjać artystom
i kulturze. Nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale i okolicy nie zabraknie dobrej zabawy. Wciąż w dzielnicach
miasta organizowane będą festyny
rodzinne. A kino pod chmurką zawita do miast ościennych. Na nudę nie
będzie można narzekać.
AP

Foto: arch.

W wakacje nie ma co się nudzić.
Lepiej przyjedź do Chorzowa i poszalej
na karasolu w Śląskim Wesołym Miasteczku.
Tam atrakcji co nie miara.
Mamy dla was voucher na zabawę
na śląskich karuzelach.
Wystarczy wysłać SMS-a o treści:
wiad.wm+imię i nazwisko
pod numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy od 11.06.2014 od godziny
10.00 do 12.06.2014 do godz. 12.00.

DOMKI LETNISKOWE

tel. 606-223-929
www.limagraf.pl

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

NAD MORZEM!

Zapraszamy na wypoczynek w domkach z bali sosnowych
położonych w malowniczej okolicy, wśród lasów,
600 m od morza, w małej miejscowości Dębina.

ZAPRASZAMY

• CHORWACJA

29.08-5.09.2014, autokarem, wyżywienie HB

od 1265 zł/os.

• GRECJA
czerwiec/lipiec, autokarem, bez wyżywienia, 12 dni

od 600 zł/os.

• ALBANIA
czerwiec/lipiec, autokarem, wyżywienie HB

od 1500 zł/os.

• CHORWACJA
czerwiec/lipiec, autokarem, bez wyżywienia

od 919 zł/os.

BP Orion Travel
ul. 1 Maja 291
Ruda Śl. czynne pon-pt 9-17
tel. 32 242-09-90
oriontravel@poczta.onet.pl

Ruda Śląska
ul. Kubiny 8

PROMOCYJNA
CENA 379 zł

na hasło ,,Wiadomości Rudzkie”

Zapewniamy opiekę, zajęcia
programowe oraz pełne wyżywienie!

www.kombinatory.pl

ZADZWOŃ!
32 249-39-47
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– Dzięki karcie Qsim każdy będzie mógł sobie pozwolić na długie
rozmowy i obszerne relacje z podróży z najbliższymi, bez obawy o wysokość rachunku. Chcemy, by nasi
klienci rozmawiali bez ograniczeń
– mówi prezes zarządu spółki Milo
Telecom Miłosz Solewodziński.
Karty Qsim TRAVEL to oferta
skierowana do osób podróżujących
prywatnie. Jeśli planujesz wakacje,
szykujesz się na zagraniczną wycieczkę lub masz kogoś bliskiego
mieszkającego na stałe za granicą,
to oferta przewidziana jest właśnie
dla Ciebie. Nasze karty systematycznie wysyłamy w podróże z klientami. Traﬁają w każdy zakątek
świata. Były już na ciepłej plaży
Kuby i Turcji, dotarły na Dominikanę i do Afganistanu, poleciały też
do Stanów Zjednoczonych i popły-

nęły promem do Szwecji. Dzięki
karcie Qsim relacja z podróży nie
musi kończyć się na jednym SMS-

ie. Prepaidowa karta pozwala na
swobodne i długie rozmowy bez
obawy o rachunek. Nie ma ukrytych

Nuda w wakacje – nie w Szkole Salezjańskiej w Świętochłowicach!
Myślicie, że w wakacje szkoła jest pusta? Nic bardziej mylnego, szkoła tętni
życiem. Jej życie przenosi się tylko w inne rejony, niż mury szkolne.
Od 1997 r. nasza szkoła organizuje wakacyjne, wyjazdowe obozy sportowe dla
młodzieży. Uczestniczy w nich ok. 200
osób rocznie. Odbyły się one już w Ostródzie, Lubogoszczy, Zarzeczu, Namestowie, Rajeckich Teplicach, Rumunii oraz
Chorwacji. Obozy te mają charakter sportowo-rekreacyjny, lecz dodatkowo młodzież ma okazję poznać kulturę i walory
turystyczne miejsc, w których przebywa.
Na szczególną uwagę zasługuje obóz
integracyjny dla przyszłych uczniów
w Lubogoszczy, podczas którego młodzież ma możliwość wzajemnego poznania się oraz spotkania z przyszłymi nauczycielami. Każdego dnia dzieje się coś
nowego, np. nauka nowych tańców, ciekawe spotkanie w grupie, interesujący
ﬁlm, rozgrywki sportowe bądź różne gry.
Na koniec wyjazdu zawsze odbywa się
uroczysta agapa, czyli czas zabawy, podziękowań, wzruszeń, łez, i prezentów,
a nade wszystko – wspólnego dzielenia
się tym dobrem, które zbudowało się
przez cały czas trwania obozu.
A co dla tych, którzy zostają na miejscu? Szkoła organizuje półkolonie, a dla
starszych jest możliwość sprawdzenia się
jako wolontariusz podczas ich organizacji.

Podczas ferii zimowych, w ciągu jednego tygodnia, SALOS organizuje
w szkole zajęcia dla dzieci, które nie mogą nigdzie wyjechać. Podczas codziennych spotkań mają one możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, basenu,
uczestnictwa w zajęciach kółka plastycznego czy muzycznego, ze wspólnych zabaw integracyjnych, wyjazdu na sanki
w góry. Szczególne uznanie należy się
tym uczniom szkoły, którzy co roku poświęcają swój wolny czas, aby pomóc
przy tak wielkim przedsięwzięciu, jakim
jest zimowisko.
Także od kilkunastu lat, rokrocznie,
organizujemy jednotygodniowy pobyt
młodzieży na obozach narciarskich.
Głównie jeździmy do Abetone we Włoszech (urokliwe miejsce w Apeninach leżące w regionie Toskanii, w prowincji Pistoia) oraz do Korbielowa.
Również do szkolnych tradycji należą
wyjazdy na Majówkę. W trakcie tych
wszystkich majówkowych wypraw spaliśmy w luksusowych hotelach, schroniskach młodzieżowych, motelach i autokarze. Jedliśmy wystawne kolacje, szybkie śniadania i posiłki na parkingach.
Podróżowaliśmy promami, eurotunelami,
autostradami i zapomnianymi drogami,
ale zawsze razem i ze świadomością, że
jesteśmy w wyjątkowym miejscu i czasie.

Powyższa podróżnicza relacja pokazuje, że wakacje w naszej szkole kojarzymy
nie tylko z odpoczynkiem i nieustającą
zabawą, lecz jest to czas na poznawanie
nowych miejsc, innej kultury oraz integracji. Jako szkoła z tradycjami chcemy,
aby nasi uczniowie czuli się u nas dobrze.
W tym roku oprócz tradycyjnego wyjazdu integracyjnego do Lubogoszczy są organizowane również 2 obozy: rowerowy
do Przemyśla oraz żeglarski na Mazury.
Poza tym uczniowie mogą wziąć udział
w wyprawie: Dania – Szwecja – Norwegia, która jest doskonałą alternatywą dla
zmęczonych słońcem i upałem. W planie
jest zwiedzanie między innymi Kopenhagi i Oslo.
Poza tym wszystkie nasze obozy są doskonałą okazją do nawiązania nowych
znajomości, pogłębienia duchowości salezjańskiej oraz wspaniałego wypoczynku,
który na zawsze pozostanie w pamięci ich
uczestników.

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

Dla moli książkowych mamy
propozycję na letni wieczór.
Mamy nadzieję, że lubicie
dreszczyk emocji, bo
proponujemy wam kryminał
„Fartowny pech”
Olgi Rudnickiej.
Jak stać się posiadaczem książki?
Wystarczy wysłać SMS-a o treści:
wiad.fp+imię i nazwisko
pod numer 71100 (koszt SMS-a
to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy od 11.06.2014
od godziny 10.00 do 12.06.2014
do godz. 12.00.

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Pozwól sobie na dłuższą rozmowę

kosztów – użytkownik wykorzystuje wyłącznie kwotę, na którą załadowana została jego karta. Zgromadzone środki można dowolnie przeznaczyć na rozmowy, SMS-y czy
korzystanie z Internetu.
– Karta Qsim dzięki technologii
„callback” oraz wyszukiwaniu najtańszego operatora w kraju, w którym się znajduje, ogranicza koszty
rozmów. Często okazuje się, że jest
tańsza niż starter kupiony u lokalnego operatora – dodaje Miłosz
Solewodziński.
Gdzie można dostać kartę? Głównie za pośrednictwem strony internetowej www.qsim.pl, gdzie po wypełnieniu specjalnego formularza
w zakładce „Kup starter” karta
Qsim przyjdzie pocztą pod wskazany adres. Można ją dostać również
w ﬁrmie Atlas Tours, która dystrybuuje karty wśród swoich klientów.
Nie ma na co czekać. Czas się
otworzyć na świat rozmów bez
ograniczeń.

REKLAMA

Lubisz jeździć na wakacje, ale nie lubisz gdy przychodzą później rachunki? Gwarantujemy, że z kartą Qsim możesz być spokojny o swój biling. Będzie on niższy nawet o 80 % od dotychczasowego.
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Słyszałam, że dieta może wpływać na migrenowe bóle głowy. Czy to
prawda?
Anna 40 l., Halemba

PORADY
DIETETYKA

mgr Monika
Macioszek
Dietetyk,
Psychodietetyk
Medietic
Centrum
Poradnictwa
i Edukacji
Zdrowotnej

Dieta a migrena
Migrena jest obecnie jednym
z najczęstszych powodów konsultacji lekarskich. Migrenowy ból
głowy może trwać od kilku godzin
do trzech dni, często towarzyszą
mu nudności i wymioty. Ze względu na specyfikę objawów, migrena
znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej, zmieniając życie osób na nią cierpiących
w istną torturę. Istnieje wiele czynników powodujących napady mi-

greny. Do najbardziej powszechnych z nich należą: napięcie przedmiesiączkowe, przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych,
leczenie hormonami żeńskimi, zbyt
długi lub zbyt krótki sen, dym tytoniowy, stres oraz zmęczenie.
Jednak w większości przypadków migrenę mogą zapoczątkować
niezdrowe nawyki żywieniowe
i nadwrażliwość pokarmowa. Objawy migreny pojawiają się zwykle
następnego dnia lub później, po zje-

Czym jest to tajemnicze dla wielu, a przecież często występujące schorzenie jakim jest autyzm? 
Agata O. z Bykowiny

PORADY LEKARZA

Odpowiada
Adam
Rozewicz
dr n. med.  

Zaburzenia autystyczne
Schorzenie to jest bardziej różnorodne. To cały zespół objawów
a nie określona choroba, z różnym
ich nasileniem, czasami – ale nie
zawsze – z przebiegającym upośledzeniem umysłowym. Występują pewne stereotypy zachowania – automatyzm, brak umiejętności modyfikacji zachowania
w zależności od zmieniających się
bodźców świata zewnętrznego,
brak umiejętności kontaktu z otoczeniem, z innymi ludźmi. Zaburzenia mogą występować niekoniecznie we wszystkich tych obszarach. Statystycznie na sto pięćdziesiąt dzieci, u jednego dziecka
występują zaburzenia autystyczne. We wczesnym autyzmie pewne sygnały sugerują te zaburzenia,
np. gdy dzieci nie wodzą za nami

wzrokiem, nie reagują mimiką na
gesty, nie gaworzą, nie chwytają
za nasz palec. Niekiedy w pierwszym roku życia trudno odróżnić
jakieś pojedyncze zaburzenia rozwojowe od autyzmu. Czasami
dzieci rozwijają się początkowo
prawidłowo, i dopiero po drugim,
trzecim roku życia dochodzi do
zaburzeń komunikacji, cofnięcia
się mowy. Gdy objawy występują
w późniejszym okresie, przebiegają łagodniej. Nie zawsze występuje upośledzenie umysłowe, czasami występują rzadkie i niezwykłe
umiejętności w jakiejś wąskiej
dziedzinie. Istotne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie, by trafić do odpowiednich specjalistów,
neurologów dziecięcych, psychologów, terapeutów i rehabilitan-

REKLAMA

dzeniu nietolerowanego przez nasz
organizm pokarmu, dlatego osobom
cierpiącym na migreny zaleca się
wykonanie testu na nietolerancję
pokarmową.
Stosując dietę wykluczającą nietolerowane produkty, możemy
zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia napadu migrenowego,
jest to więc efektywna i bezpieczna
metoda walki z migreną. Ponadto
dietoterapia zapewni prawidłowe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego i zmniejszy ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, a także
umożliwi profilaktykę chorób autoimmunologicznych i metabolicznych.

tów. W najłagodniejszych przypadkach dzieci te – przy odpowiedniej opiece – będą mogły prowadzić samodzielne życie. W najcięższych przypadkach, osoby cierpiące na autyzm oraz ich rodziny wymagają pomocy przez całe życie.
Autyzm nie jest chorobą psychiczną, w relacjach z osobami autystycznymi warto „zamienić się
miejscami” aby lepiej te osoby
zrozumieć. Początkowo, do czwartego roku życia, zwykle dzieci
oceniają świat, zachowania innych
ludzi według swoich wzorców.
Natomiast w późniejszym wieku
rozumieją już, że inne osoby, otoczenie, zachowują się według własnych wzorców zachowań. Natomiast dzieci tzw. autystyczne nie
potrafią tego dostrzec, nie nadążają za zmiennymi sygnałami ze
świata. Dla nich zachowania innych ludzi są niezrozumiałe,
a świat ze swoją zmiennością jest
po prostu przerażający.
OGŁOSZENIE

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia,
takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem tel. 32
248-10-81, 32 248-20-32 wew. 291 i 292, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61,
Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58,
603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew.
7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji),
Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, Agnieszka
Pach tel. 512-799-211, Joanna Fryc, tel. 503-590-069 Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.
pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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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
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EKO-obiektyw
Jura Krakowsko-Częstochowska zachwyca swą przyrodą, dziedzictwem kulturowym i zabytkami, ale przede wszystkim jest niezwykłą przygodą – wycieczką w przeszłość. Jest mistycznym
miejscem. Kto raz pojawił się na Jurze chce wracać tam ponownie, by zgłębiać tajemnice przeszłości…

Ogromne kości dinozaurów, świat z przeszłości, często kojarzy nam się jedynie z amerykańskimi produkcjami takimi jak
Jurassic Park. Tymczasem całkiem blisko, bo na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, można wybrać się w niesamowitą wędrówkę w przeszłość i przeżyć niesamowitą przygodę, wędrując śladami historii…

Wyprawa w przeszłość z ekologią w tle
A wszystko zaczęło się przed milionami lat, kiedy na terenie obecnej Jury
znajdowało się ciepłe morze. Na dnie
gąbki, amonity i belemnity budowały
wapienne wzniesienia. Kiedy morze
ustąpiło lądowi, organizmy te przeobraziły się w skaliste wapienie. Miliony lat
ciężkiej pracy przyrody sprawiły, że dzisiaj możemy oglądać niesamowity krajobraz pełen rozległych wzgórz, skalistych
pasm, ostańców, jaskiń oraz najróżniejszych zjawisk krasowych. Ze względu na
unikatową wartość, tereny Jury zostały
objęte programem ochrony przyrody poprzez utworzenie rezerwatów. W roku
2011 obszar o powierzchni ponad 1391
ha leżący w środku Wyżyny Częstochowskiej został przyłączony do sieci
NATURA 2000.
Każdy, kto choć raz odwiedzi Jurę,
stwierdzi z przekonaniem, że obszar ten
powinien znaleźć się pod szczególną
ochroną, tak aby jak najdłużej kolejne
pokolenia mogły uczyć się żywej przyrody i geograﬁi. Jednym z miejsc wartych
uwagi jest Rezerwat Przyrody Nieożywionej z Górą Zborów znajdujący się
w Podlesicach. Od roku 2011 dzięki Towarzystwu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzony jest na tym terenie program
czynnej ochrony przyrody i krajobrazu.
Program ten obejmuje m.in. badania na-

ukowe i edukację, rozwój turystyki kwaliﬁkowanej, aktywizację zawodową lokalnych społeczności oraz pielęgnowanie
dziedzictwa kulturowego.
Od roku 2008 dzięki wsparciu Funduszy Norweskich, EkoFunduszu, Heifer
International Poland, WFOŚiGW w Katowicach oraz funduszom unijnym sﬁnalizowano różne zadania, które objęły
m.in.: czynną ochronę muraw poprzez
wypas kóz i owiec, które usuwają roślinność z siedlisk nieleśnych, udostępnienie
turystom Jaskini Głębokiej, rozbudowę
ścieżki przyrodniczej Góry Zborów oraz
rozbudowę Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.
Na ponad 200-metrowej powierzchni
znajdują się: interdyscyplinarna ekspozycja (m.in. trójwymiarowa, interaktywna makieta okolicy Góry Zborów) oraz
multimedialna sala konferencyjna, w której prezentowane są ﬁlmy edukacyjne
i prelekcje, organizowane warsztaty
i sympozja. Ośrodek oferuje także sprzedaż wydawnictw regionalnych i pamiątek i kuchnię regionalną. Budynek stanowi zaplecze logistyczne dla działań w zakresie ochrony krajobrazu i bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, prowadzonych przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej pod
nadzorem merytorycznym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
z licznymi partnerami.
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Znajdująca się na terenie Centrum Zagroda Edukacyjna to drewniany obiekt
z elementami tradycyjnego wyposażenia
gospodarskiego i fotogramami obrazującymi krajobraz Góry Zborów sprzed kilkudziesięciu lat.
W rezerwacie przyrody Góry Zborów
urządzona jest ścieżka przyrodnicza.
Zwiedzając ją poznamy walory skalnego
rezerwatu, historię pasterstwa na Jurze.
Dowiemy się, do czego służył kalcyt, jak
dawno Jura została zasiedlona przez
człowieka, a także zobaczymy efekty
prowadzonych od kilku lat zabiegów
czynnej ochrony przyrody i krajobrazu.
Jednym z przystanków ścieżki przyrodniczej jest zabezpieczona w 2010 r.
i ponownie przystosowana do ruchu turystycznego Jaskinia Głęboka. Można
w niej obserwować przebieg procesów
krasowych kształtujących podziemne
próżnie oraz przedstawicieli fauny jaskiniowej. Jaskinia jest oświetlona, przed
wejściem znajdują się tablice informacyjne i punkt widokowy z miejscem odpoczynku dla turystów.
Jura jest dziedzictwem zarówno kulturowym, jak i przyrodniczym. Podstawowym celem jest przede wszystkim zachowanie naturalnego środowiska. Należy
jednak pamiętać o tym, by w każdym działaniu towarzyszył nam rozsądek i aby dziedzictwo to zachowało się dla przyszłych
pokoleń.
Agnieszka Kominek

W rezerwacie Góry Zborów znajduje się Lapidarium – wystawa typowych skał z obszaru Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Jednym z punktów programu w rezerwacie jest zwiedzanie Jaskini Głębokiej.

EKO-słowniczek

Kalcyt – (węglan wapnia), to pospolity minerał skałotwórczy. Jest głównym
składnikiem wapieni, marmurów, skał
osadowych i magmowych. Jego kryształy przybierają kształty tabliczkowe, igiełkowe lub słupkowe. Kalcyt tworzy w jaskiniach różne formy naciekowe, np.
stalaktyty, stalagmity, stalagnaty.
Stalaktyty – inaczej nazywane są sopleńcami, jest to rodzaj nacieku, który
przybiera kształt wydłużonego sopla,
zwisającego ze stropu jaskini. Szacuje
się, że prędkość powstawania stalaktytu
w ciągu roku wynosi 1 mm.
Stalagmity – nacieki grawitacyjne
osiągające duże rozmiary. Narasta od dna
jaskini ku górze wskutek wytrącania się
kalcytu z kapiącej ze stropu wody.
Stalagnaty – naciek jaskiniowy powstały z połączenia stalaktytu i stalagmitu. Odpowiednio długi rozrost obu form
leżących na jednej osi prowadzi do ich
połączenia i wykształcenia stalagnatu.

Góra Zborów (462 m n.p.m.).

EKO-fakty
W jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej mieszka wiele ciekawych i osobliwych gatunków zwierząt. Do najczęściej spotykanych mieszkańców można zaliczyć
gacka brunatnego – nietoperza, którego charakteryzują przede wszystkim długie uszy
(ich wielkość osiąga ok. 4 cm). Długość jego ciała wynosi 4-5 cm, a rozpiętość skrzydeł 24-27 cm, waga nie przekracza 10 gramów. Gacek brunatny poluje po zapadnięciu
ciemności, a jego pokarmem są nocne motyle, muchówki i pająki. Drugą ciekawą
osobliwością jest pająk – sieciarz jaskiniowy, uznawany za najbardziej jadowitego
pająka w Polsce. Jego ukąszenie porównywane jest do użądlenia przez szerszenia.
Pająk ten nie tka zwyczajnej sieci. Buduje zazwyczaj swojego rodzaju pajęczą sieć
komunikacyjną, po której przemieszcza się, polując. Samce są wielkości mrówek, samice są pięciokrotnie większe. Zaloty u wymienionych gatunków z rodzaju Meta
zwykle mają miejsce wczesnym latem. Następnie, od połowy lipca do początków
sierpnia, samica buduje kokon o średnicy 2-3 cm, zawiesza go na nici i strzeże przez
kilka tygodni, po czym umiera. W końcu sierpnia młode są widoczne wewnątrz jako
czarne kropki.
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Ruda Śląska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nagrodził jego
laureatów. Wśród przesłanych zgłoszeń oceniano m.in. współpracę miast z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Ruda Śląska wyróżniona!

– To kolejna okazja, by pogratulować
efektywnych działań podmiotom z rudzkiego sektora ekonomii społecznej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. –
Dzięki ich działaniom aktywizowane
i przywracane społeczeństwu są osoby
mniej zaradne życiowo. Dla wielu z nich
to szansa na rozpoczęcie „nowego życia”
– dodaje.
Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne
i ekonomiczne. Nadrzędnym celem nie
jest w niej osiągnięcie zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie
samodzielnie poradzić sobie na rynku
pracy. W Rudzie Śląskiej takie działania
prowadzi m.in. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w ramach Klubu Integracji
Społecznej, który w tym roku pozyskał,
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponad 80 tysięcy złotych. Pieniądze
przeznaczono na kompleksową aktywizację zawodową 30 bezrobotnych w ramach
programu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy
w realizacji kontraktów socjalnych” oraz
110 tys. zł w ramach konkursu „Gminne
programy aktywizacji społeczno-zawo-

dowej na rzecz budownictwa socjalnego”.
– Projekt będzie realizowany dwutorowo – mówi Anna Rucińska z Klubu Integracji Społecznej. – Obejmie działania na
rzecz poprawy i zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego w dziesięciu lokalach socjalnych oraz dwóch mieszkaniach
chronionych, jak i aktywizację zawodową
osób bezrobotnych, będących klientami
pomocy społecznej – dodaje.
Aktywizacja realizowana będzie poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie
Integracji Społecznej. Zajęcia ukierunkowane będą na pracę nad motywacją do
podjęcia zatrudnienia oraz przygotowanie
uczestników do skutecznego poszukiwania pracy, w tym rozmowy z pracodawcą.
W trakcie spotkań uczestnicy, dzięki specjalistom z Powiatowego Urzędu Pracy,
zapoznają się z działalnością spółdzielni
socjalnych. Po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użyteczne na terenie miasta, które obejmą m.in.
odśnieżanie w okresie zimowym, sprzątanie otwartych terenów czy likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.
– Działania w ramach projektów przyczynią się do nabycia nawyków pracowni-

Rudzkie smaki i sztuka „prze -Twarzania” to główne motywy rudzkiego święta
szlaku zabytków techniki. 14 czerwca br. po raz kolejny rusza Industriada. W Rudzie Śląskiej spotykamy się na Ficinusie i przy Szybie Mikołaj.

Smakiem i szlakiem techniki

Już od 14.00 na kolonii Robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny na industrialowych
turystów czekać będzie chleb ,,rudzianin”,
tuste, orzegowskie krupnioki i kuchnia polowa. W scenerii zabytkowych domków
będzie można spotkać się z Michałem
Kaczmarczykiem, jednym z najlepszych
mistrzów kulinarnych w kraju, wyróżnionym w ogólnopolskim konkursie „Kucharz roku”. Rudzki mistrz kuchni przygotował do degustacji swoją autorską potrawę – „Zapiekankę orzegowską”. Będzie
okazja do zasięgnięcia porad kulinarnych
i porozmawiania o historii i korzeniach
kuchni śląskiej. Na najmłodszych czekają
słodkie atrakcje: warsztaty lukrowania
pierników i lepienia robotów cukrowych.
Będzie można też przygotować wspaniały
prezent dla mamy lub babci – makaronową biżuterię. Dzieci będą mogły wziąć
udział w konkursie na najciekawsze przebranie z wykorzystaniem opakowań po
produktach spożywczych.
Zabawie na Ficinusie towarzyszyć będą występy rudzkich zespołów artystycz-

nych. Na scenie pojawi się: „Teatr Scena
Muzyczna I LO”, „Mini Promyczki”,
„Promyczki”, „May Day”, zespoły
z Gimnazjum nr 7, „Arabeska” i „Elektra”. W obchody Industriady na Ficinusie
włączyło się również pobliskie przedszkole i paraﬁa ewangelicka. – Paraﬁa
jest nierozerwalnie związana z Ficinusem,
dlatego nie wyobrażam sobie Industriady
bez naszego udziału. Zapraszam do zwiedzania wieży kościelnej, która na co dzień
jest zamknięta – mówi ks. proboszcz
Marcin Brzózka.
Na rudzkiej Industriadzie zagości też
„Pan Tadeusz”. – W tym roku przypada
180 rocznica pierwszego wydania ,,Pana
Tadeusza w Paryżu”. Dla uczczenia tego
wydarzenia Marek Wacław Judycki wyrecytuje fragmenty epopei, oczywiście związane z tematem kulinarnym. Będzie można
też obejrzeć jedno z najstarszych wydań
dzieła Adama Mickiewicza, które jest
w posiadaniu pana Judyckiego – mówi
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Mia-

– Naszych podopiecznych postrzegamy
nie poprzez ich ograniczenia, ale poprzez
możliwości, jakimi dysponują. Stosowane
w zakładzie działania rehabilitacyjne mają pomóc osobom niepełnosprawnym zyskać taki stopień samodzielności, która
pozwoli na normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Wyprowadzenie na rynek pracy ﬁnalizuje nasze starania. W ciągu minionego roku już czterech pracowników RZAZ-u opuściło Zakład i podjęło
pracę na otwartym rynku. Nadal systematycznie się kontaktujemy, stąd wiem, że są
bardzo zadowoleni ze zmiany, jaka zaszła
w ich życiu. To dla mnie i moich współpracowników największa nagroda – podkreśla.
Warto dodać, że na terenie Rudy Śląskiej działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej, który prowadzi Rudzka Agen-

cja Rozwoju „Inwestor”. Ośrodek oferuje
m.in. wsparcie dla podmiotów ekonomii
społecznej oraz osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia i prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej. Wsparcie to obejmuje: szkolenia, doradztwo i usługi informacyjne. W „Inwestorze” można też uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i ﬁnansowe na założenie
spółdzielni socjalnej. Co ważne, wszystkie
usługi świadczone w ramach Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej są nieodpłatne. W mieście osoby zagrożone wykluczeniem mogą korzystać też z warsztatów terapii zajęciowej, oferty Powiatowego Urzędu Pracy czy Biura Porad Obywatelskich.
– Cieszę się, że w Rudzie Śląskiej tak
wiele podmiotów realizuje projekty z zakresu ekonomii społecznej. To bardzo
ważne w czasach, gdy wartość pracownika na komercyjnym rynku mierzy się
w odniesieniu do zysków, jakie przynosi
on ﬁrmie. W tej sytuacji ekonomia społeczna jest szczególnie ważna, stanowi
bowiem istotną przeciwwagę dla takiego
stanu rzeczy. Dzięki niej prawdziwą wartością staje się nie zysk, ale integracja
i rozwój społeczności – komentuje prezydent Dziedzic.
KP

sta Urzędu Miasta. Ponadto na kościelnej scenie wystąpi chór „Słowiczek” oraz dziecięce zespoły „Diamenciki” i „Diament”.
Ciekawe atrakcje czekają też na
miłośników Industriady przy Szybie
Mikołaj. Tam o każdej pełnej godzinie będzie uruchamiana elektryczna
maszyna wyciągowa. Na zwiedzających czeka też unikalna wycieczka po historycznej części elektrowni
„Mikołaj” sąsiadującej z szybem.
Dla dzieci i dorosłych przygotowano warsztaty rękodzieła artystycznego pod hasłem „RE-aktywacja nie- 14 czerwca rusza kolejna edycja „Industriady”.
potrzebnych przedmiotów”. Uczestnicy
będą mogli wykonać własnoręcznie uniPodczas święta, 14 czerwca, pomiędzy
katowe zabawki oraz elementy dekoracyjdwoma rudzkimi ośrodkami Industriady
ne dla domu, z przedmiotów wykorzystykursować będzie bus z przewodnikiem
wanych do recyklingu. Z pewnością nie
PTTK. O każdej pełnej godzinie od 15.00
tylko najmłodszych zainteresuje „wy(15.00, 16.00, 17.00 i 18.00) na pasażu
strzałowy kącik naukowy” połączony z miKubiny będzie można wsiąść do specjalniwykładami, pokazami oraz warsztatami
nie oznakowanego busa i dojechać do
praktycznymi. Będzie można też zbudoSzybu Mikołaj. Po drodze, przewodnik
wać sobie „Mikołaja” i wziąć udział
Stanisław Witała opowie o historii miasta
w zabawie plenerowej „Zagadki zębatki
i zabytkach techniki.
w krainie INDU”. Na zakończenie impreIndustriada jest Świętem Szlaku Zazy przy Szybie Mikołaj zaplanowano ﬁre
bytków Techniki Województwa Śląskieshow – pokaz w wykonaniu grupy tańca
go. To jedyny tego typu festiwal w Euroognia „Explodo”.
pie Środkowo-Wschodniej. Impreza

promuje unikalny w skali kraju turystyczny szlak, który zrzesza najciekawsze obiekty związane
z przemysłowym dziedzictwem regionu. Reprezentują one tradycję
górniczą, hutniczą, energetykę, kolejnictwo, łączność, produkcję wody oraz przemysł spożywczy. Na
tej liście znajduje się także kolonia
robotnicza „Ficinus” w Rudzie
Śląskiej, która powstała w 1867
roku dla pracowników kopalni
Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Fundatorami osiedla byli
przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli właścicielami tej
kopalni. „Ficinus” miał charakter kolonii wiejsko-przemysłowej. Mieszkali
w niej górniko-rolnicy, którzy na co
dzień fedrowali węgiel, a w wolnym
czasie uprawiali pola, znajdujące się za
budynkami mieszkalnymi. Na zachodnim krańcu osiedla zachował się tzw.
„dom uchodźców”, zbudowany na początku lat 20. XX w., dla emigrujących
z niemieckiej części powstańców śląskich.
Więcej informacji na temat INDUSTRIADY i planu imprezy można znaleźć
na stronie: www.industriada.pl.
IM

Ruda Śląska została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”.

czych wśród uczestników. Projekt pozwoli
także na poprawę wizerunku Rudy Śląskiej poprzez systematyczne porządkowanie najbardziej zaniedbanych terenów –
tłumaczy Krystian Morys dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. –
W założeniu prowadzone działania mają
mieć także wpływ na poprawę wizerunku
osób bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS-u, jak i zwiększenie solidarności społecznej przez włączanie uczestników społeczności do pracy w okolicach
swojego miejsca zamieszkania – dodaje.
Osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym pomaga też Rudzki Zakład
Aktywności Zawodowej. Pracuje w nim
ponad 120 osób, w tym 90 osób niepełnosprawnych. – Podstawowym zadaniem
RZAZ-u jest rehabilitacja społeczna i zawodowa – mówi dyrektor Joanna Nawa.

Wiadomości Rudzkie 11.06.2014

Rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie kolejnej
ścieżki rowerowej w mieście. Ponad 600-metrowy odcinek nowej trasy powstanie przy ul. Górnośląskiej. Ma być gotowy do końca listopada.

Będzie kolejna trasa

Obecnie w mieście istnieje 25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych.

– W tym roku oddamy do użytku ponad
14 km nowych tras i ścieżek rowerowych.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla
w morzu potrzeb i zapotrzebowanie na nową infrastrukturę rowerową jest ogromne.
Trzeba też jednak pamiętać, że do 2012
takich dróg dla rowerzystów mieliśmy
w Rudzie Śląskiej niespełna 8,5 km – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. –

Wierzę, że z każdym rokiem pod tym względem będzie już coraz lepiej, ponieważ
w Rudzie Śląskiej, jak i w innych miastach
musimy stawiać na infrastrukturę rowerową, która jest podstawą budowy dobrego
systemu komunikacji miejskiej – dodaje.
Obecnie istniejąca ścieżka rowerowa
przy ul. Górnośląskiej przebiega od ul.
Tunkla do ul. Gwareckiej. Inwestycja, na

którą rozstrzygnięty został przetarg, obejmie budowę trasy od ul. Gwareckiej do ul.
Gołębi. W ten sposób po jej zakończeniu
wzdłuż niemal całej ul. Górnośląskiej
przebiegać będzie trasa dla rowerzystów.
W ramach inwestycji powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Zostanie
ona wykonana z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym. –
Nawierzchnia ta będzie wygodna dla rowerzystów, ponieważ kostka bezfazowa
jest płaska, w odróżnieniu od zwykłej kostki brukowej, z której układa się chodniki.
Dobrze ułożona tworzy równy trakt, szybciej z niej też spływa woda – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.
Co ważne, w trakcie budowy nowej
ścieżki obniżone zostaną istniejące krawężniki na początku i końcu ścieżki rowerowej oraz na skrzyżowaniach i zjazdach.
Ponadto wyregulowana zostanie wysokość
studzienek istniejącej infrastruktury technicznej. Ścieżka zostanie też odpowiednio
oznaczona.
Realizacja inwestycji odbędzie się
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Oznacza to, że wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego wykonawca

– Kiedy Polska trochę zachłysnęła się wielkim światem i zaczęła się wstydzić swoich korzeni i tradycji lokalnych, to w Rudzie Śląskiej nigdy to nie nastąpiło – mówiła prof. Irena Lipowicz podczas wizyty w Rudzie Śląskiej. W dniu oficjalnych obchodów 55-lecia miasta Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z władzami samorządowymi i młodzieżą.

Rzecznik Praw Obywatelskich w Rudzie Śląskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich
Wizyta prof. Lipowicz w Rudzie
wygłosiła okolicznościowy wykład,
Śląskiej związana była z obchodami 55-lecia miasta. Z tej okazji
w którym mówiła m.in. na temat
Rzecznik Praw Obywatelskich złoosiągnięć minionego 25-lecia. Do
żyła mieszkańcom gratulacje. – Żyjego największych dokonań zaliczyczę Państwu chwil radości, szczęła samorząd terytorialny. – Jeżeli do
ścia osobistego i zadowolenia
samorządu, jak w niektórych kraz miejsca, w którym mieszkacie –
jach, idą wyłącznie ludzie, którzy
tego, aby stawało się coraz piękzaczynają już w wieku emerytalnym,
niejsze, aby byli tu szanowani luto nie ma on wielkiego wpływu – nie
dzie starsi, by dzieci czuły się bezma tam prawdziwej władzy i pieniędzy. Jeżeli samorząd jest zróżnicopieczne, a osoby w kwiecie wieku
wany wiekowo i zawodowo, to znaznajdowały w tych trudnych czaczy, że jest prawdziwy. Ja uważam,
sach ciekawą pracę – mówiła Irena
że samorząd nam się udał – mówiła Prof. Irena Lipowicz wygłosiła w Rudzie Śląskiej okolicznościowy wykład. Lipowicz.
prof. Lipowicz. Do kolejnych osiąRzecznik Praw Obywatelskich
gnięć wypracowanych po roku 1989
stoi na straży wolności, praw człowieka
scy rodowici mieszkańcy się ze mną zgoRzecznik Praw Obywatelskich zaliczyła
i obywatela. Kontroluje, a także podejmuje
dzą, że te zmiany są. Dla mnie jest niezwykle ważne, nawet może ważniejsze, niż żeby
indywidualną ochronę prawną oraz firmy
stosowne czynności, jeśli stwierdzi, że
z powodu celowego działania lub zanierodzinne, które lepiej dbają o pracowniwszystkie fasady były pomalowane, że jest
chania przez organ, organizacje albo instyków, są bardziej elastyczne, a ich działaltu dziewięcioprocentowe bezrobocie, że
tucje zobowiązane do przestrzegania i reności przyświecają określone wartości.
osoby niepełnosprawne mają warsztaty zaalizacji wolności człowieka i obywatela,
W trakcie spotkania z władzami Rudy
jęciowe i to, że znajdują miejsce na rynku
nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad
Śląskiej Irena Lipowicz zachęcała, by śląpracy. Na fasady przyjdzie kolej na końcu,
współżycia i sprawiedliwości społecznej.
skie miasta silniej promowały się na arenie
chociaż to też jest ważne – podkreślała
Należy się zwrócić do Rzecznika Praw
ogólnokrajowej. – Tu się dzieją fantastyczprof. Lipowicz. Rzecznik Praw ObywatelObywatelskich w przypadku wykorzystaskich
nie
kryła
przy
tym
swojego
sentyne rzeczy, o których Polska nie wie – konia wszystkich możliwości załatwienia
mentu do miasta, które odwiedziła. - Ruda
mentowała prof. Lipowicz. W jej ocenie
sprawy we właściwym trybie i niewątpliŚląska
jest
tym
miejscem,
w
którym
po
raz
wiele gmin z regionu powinno zaś dzielić
wego stwierdzenia rzeczywistego naruszepierwszy na spotkaniu z hutnikami rozmasię swoimi doświadczeniami i stworzyć
nia wolności lub praw obywatelskich.
wiałam o samorządzie terytorialnym
tzw. podręcznik dobrych praktyk.
Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możi o wolnej Polsce. Bardzo kojarzy mi się
Podczas wizyty prof. Lipowicz zwróciła
na kontaktować się za pomocą infolinii
też uwagę, jak bardzo Ruda Śląska zmieniz „Solidarnością”, bo wtedy zobaczyłam,
obywatelskiej, pod numerem telefonu 800ła się na przestrzeni ostatnich dekad. –
w jak strasznych warunkach ludzie
676-676 lub mailem, pisząc na adres biuropracowali
i
jak
wielką
mieli
odwagę
zmiaW Rudzie Śląskiej zostało jeszcze wiele do
ny
swojej
sytuacji
–
komentowała.
rzecznika@brpo.gov.pl.
KP
zrobienia, ale widać zmiany. Chyba wszy-
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sporządza projekt budowlany, uzyskuje
pozwolenie na budowę, a później realizuje
roboty według przygotowanej przez siebie
dokumentacji.
Jeszcze latem tego roku w ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostaną w mieście trzy istniejące już szlaki
turystyczne. Pierwsza z nowo powstałych
w ten sposób tras połączy tereny leśne
przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku
Jamna na granicy z Mikołowem i będzie
miała długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa
o długości 2,2 km przebiegać będzie od
granicy z Katowicami na nasypie po byłej
linii kolejowej przez tereny leśne oraz
wzdłuż pól do ul. Ligockiej, gdzie połączy
się z pierwszą z tras. Ostatnia trasa rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem
i prowadzić będzie ul. 1 Maja, gdzie łączyć się będzie również z pierwszą z tras.
– Prace, które prowadzone będą w ramach
inwestycji polegać będą głównie na ich
oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych i polnych – tłumaczy Jacek Otrębski.
Ponadto przedłużona zostanie ścieżka
rowerowa przy ul. Piłsudskiego do granicy
z Katowicami (0,55 km) oraz wyznaczona
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zostanie trasa rowerowa od zakończenia
dotychczasowej ścieżki rowerowej przy
ul. Piłsudskiego do ośrodka Przystań.
W ten sposób przybędzie 1,7 km nowej
trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu
tego roku ul. Bielszowickiej.
Przy planowaniu nowych tras i ścieżek
rowerowych niezwykle ważna jest opinia
samych rowerzystów, dlatego władze miasta w kwietniu tego roku zdecydowały się
zorganizować debatę na temat infrastruktury rowerowej w Rudzie Śląskiej. Jej pokłosiem było utworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej miasta
(www.rudaslaska.pl/rowerowa-ruda), która jest źródłem informacji o trasach rowerowych w mieście: istniejących, obecnie
realizowanych i planowanych. Ponadto
mieszkańcy za pośrednictwem adresu mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje dotyczące
infrastruktury rowerowej w mieście.
Obecnie w mieście istnieje 25,67 km
ścieżek oraz szlaków rowerowych. Tylko
w ostatnim roku w mieście powstało ich
ponad 16 km.
TK

Pełną parą trwa budowa boisk sportowych w Rudzie Śląskiej. Obok obiektów
budowanych przy klubach sportowych: Grunwald, Urania, Wawel i Slavia, wkrótce ruszy budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9. – Boiska będą służyć
wszystkim mieszkańcom. Będą dobrze wyposażone i oświetlone – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Boiskowe inwestycje
Gimnazjum przy ul. Zamenhofa zyska
wielofunkcyjny kompleks. – Istniejące tam
obiekty sportowe posiadają nawierzchnię
asfaltową, która jest w złym stanie technicznym zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Przy
szkole powstanie boisko o wymiarach 40
na 20 m, boisko do koszykówki 28,1 m na
15,1 m, a także boisko do siatkówki 18 m
na 9 m. Będzie również bieżnia do sprintu
na 60 m i zeskocznia do skoku w dal na 8
m długości. – Inwestycja stworzy nowoczesny kompleks sportowy dostępny dla
uczniów gimnazjum i nie tylko – podkreśla
prezydent Dziedzic. Jako zaplecze szatniowo-sanitarne będą wykorzystywane istniejące pomieszczenia w szkole, które służą
także do obsługi wewnętrznych sal gimnastycznych.
Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty, ogrodzenie, a także ławki i kosze.
Zakończenie prac, które będą obejmować
m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, podbudowę pod nawierzchnie sportowe, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska i montaż
urządzeń sportowych, zaplanowane jest na
wrzesień 2014 roku.
Trwają również intensywne prace na pozostałych obiektach sportowych, z których
niebawem będą mogli korzystać rudzianie.
Pod koniec kwietnia br. przekazano plac
budowy pod budowę boiska sportowo-re-

Już wkrótce w Rudzie Śląskiej powstanie 5 boisk
sportowych: przy Gimnazjum nr 9 oraz klubach
Grunwald, Urania, Wawel Wirek i Slavia.

kreacyjnego ze sztucznej trawy przy ul.
Tunkla. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się najpóźniej do 24 lipca, a po
odbiorach zostanie oddany do użytku
obiekt o powierzchni 1215 m². Z kolei 7
maja rozpoczęły się prace budowlane przy
ul. Kłodnickiej, gdzie powstanie nowe boisko przy KS Grunwald. – Jeśli chodzi
o boiska przy klubach Wawel i Slavia, to
nastąpiło już otwarcie ofert i obecnie trwa
procedura wyboru wykonawcy – informuje
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Zarówno przy ul. Katowickiej, jak
i przy ul. Sosinki powstaną boiska o powierzchni ponad 2000 m² każde. Wszystkie obiekty będą wyposażone w oświetlenie, które pozwoli na użytkowanie ich do
późnych godzin wieczornych, a także
w dodatkową infrastrukturę zapewniającą
odpowiednie warunki do gry. 
AS
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REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 11.06.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ulicy ks.
Józefa Niedzieli 51b, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3
lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 4.06.2014 r. do dnia
24.06.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) dwóch wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Goduli przy ulicy Konstantego Ciołkowskiego, zapisanych na karcie
mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6, które zostaną sprzedane
w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
– działka nr 1428/24 o powierzchni 804 m2,
– działka nr 1427/24 o powierzchni 795 m2,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
– działka nr 1430/24 o powierzchni 217 m2.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks.
Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z
przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, obręb
Kochłowice k.m. 5, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 743/156 o powierzchni 806 m2,
– 744/156 o powierzchni 844 m2
zapisane w KW nr GL1S/00010800/9, działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (symbol planu MM2, MN1).
Działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiadają regularny kształt, są
zatrawione i porośnięte zielenią nieurządzoną. Dojazd do działek winien odbywać się
z drogi publicznej ul. ks. Ludwika Tunkla poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną
na działkach nr: 739/410 i 737/411.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
a) dla działki nr 743/156		
– 50.000,00 zł,		
b) dla działki nr 744/156		
– 52.000,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 9.07.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: a) 2.500,00 zł, b) 2.600,
zł, przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia .
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym
uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni 49,10 m2 mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej w budynku
przy ulicy Solidarności 21, który
przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie
umowy użyczenia zawartej na
czas nieoznaczony na prowadzenie działalności statutowej.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców Pokoju z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2 , położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2902/118 o powierzchni 235 m2, 2904/118 o powierzchni 1074 m2, obręb Bielszowice, zapisana na
karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00028213/6. Dział III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383
z dnia 20.07.2006 r., działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1). Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolem MN1. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości
ok. 200 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty
drzewami oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul. Obrońców Pokoju.
W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Obiekty
budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od krawędzi jezdni ul. Obrońców Pokoju.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 45.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 16.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 9.07.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 2.250,00 zł z dopiskiem
„zaliczka – ul. Obrońców Pokoju” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
244-90-00 wew. 2231.
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 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.

 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281222.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.
 Ekspres gotówkowy! Pożyczymy do
25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 517-457-077, 32
230-39-74.

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

 A masz pilne wydatki? Gotówka do 25.000
zł. Proﬁ Credit, tel. 728-874-276, 660-220700.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.

 Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000 zł.
Proﬁ Credit, tel. 514-516-767, 728-874-276.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.


Kompleksowe remonty mieszkań,
profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445909, repostor@poczta.fm.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na stracie, dochód na
oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32
253-90-23, 795-406-305.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Komputery, laptopy – serwis, naprawa
tel. 666-360-136.
 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Biuro tłumaczeń SALIGO oferuje tłumaczenia ustne oraz pisemne, www.saligo.pl
tel. 505-206-193, saligo@saligo.pl.

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

NIERUCHOMOŚCI

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice, kominek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 40 m2, 43 tys., Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 39 m2, 79 tys., Bykowina.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 38 m2, 88 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 60 m2, 129 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowina.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Sprzedam dwupokojowe, 1 piętro, Bykowina. Tel. 509-341-354, bez pośredników!
 Do wynajęcia lokal – Kochłowice (rynek) 60 m2. Tel. 661-434-292.
 Sprzedam ogródek działkowy – Godula,
tel. 608-641-243 po 15.00.
 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie w wieżowcu (Nowy Bytom). 1200
zł + media. Tel. 603-576-374.
 Lokal handlowy 25m2 do wynajęcia –
Kochłowice Rynek, nadający się na każdą
działalność, również kantor, lombard. Tel.
698-735-443.

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

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


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

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

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

 Wirek M-2, 24 m2, 58 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

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

 Bielszowice, 60,5 m2, 130 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

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

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Ruda 1 – sprzedam przedwojenny dom 80
m2, do remontu, 168 tys. GABRIEL, tel. 607706-692.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części.
Tel. 515-533-560.

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

 Bykowina – OKAZJA sprzedam 73 m2,
159 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel.
515-533-560.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89 tys.,
I piętro. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m , 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Powierzchnie usługowe, biurowe, magazynowe, warsztatowe – Ruda Śl. Tel. 601582-800.
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 Wirek, jednopokojowe, 34 m2, 70 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 590 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Goduli
36 m2. Cena do negocjacji. Bez pośredników.
Tel. 666-349-881.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Danucie Godzik
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składa
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 70 m2, czteropokojowe, niskie opłaty, Wirek. Tel. 513126-441.
 Zamienię na mieszkanie w Halembie lub
sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze
w Leśnej koło Olesna. Piękna okolica: lasy,
woda. Tel. 601-923-505.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.
 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

PRACA

 Zatrudnię EMERYTÓW do ochrony obiektów przemysłowych tel. 32 259-83-50, 663731-190.
 Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem – wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501-055-565, proszę
dzwonić w godzinach 9.00-14.00.
 MADEJ WRÓBEL Sp. z o.o. zatrudni
sprzedawcę do sklepu mięsnego w Bytomiu,
tel. 508-334-583.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

 Sprzedam piekarnię. Tel. 519-311550.

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

 Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. Tel. 519-311-550.

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

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w
Wirku, 37 m2. Kontakt: 601-875-010.

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

DZIĘKUJĘ...
Będąc byłą pacjentką Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej -Bielszowicach, leczoną w okresie od dnia 4 maja 2014 r.
do 2 czerwca 2014 r. składam serdeczne podziękowania za skuteczne leczenie, ciepłą
atmosferę i zrozumienie: Panu Ordynatorowi dr. n. med. Stefanowi Gawłowi, Panu spec.
chorób płuc Zbigniewowi Lamchowi, Pani dr n. med. Barbarze Wiśniowskiej, Pani lek.
chorób wew. Katarzynie Kowalskiej-Jekiel oraz Pani lek.med. Barbarze Głogowskiej.
Nadto Paniom Pielęgniarkom: Siostrze Oddziałowej – Małgorzacie Wojdyła,
Romanie Gruszczyńskiej, Bernadecie Riedel, Jolancie Krynickiej, Marii Mikołajczyk, Lucynie
Rudzkiej, Annie Jankowskiej, Lucynie Sarnickiej, Jolancie Franz, Irenie Szczurek,
Jadwidze Szczepańskiej, Jadwidze Połzoń, Barbarze Gruchel, Urszuli Dyszlak
oraz Paniom: Joannie Sobeczek, Renacie Hajduk i Ewie Fyrnys.
Danuta Morys-Woźniak z rodziną

DOMY

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

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
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.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
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.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 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.-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
35 m2
35 m2
40 m2
43 m2
43 m2
43 m2
47 m2
48 m2
50 m2
51 m2
52 m2
55 m2
57 m2
55 m2
76 m2
70 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
47 m2
39 m2
38 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 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
75 tys. zł
95 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
99 tys. zł
159 tys. zł
120 tys. zł
109 tys. zł
146 tys. zł
129 tys. zł
147 tys. zł
85 tys. zł
140 tys. zł
143 tys. zł
195 tys. zł
199 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
900 zł/m-c
1000 zł/m-c
1100 zł/m-c
950 zł/m-c
260 tys. zł
275 tys. zł
2 800 zł/mc
5900 zł/m-c
600 zł/m-c
55 tys.
149 tys.

KĄCIK ADOPCYJNY

Puchatek to około 3-letni psiak o wyjątkowej urodzie. Puchatek jest niewielki,
sięga do łydki (40 cm). To bardzo sympatyczny psiak. Najchętniej zamieszkałby w
domu z ogrodem, gdyż całe swe życie spędził na działce. Psiak wymaga regularnych
wizyt u fryzjera, ma bardzo długie i gęste
futerko. Kontakt w sprawie adopcji, tel.
510-268-586.

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl

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

 Jednopokojowe, 32 m , 67 tys., I piętro,
Sztolniowa. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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DZIAŁKI

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057,
784-699-569.

 Sprzedam kiosk – targowisko Wirek. Tel.
889-663-966.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

USŁUGI

 Do wynajęcia kawalerka w Goduli – 35 m2
kontakt: 601-875-010

WYNAJEM

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy.
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692, 691-523-055.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE
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Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00
zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śl. przy ul. WSCHODNIEJ 13
– cena wywoławcza: 33 300 zł,
wadium: 8 330 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania,
centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 4
2. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 14
– cena wywoławcza: 82 000 zł,
wadium: 8 200 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania,
centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: 2 piwnice o łącznej powierzchni 6,65 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0200
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
3. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 59 500 zł,
wadium: 5 950 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica powierzchni 2,41 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0115
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu
można oglądać w dni robocze w terminie od 9 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 roku,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji
„ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli
również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 1 lipca 2014 r. (wtorek) – decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050
1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej.
OGŁOSZENIE
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi
w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym
zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników
Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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1

3

– reguła, 22 – gmin, 23 – lampa
kieszonkowa, 26 – suwa się po
sztagu, 27 – ogół czasopism, 30 –
miasto w Algierii, 31 – gat. sardynki, 34 – sebdak, ryba z rodz.
skorpenowatych, 35 – związek organiczny stosowany w przemyśle
spożywczym, perfumeryjnym, 37
– ciemięstwo, 38 – skutek, 40 –
ślad po przejściu piły, 41 – masówka, 44 – miesiąc matur.
Hasło krzyżówki nr 15 brzmiało: Czarna magia. Nagrodę otrzymuje Iwona Poloczek z Rudy Śl.
Po odbiór nagrody zapraszamy do
redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w firmie handlowej „Rumcajs” (Ruda
Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres
redakcji (41 – 709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36) hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do dwóch
tygodni od daty zamieszczenia
konkursu.

5

6

7
6

8
7
9

Poziomo: 1 – dawny radny, 5
– stolica Kuby, 8 – podzwrotnikowe pnącze, 9 – włókno z łodyg
szczmielu białego, 11 – jamochłon morski, 12 – zegar słoneczny, 15 – afrykańska małpiatka, 17
– składnik czekolady, 20 – rzeka
we Francji, 21 – Neapol, 24 –
owoc kasztana włoskiego, 25 –
imitacja, 28 – ptasi chwast, 29 –
linka z ciężarkiem, 32 – zwora, 33
– dawn. krokwie, drążki lektyki,
36 – porcja lodów z sokiem i owocami, orzechami, 39 – tokarz, 42
– odm.dwutlenku tytanu, 43 –
mit. gr. córka Pana i Echo, 45 –
koniec języka, 46 – tik, 47 – dawny zeszyt.
Pionowo: 1 – ptak drapieżny, 2
– konfitury, dżem, 3 – wieloletnia
trawa pastewna, 4 – pierw. chem.
5 – uroczysta pieśń pochwalna, 6
– kałan, 7 – miano, 10 – bagienny
las nad Amazonką, 13 – ziarnista
skała, 14 – dwukołowa taczka, 16
– największa ropucha, 17 – samochód ciężarowy, 18 – jubilerska
miara, 19 – szczyt w Tatrach, 21
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Alicja Szmusz córka
Magdaleny i Przemysława
ur. 1.06. (2900 g i 55 cm)

Nikodem Koim
syn Moniki i Roberta
ur. 1.06. (2500 g i 49 cm)

Anatola Szymusińska
córka Karoliny i Michała
ur. 31.05. (3450 g i 55 cm)

Jakub Skierakowski
syn Aleksandry i Mariusza
ur. 31.05. (2770 g i 54 cm)

Dorian Romik
syn Anny i Radosława
ur. 1.06. (3600 g i 54 cm)

Iga Gąsiorowska
córka Izabeli i Jacka
ur. 29.05. (2180 g i 49 cm)

Jakub Grymel
syn Marty i Daniela
ur. 29.05. (3920 g i 57 cm)

Maja Wachowiak
córka Agnieszki i Dariusza
ur. 4.05. (3680 g i 55 cm)

Xawery Kobierski
syn Wioletty i Łukasza
ur. 4.05. (3600 g i 57 cm)

Jakub Gawliczek
syn Karoliny i Adama
ur. 4.06. (3200 g i 54 cm)

Dagmara Węgrzycka
córka Alicji i Rafała
ur. 4.06. (3000 g i 55 cm)

Marcel Bramowski
syn Sabiny i Grzegorza
ur. 4.06. (3230 g i 56 cm)

Małgorzata Łapaj
córka Agaty i Pawła
ur. 4.06. (3600 g i 54 cm)

Teresa Teszler
córka Justyny i Damiana
ur. 5.06. (2650 g i 50 cm)
REKLAMA

Piotr Zientz
syn Ewy i Patryka
ur. 28.05. (4200 g i 58 cm)

Martyna Orawska
córka Anety i Tomasza
ur. 2.06. (2560 g i 49 cm)

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

3

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Dagmara Piec
córka Aleksandry i Dariusza
ur. 2.06. (2850 g i 52 cm)
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Baran – Będziesz aktywny, kreatywny i otwarty na nowości. Gwiazdy będą sprzyjać rozpoczynaniu nowych wyzwań i projektów. Zadbaj
o swoje zdrowie, Twój organizm może potrzebować więcej witamin.
Byk – Gwiazdy będą sprzyjać porządkom,
szczególnie tym w rachunkach i dokumentach.
Nadrobisz wszystkie zaległości, dzięki czemu
w weekend pozwolisz sobie na spotkanie z przyjaciółmi.
Bliźnięta – Będziesz jeszcze bardziej rozmowny i towarzyski, dzięki czemu możesz poznać
interesującą osobę. Uważaj w piątek, tego dnia
nie ryzykuj.
Rak – Możesz teraz coś zmienić w swoim życiu, np. porzucić złe nawyki czy zmienić swój
image. Gwiazdy będą sprzyjać zakochanym Rakom, a jeśli jesteś samotny, może niebawem się
to zmienić.
Lew – Nie skupiaj się na sprzątaniu, praniu
i myciu okien, każda praca będzie Cię męczyć
i nie będziesz umiał się na niej skoncentrować.
Pozwól sobie na odpoczynek, szczególnie na łonie natury.
Panna – Gwiazdy sprzyjają rozrywce, sztuce
oraz w miłości. Będziesz czuła się radośnie i myślami już będziesz na wakacjach. Może właśnie
teraz zarezerwujesz urlop lub zaplanujesz daleki
wyjazd?
Waga – Bądź ostrożna, gdyż możesz być nadpobudliwa, co może przeszkadzać Ci w pracy
i kontaktach z innymi. Ukojenie znajdziesz przy
dobrej książce lub w ogrodzie.
Skorpion – Będziesz w dobrym humorze,
a dzięki serdeczności i wyrozumiałości zyskasz
uznanie i sympatię osoby, na której Ci zależy.
Gwiazdy sprzyjają podróżom, zarówno tym bliskim jak i dalekim.
Strzelec – Możesz zdobyć ciekawe informacje, które zmienią Twój tok myślenia. Zainteresujesz się przedsięwzięciami, które będą wymagać
od Ciebie kreatywnego podejścia i mocnych nerwów.
Koziorożec – Jak najwięcej czasu będziesz
chciał spędzić w ogrodzie. Jeśli nie masz własnej
działki, to z chęcią zainteresujesz się poszukiwaniem własnego lub dzierżawionego kawałka ziemi.
Wodnik – Będzie to z pewnością cudowny tydzień. Pozałatwiasz wszystkie ważne sprawy
i zdobędziesz coś na czym Ci zależy. Twój nastrój będzie w świetnej formie, a Ty z zadowoleniem spojrzysz w przyszłość.
Ryby – Nie przejmuj się tym, co mówią inni
i nie zaśmiecaj głowy plotkami. Gwiazdy przyniosą Ci szczęście w miłości. To czas, by wyznać
swe uczucia, a nawet podjąć poważne deklaracje.
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Wiadomości Rudzkie 11.06.2014

Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

REKLAMA reklama@wiadomoscirudzkie.pl

posiada:
do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe,
boks handlowy oraz DO NAbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów 

Adres lokalu

Stawka
eksploat. zł/
m2netto

Pow.

Usytuowanie i instalacje w lokalu

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 12b

13,97

27,23

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Emila Szramka 1a

12,67

61,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13

17,46

184,90

w pawilonie wolnostoj. z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1

12,67

120,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 5a

15,84

29,60

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16

12,67

8,74

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a

12,67

8,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 6b

17,46

20,00

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Wilka 4a

17,46

62,11

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul.Walentego Fojkisa 3a/1

12,67

49,97

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Ludwika Piechy 6

12,67

31,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8

15,84

79,38

w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

50,65

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30

9,46

422,67

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.10 ul. Ignacego Paderewskiego 3

12,04

21,00

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14

9,83
6,09

poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym
293,00
bez c.o.
65,00 poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym
bez c.o.

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

214,35

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

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

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

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

48,80

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Szpaków, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod budowę nowych garaży blaszanych, ul. ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Długiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowe ogródki rekreacyjne, ul. Otylii, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Dobrej Nadziei i Rudzkiej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. gen. Józefa Hallera, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogi, dojścia, ul. Kokotek, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe, ul. Zabrzańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
4.06.2014 r. do dnia 24.06.2014 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) trzech wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy
ulicy Eugeniusza Romera, zapisanych na karcie mapy 2,
obręb Orzegów oraz w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00006651/8, KW GL1S/00007869/6, które zostaną
sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska
• działka nr 1422/24 o powierzchni 805 m2,
• działka nr 1424/24 o powierzchni 576 m2,
• działka nr 1425/24 i 1426/24 o łącznej powierzchni
1166 m2,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
• działka nr 1423/24 o powierzchni 255 m2.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego – garażu mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szafranka 6/GR/4, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na okres 3 lat.

KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI  OFERTA 20 FIRM
• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 221) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 7879 m2, położonej
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
w rejonie ulic Czarnoleśnej i Kazimierza, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi:
• 3638/54 o powierzchni 6403 m2,
• 3640/29 o powierzchni 200 m2,
• 28 o powierzchni 1276 m2,
której prawo własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedane z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu UK1, KD1/2).

A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50m2 „ „ 49,50zł/m2 + VAT i media
B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Adres

Pow. m2

Cena zbycia
zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego Jankowskiego

960,00

119.400,00
+ VAT

7.000,00

3328/207 ,
3329/207

GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Michała Ogińskiego 2

781,00

102.800,00
+ VAT

6.000,00

3374/163,
3239/166

GL1S/00001223/4

106.000,00
+ VAT

17.000,00

3400/177
3272/207

GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Ruda Śl. 10
ul. Alojzego Jankowskiego 1.183,00
-Tadeusza Szeligowskiego
Ruda Śl. 5
ul. Szpaków

718,00

34.600,00
+ VAT

3.000,00

678/505

GL1S/00022565/6

Ruda Śl.
ul.Cypriana Norwida 19

4.711,00

334.300,00
+ VAT

34.084,00

1991/62 2487/59
1993/65 2488/59
1382/1140

GL1S/00004684/4

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
informuje, że na dzień 25.06.2014 r. został ogłoszony przetarg ofertowy na ustalenie 
wysokości stawki eksploatacyjnej na nw. boksy handlowe w Rudzie Śl. 3
przy ul. Joanny 14 (szczegóły i składanie ofert w ADM-1 przy ul. Joanny 12 tel. 32 248-22-32 ).
Boks handlowy nr 3 II etap 		
o pow. 7,70 m2
Boks handlowy nr 4 II etap 		
o pow.10,10 m2
Boks handlowy nr 5 II etap 		
o pow. 7,56 m2
Boks handlowy nr 6 II etap 		
o pow. 7,60 m2
Boks handlowy nr 9 			
o pow. 15,81 m2
Boks handlowy nr 17 II etap 		
o pow. 11,40 m2
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych
należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311,
267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym – pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.

SPORT
Piłka nożna – IV liga – grupa I

Pika nożna – liga okręgowa – grupa I

Nie zagrali
do końca

Z Sokołem Wola zmierzyła się
w sobotę (7.06.) na wyjeździe
Urania Ruda Śląska. Chociaż kochłowiczanie prowadzili 0:3, to
nie utrzymali przewagi do końca
spotkania i ostatecznie nastąpił
podział punktów.
Urania bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie. Już w drugiej
minucie, po tym jak piłka odbiła
się od poprzeczki po strzale jednego z kochłowiczan, celną dobitką popisał się Barciaga i ekipa
z Rudy Śląskiej wyszła na prowadzenie. Urania poszła za ciosem i w 20. minucie zdobyła kolejnego gola – uderzeniem z bliska umieścił piłkę w siatce Żak.
Na początku drugiej połowy
spotkania kolejne trafienie dołożył Żak, który tym razem wpakował futbolówkę do siatki głową.
Spora przewaga uśpiła czujność
kochłowiczan, co skrupulatnie
wykorzystali gospodarze. W 74.
minucie po nieudanej pułapce
ofsajdowej sytuację sam na sam
z bramkarzem wykorzystał piłkarz Sokoła i było 1:3. Urania starała się grać swoje, ale brakowało
jej pomysłu. Celnością i pomysłowością za to popisali się w końcówce meczu piłkarze Sokoła.
Najpierw w 86. minucie uderzeniem na dalszy słupek zdobyli oni
drugiego gola. Następnie w 90.
minucie po zagraniu wzdłuż
bramki wpakowali piłkę do siatki
z bliska i tym samym wyrwali
Uranii komplet punktów.
Sokół Wola – Urania
Ruda Śląska 3:3 (0:2)
Urania Ruda Śląska: Pardela, Zawisza, Garbyś, P. Grzesik, R. Grzesik, Zalewski,
Mzyk, Kamieński, Kolasa,
Barciaga, Żak
Trener: Stanisław Mikusz

Spotkanie na szczycie

W ostatnim meczu tej rundy „zieloni” zmierzą się z Zielonymi Żarki.

Grunwald Ruda Śląska przegrał w sobotę (7.06.) na wyjeździe z Górnikiem
Piaski 2:0. Halembianie nadal pozostają
liderem tabeli, ale od Górnika Piaski
dzieli ich tylko jeden punkt. Tym samym

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Kiepska druga połowa
darze wyszli na prowadzenie. Druga
połowa spotkania w wykonaniu gospodarzy wyglądała gorzej, do czego
przyczyniła się między innymi kontuzja D. Majnusza. Rudzianie starali się
atakować, ale nie przynosiło to większych efektów. Skuteczni byli za to
przyjezdni. W 54. minucie goście
zdołali doprowadzić do remisu – chociaż piłkarze Wawelu mogli wybić
piłkę spod swojej bramki, nie udało
im się to. Zamieszanie wykorzystali
za to zawodnicy Unii strzelając gola.
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Piłkarze
Jastrzębia
nieskuteczni
Wynikiem 1:1 zakończył się w sobotę (7.06.) pojedynek AKS-u Niwka Sosnowiec z Jastrzębiem Bielszowice. Chociaż okazji do zdobycia gola bielszowiczanom nie
brakowało, to znów szwankowała
skuteczność.
Od początku Jastrząb stwarzał
sobie sytuacje do strzelenia
bramki, jednak nie był w stanie
ich wykorzystać. Bardziej skuteczni byli za to gospodarze, którzy w pierwszej połowie spotkania zdołali wyjść na prowadzenie. Wykorzystali oni błąd bielszowiczan i umieścili piłkę w pustej bramce. Do końca pierwszej
połowy spotkania panował wynik 1:0.
W drugiej odsłonie meczu Jastrząb nadal starał się wypracowywać sytuacje podbramkowe.
Jedną z nich bielszowiczanie zdołali wykorzystać. Strzałem z około 16 metrów piłkę w siatce umieścił Kubiak, doprowadzając do
remisu. Niestety na więcej nie było stać piłkarzy z Rudy Śląskiej
i mecz zakończył się podziałem
punktów.
– Tak naprawdę to powinniśmy
ten mecz wygrać. Mieliśmy więcej
sytuacji podbramkowych niż przeciwnicy. Nie wykorzystaliśmy ich
– wielka szkoda – mówił po spotkaniu trener Damian Malujda.
AKS Niwka Sonowiec
– Jastrząb Bielszowice
1:1 (1:0)
Jastrząb Bielszowice: M.
Śmigała, Kaczmarek, Koniorczyk, Skudlik, Sikora, J. Łukasik, Wojcik, T. Śmigała, Kubiak, Henisz, Kowalski
Trener: Damian Malujda

wanie w pole karne wykorzystał Moritz, który strzałem umieścił piłkę tuż
pod poprzeczką. Osiem minut później,
po faulu na Zalewskim, sędzia podyktował rzut karny. Skutecznie wyegzekwował go Met i rudzianie prowadzili 0:2.
W 18. minucie na listę strzelców dopi-

W 67. minucie goście wyszli na prowadzenie – zdobywając bramkę
w niemal identyczny sposób jak Wawel. Ostatnia bramka w tym meczu
padła cztery minuty później, gdy rywale Wawelu wyszli z kontratakiem,
a jeden z zawodników Unii domknął
podanie wzdłuż bramki. – Przegraliśmy z dobrym zespołem – mówił po
meczu trener Jarosław Zajdel.
Wawel Wirek
– Unia Kosztowy 1:3
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc, Piętoń, Cholewa, K. Kałużny, Aleksa,
Balcerak, D. Majnusz, G. Kałużny,
Rutkowski – Lux
Trener: Jarosław Zajdel

Goście strzelili wszystkie bramki w drugiej połowie meczu.

Slavia w ostatnim meczu zmierzy się z aspirującym do awansu Górnikiem Piaski.

Bez większych problemów wygrała
z Wyzwoleniem Chorzów w sobotę
(7.06.) Slavia Ruda Śląska. Rudzianie
pokonali chorzowian na wyjeździe wynikiem 1:4. Podopieczni Marka Piotrowicza szybko udokumentowali swoją
przewagę. Już w 7. minucie dośrodko-

kowe. Z opresji ratowały „zielonych”
dobre interwencje Soldaka. W końcu jednak czeladzianie zdołali strzelić dwa gole. Najpierw w 29. minucie jeden z zawodników Górnika podał do wbiegającego w pole karne Kaweckiego, który chociaż nieczysto uderzył w futbolówkę, to
zdołał umieścić ją w siatce. Drugi cios
gospodarze zadali w 44. minucie. Wobec
uderzenia z dystansu zawodnika Górnika
Soldak był bez szans. Do przerwy Górnik
wygrywał 2:0 i jak się później okazało,
wynik meczu nie uległ już zmianie. Najlepszą okazję do strzelenia bramki miał
w doliczonym czasie gry Kowalski, który
po wrzutce w pole karne Wróblewskiego
skierował piłkę głową tuż obok bramki.
W efekcie zasłużone zwycięstwo odnieśli
czeladzianie.
Górnik Piaski - Grunwald
Ruda Śląska 2:0 (2:0)
Grunwald Ruda Śląska: Soldak,
Łęcki, Szpoton (kpt), Wolek – Brzozowski, Dreszer, Maciongowski, Jagodziński, Szczypior – Ciołek, Kot
Trener: Teodor Wawoczny.

sał się jeszcze Szaton, który wykorzystał dogranie Zalewskiego i umieścił
futbolówkę w pustej bramce.
Gospodarze wyśmienitą okazję do
strzelenia bramki mieli w 46.minucie.
Nie wykorzystali oni jednak podyktowanego przez sędziego rzutu karnego.
Od 51. minuty Wyzwolenie grało
w dziesiątkę – jeden z zawodników po
raz drugi został ukarany żółtą kartką.
Niewykorzystany rzut karny jednak nie
zemścił się i w 68. minucie chorzowianie w końcu umieścili piłkę w siatce.
Końcówka meczu należała jednak do
rudzian. W 89. minucie bramkarza
przelobował Witor, ustalając wynik
spotkania na 1:4. W końcówce podwyższyć mógł jeszcze Gancarczyk, ale nie
wykorzystał on sytuacji sam na sam
z bramkarzem.
Wyzwolenie Chorzów
– Slavia Ruda Śląska 1:4 (0:3)
Slavia Ruda Śląska: Franke - Met,
Koseła, Zalewski, Puschhaus, Kowalik, Moritz, Witor, Szaton, Gancarczyk, Piwczyk
Trener Marek Piotrowicz

Pewne zwycięstwo

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Chociaż panie z Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek, które uroczyście rozpoczęły spotkanie dzielnie kibicowały piłkarzom Wawelu Wirek,
to ci musieli uznać wyższość Unii
Kosztowy, przegrywając z nią w sobotę (7.06.) przed własną publicznością 1:3.
Podopieczni Jarosława Zajdla zagrali w pierwszej połowie spotkania
bardzo ambitnie. Taka postawa opłaciła się. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Pyca przedłużył Piętoń i gospo-

to, kto w przyszłym sezonie zagra w III
lidze rozgrywek rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Gospodarze od początku
spotkania ambitnie atakowali i wypracowywali sobie groźne sytuacje podbram-
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Piłka nożna

Lekkoatletyka

Szesnaście medali
lekkoatletów

Silesian Football Night za nami
Przez ponad 14 godzin 16 zespołów
walczyło w sobotę (7.06.) o zwycięstwo
w trzeciej edycji Silesian Football Night.
Po wyrównanym meczu finałowym, który
odbył się przy blasku księżyca, o tym do
kogo powędruje najważniejsze trofeum
musiały zadecydować rzuty karne. W tych
lepsza okazała się być drużyna Matik,
zwana także reprezentacją Anglii.
Rozgrywki od 9 rano prowadzone były
na Orliku w Nowym Bytomiu. Drużyny
przybrały nazwy reprezentacji występujących w piłkarskich mistrzostwach świata.
– Początkowo planowaliśmy, że w turnieju weźmie udział 12 drużyn, jednak
w związku z dużym zainteresowaniem rozszerzyliśmy listę uczestników do 16 zespołów. Drużyny walczą w czterech grupach.
Dwie najlepsze z każdej z grup awansują
do dalszego etapu rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że chociaż w turnieju mogą

brać udział wyłącznie amatorzy, to mecze
rozgrywane są na bardzo wysokim poziomie – mówił Arkadiusz Chmielewski
z MOSiR-u, który zorganizował imprezę.
Zmagania piłkarskie nie były jedynym
elementem imprezy. Na kibiców i uczestników turnieju czekały także występy artystyczne, pokazy taneczne oraz liczne
konkursy. Nad oprawą muzyczną czuwali
profesjonalni dj-e.
W tegorocznych rozgrywkach najlepsza okazała się być reprezentacja Anglii
(Matik), która w rzutach karnych pokonała Szwajcarię (znaną także pod nazwą Byle co pograć). Ostatnie miejsce na podium
zajęła Francja (Madej&Wróbel).
– Od początku zagraliśmy bardzo mądrze taktycznie. Czekaliśmy na błędy
przeciwników i staraliśmy się je wykorzystywać – zdradził Jarosław Tąder, grający
w drużynie Anglii. Ten zawodnik został

Po najważniejsze trofeum sięgnęła drużyna Matik.

okrzyknięty najlepszym bramkarzem turnieju. – Ten tytuł jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Bez względu na to czy uprawia się piłkę nożną amatorsko, czy profesjonalnie, jeżeli już się to robi, to dobrze
jest coś osiągnąć, a takie wyróżnienie niewątpliwie jest osiągnięciem. Nie ukry-

wam, że duża w tym zasługa kolegów
z drużyny – mówił bramkarz.
Nie zabrakło także innych indywidualnych wyróżnień. Tytuł najlepszego zawodnika turnieju powędrował do Kamila
Andrzejewskiego. Królem strzelców został Tomasz Jendruś.

Zapasy

„Worek” medali
Przysłowiowy „worek” medali przywiozły zawodniczki ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska z Ogólnopolskiego Turnieju
Kwalifikacyjnego Młodziczek w zapasach
kobiet, który rozegrany został w dniach
6-7 czerwca Sułowie koło Zamościa.
Przypomnijmy, że ZKS SLAVIA to zwycięzca klasyfikacji klubowej Mistrzostw
Polski Młodziczek z ubiegłego roku, biorąc pod uwagę tę okoliczność można
stwierdzić, że doskonały start w Sułowie
nie był niespodzianką, ale potwierdzeniem dominacji młodych rudzianek
na krajowych matach.
Złote medale wywalczyły: Nicol Wiezner (34 kg), Paulina Danisz (40 kg), Patrycja Kuc (44 kg), Karolina Stróżyk
(48 kg); srebrne: Anna Pisarek (48 kg),
Dagmara Wiercińska (57 kg) i Kamila
Czapla (62 kg); brązowe: Wiktoria Gólcz
(37 kg), Patrycja Słomska (52 kg) i Sabina
Kurcz (57 kg).

Wszystkie medalistki są absolwentkami bądź uczennicami zapaśniczych klas
sportowych funkcjonujących w Szkole
Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej
oraz podopiecznymi trenerki Elżbiety
Garmulewicz.
W tym samym czasie młodzi zapaśnicy
wystąpili w Ogólnopolskim Turnieju
Kwalifikacyjnym Młodzików w zapasach
w stylu wolnym, który rozegrany został
w Tychach. Rudzianie zajęli drugie miejsce w klasyfikacji klubowej ustępując jedynie Olimpii Cieszków. Łącznie zawodnicy Slavii wywalczyli na tyskich matach
sześć medali – dwa srebrne, które były
udziałem Marcina Copika (53 kg) i Aureliusza Skiby (59 kg) oraz cztery brązowe
wywalczone przez: Piotra Strzeleckiego
(35 kg), Damiana Remisza (38 kg), Piotra
Drobinę (42 kg) i Artura Bartoszka
(53 kg). Także udany występ zaliczyła
Natalia Strzałka, która wystąpiła w Niem-

W połowie lipca Natalia Strzałka wystartuje w Sninie na Słowacji, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa
Świata Kadetek w zapasach kobiet.
Foto: arch.

czech. Nasza brązowa medalistka Mistrzostw Europy Kadetek w zapasach kobiet potwierdziła swoją dobrą dyspozycję
podczas silnie obsadzonego międzynarodowego turnieju w Dormagen. Po drodze
do ścisłego finału rudzianka pokonała za-

wodniczki z Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. W walce decydującej o złotym
medalu nasza zawodniczka przegrała nieznacznie (6:4) z reprezentantką Niemiec.
Natalia zajmując drugie miejsce wypadła
najlepiej z reprezentantek Polski.

Aż szesnaście medali z rozgrywanych
w miniony weekend (7-8.06.) w BielskuBiałej mistrzostw Śląska przywieźli zawodnicy TL Pogoń.
W sobotę (7.06.) zdobyli oni 11 medali.
W kategorii juniorów Krzysztof Dudek
dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu
podium – zwyciężając w skoku w dal (7,19)
i skoku wzwyż (180 cm). Grzegorz Swoboda był trzeci w skoku w dal (6,25) i drugi
w skoku wzwyż (175 cm). Najlepsza w skoku w dal juniorek młodszych okazała się
Marta Myszor (4,90 m). W biegu na 1500 m
juniorów złoto powędrowało do Dawida
Zaczka (4:02,63), a w biegu juniorek młodszych brązowy medal wywalczyła Patrycja
Wdowczyk (5:21,08). Srebrne medale zdobyli: Damian Połeć w biegu na 3000 m –
9:27,50 i sztafeta 4x100 m w składzie
Amanda Skupień, Ewa Graja, Magdalena
Solorz i Joanna Zagrodnik – 53,13. Brązowy medal w czteroboju młodziczek zdobyła
Klaudia Lepa z wynikiem 2077 pkt. Również brąz w biegu na 400 m juniorów z wynikiem 50,07 zdobył Bartłomiej Myszor.
W niedzielę (8.06.) złoty medal i rekord
klubu w biegu na 5000 m (15:12,58) padł
łupem Dawida Zaczka. Niespodziankę
sprawił Jerzy Babczyński, zdobywając
brązowy medal w biegu na 800 m juniorów
młodszych z rekordem życiowym 2:01,80.
Kamil Kubicki w biegu na 2000 m przełajowym juniorów młodszych zdobył srebrny medal (6:26,11) i ustanowił rekord klubu. W biegu na 100 m ppł juniorek srebro
padło łupem Joanny Zagrodnik (16,22)
a brąz Bartłomieja Myszora w biegu na
200 m (22,83).
Medale zdobywali również wychowankowie TL Pogoń: Paweł Prencel – 400 m
– 49,86 – złoto AZS – AWF KATOWICE;
Kamil Gołkowski – 800 m – 1:51,92 – złoto MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC;
Marta Węgler – 400 m – 58,19 – srebro
AZS – AWF KATOWICE; Monika Mochnia – 200 m – 26,06 – brąz AZS – AWF
KATOWICE
REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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Rowery

Śląski Spęd Rowerowy
Barwny peleton rowerzystów
przejechał w niedzielę (8.06.) przez
Rudę Śląską. Uczestnikom Śląskiego
Spędu Rowerowego towarzyszył
szczytny cel.
– Przejeżdżając kolejne kilometry
wesprzemy Fundację Dom Nadziei
z Bytomia, która zajmuje się uzależnieniami u osób od 12. do 21. roku
życia. Bierzemy bowiem udział
w specjalnej akcji, która polega na
tym, że za przejechanie jakiejś liczby
kilometrów przeznaczane są środki
finansowe na cel charytatywny w jednym z pięciu miast. My także proponujemy dzisiaj uzależnienie, ale to
pozytywne – bo rower to forma uzależnienia, które poprawia kondycję

i wpływa pozytywnie na zdrowie –
tłumaczył Tadeusz Domżalski,
współorganizator Śląskiego Spędu
Rowerowego.
Trasa przejazdu także była znacząca: – Przejeżdżamy przez wszystkie
dzielnice Rudy Śląskiej. W ten sposób chcemy uczcić 55. rocznicę nadania praw miejskich – dodał Tadeusz
Domżalski. Mimo palącego słońca
chętnych do wspólnego przejazdu
nie brakowało. Na placu Jana Pawła
II, skąd wyruszył peleton, stawili się
nie tylko miłośnicy dwóch kółek
z Rudy Śląskiej, ale także z ościennych miast: – Takie imprezy rowerowe są bardzo potrzebne. W ten sposób możemy uczulić kierowców na

Sukcesy akrobatów
W Warszawie w miniony weekend odbyły
się 60. Mistrzostwa Polski w akrobatyce. Wielki sukces odniosła na nich trójka dziewcząt
z rudzianką w składzie. Ślonskie Rio, czyli
Magda Rajtor, Aleksandra Białas i Oliwia Hałupka wywalczyły pierwsze miejsce w swojej
kategorii oraz brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów. W konkurencji dwójek mieszanych na siódmym miejscu klasyfikacji generalnej uplasowała się para Kinga Lewicka i Łukasz Wojtaszczyk. Gratulujemy!

Brąz szczypiornistek
Chętnych do wspólnej przejażdżki nie brakowało.

rowerzystów i zwrócić uwagę na
kiepski stan infrastruktury rowerowej. Warto jeździć na rowerze. Ja
robię to dla zdrowia. Dzięki tej ak-

tywności już udało mi się sporo
schudnąć – mówił pan Mariusz z Bytomia. Przejazd zakończył się wspólnym ogniskiem.

Piłka ręczna

Zmagania młodych szczypiornistów
Intensywny weekend mają za sobą
młodzi szczypiorniści SPR-u Grunwald.
W sobotę (7.06.) na halembskiej
hali MOSiR-u odbył się turniej piłki
ręcznej chłopców z rocznika 2002.
O Puchar Prezydent Miasta Ruda
Śląska walczyły zespoły z Mysłowic, Chorzowa, Bytomia oraz dwie
drużyny gospodarzy. Zwycięzcą
turnieju została drużyna Zrywu
Chorzów, która dzięki korzystniejszej różnicy bramek wyprzedziła
pierwszą drużynę SPR-u Grunwald.
Na trzecim miejscu uplasował się
MOSiR Mysłowice, przed drugą
drużyną gospodarzy.
Tytuł najlepszego strzelca turnieju wywalczył zawodnik Zrywu
Chorzów Bartosz Zagała, który
zdobył 20 bramek. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Karol
Tadej, również reprezentujący barwy Zrywu Chorzów. Najlepszym
bramkarzem został Piotr Kotula

z Mysłowic. W ekipie gospodarzy
najlepszym strzelcem okazał się
Mikołaj Szczęsny zdobywca 17
bramek.
W niedzielę (8.06.) natomiast na
tej samej hali rywalizowali juniorzy. Oprócz dwóch drużyn gospodarzy do rywalizacji stanął MOSM
Bytom oraz kadra Śląska roczników 1999 i 1998. To właśnie kadrowicze z rocznika 1998 okazali się
być bezkonkurencyjni. Tuż za nimi
uplasował się MOSM Bytom, a trzecie miejsce na podium zajęła pierwsza drużyna gospodarzy. Najlepszym strzelcem został Dominik Motylewski. Tytuł najlepszego bramkarza turnieju powędrował do Dominika Kościuka, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Filip Frycz.
– Żeby tworzyć drugą ligę, a może nawet pierwszą, trzeba mieć zaplecze w postaci młodych zawodników. My o tym wiemy i aby pomóc
młodzieży w rozwijaniu umiejętno-
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W Pabianicach rozegrano III Mistrzostwa
Polski Masters kobiet i mężczyzn. W zawodach
wzięła udział drużyna Silesia Stars, w której
skład wchodzą rudzianki. Zespół osiągnął spory sukces – zdobył brązowy medal mistrzostw
Polski. Stella Kubiczek została wybrana do
najlepszej siódemki turnieju. Silesia Stars wystąpiła w składzie: Agata Matczuk, Justyna Tomys, Ilona Paluch, Małgorzata Aftyka, Sabina
Pyka, Iwona Pyzik, Stella Kubiczek, Katarzyna
Warszawska, Agnieszka Krawiec, Iwona Derlatka, Joanna Zienkiewicz, Magdalena Adamus.

SRS Orlik profilaktycznie
W niedzielę (8.06.) Szkółka Sportowa SRS
Orlik Ruda Śląska zorganizowała wyjątkowy
mecz. Jego celem była promocja akcji „Razem
Wygrywamy z Rakiem Piersi”. W meczu udział
wzięły mamy młodych adeptów szkółki. Ich
rywalkami były zawodniczki z żeńskiej sekcji
Gwiazdy Ruda Śląska. Mecz miał na celu promowanie badań profilaktycznych raka piersi.
Gratulujemy inicjatywy!

MKS Pogoń dla dzieci

W niedzielę rywalizowali juniorzy.

ści, organizujemy tego typu turnieje. Myślę, że te imprezy pokazały,
że warto to robić, bo przyjechały
do nas dwie kadry Śląska – tłumaczył Aleksander Strzeja, prezes
SPR-u Grunwald. – Zachęcamy do

ciągłego kontaktu z klubem. Na naszej stronie są numery telefonu do
trenerów. Nabór trwa cały rok.
Warto przyjść i spróbować swoich
sił – zachęcał.

Z okazji Dnia Dziecka MKS Pogoń zorganizował dla najmłodszych wyjątkową niespodziankę. 4 czerwca dzieci z Rudy Śląskiej miały okazję wziąć udział w wycieczce na stadion
Wisły Kraków. W zwiedzaniu towarzyszył im
Marcin Baszczyński, piłkarz pochodzący z Rudy Śląskiej, który spędził wiele lat grając
w klubie z Krakowa. Wychowanek klubu z Nowego Bytomia trzydzieści pięć razy zakładał
koszulkę z orzełkiem.
REKLAMA

Sportowy rozkład jazdy

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
14 czerwca, sobota, godz. 17.00
Jastrząb Bielszowice – Rozwój II Katowice
14 czerwca, sobota, godz. 17.00
Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie – Wawel Wirek

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

REKLAMA

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
14 czerwca, sobota, godz. 17.00
Urania Ruda Śląska – GKS Tychy

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Piłka nożna – IV liga – grupa I
14 czerwca, sobota, godz. 17.00
Grunwald Ruda Śląska – Zieloni Żarki
14 czerwca, sobota, godz. 17.00
Slavia Ruda Śląska – Górnik Piaski
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Czystość samochodu z zewnątrz to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Brudne szyby i reflektory znacznie ograniczają widoczność i mogą przyczynić się do niebezpiecznych sytuacji na drodze, a w konsekwencji nawet doprowadzić do wypadku drogowego. Jedną z metod na
doprowadzenie pojazdu do czystości jest skorzystanie z myjni bezdotykowej. O tym, czy ta metoda jest bezpieczna dla lakieru, rozmawialiśmy z Michałem
Kozłowskim, kierownikiem zarządzającym Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA.

Szybkie i bezpieczne dla lakieru mycie
– Jak wygląda mycie samochodu w myjni bezdotykowej?
– Ta czynność jest bardzo prosta.
Wystarczy wrzucić pieniądze, wybrać program i zacząć myć auto specjalną dyszą. Programy poukładane
są w takiej kolejności w jakiej powinno się ich używać. Na samym
początku samochód zostaje dokładnie umyty. W tym celu z dyszy wylatuje podgrzana woda połączona ze
specjalnym mikroproszkiem, który
ułatwia pozbywanie się brudu z karoserii. Co najważniejsze, brud z samochodu usuwany jest bez powstawania zarysowań, które często powstają, gdy używamy myjni automatycznej czy też zdecydujemy się
na własnoręczne doprowadzenie pojazdu do porządku. Gdy już dokładnie umyjemy, należy go opłukać –
usuwając tym samym z lakieru roztwór chemiczny pozostały po pierwszym programie. Kolejnym etapem
jest woskowanie. Wraz z podgrzaną

wodą na karoserię trafia wosk, którego zadaniem jest ochrona lakieru.
Dodatkowo wywołuje on natychmiastowy połysk. Ostatnią fazą jest
nabłyszczanie. W tym celu używa
się wody zdemineralizowanej z dodatkiem preparatu przyspieszającego schnięcie pojazdu.
– Trzeba użyć wszystkich programów w wyznaczonej kolejności?
– W zasadzie najlepiej jest używać
każdego programu po kolei. Wtedy
kompleksowo zadbamy o karoserię
samochodu. Zwróćmy uwagę na to,
by przed zabezpieczeniem samochodu woskiem dokładnie go umyć przy
pomocy wcześniejszych programów.
Jeśli tego nie zrobimy, między warstwą lakieru a zabezpieczeniem pozostaną zabrudzenia, które później
będzie nam trudno usunąć.
– Ile będzie nas kosztowało
umycie samochodu w myjni bezdotykowej?

– To zależy tak naprawdę od
stopnia sprawności i wprawy osoby myjącej oraz od wielkości pojazdu.
– Wiele osób uważa, że najlepszym sposobem umycia samochodu jest mycie ręczne. Rzeczywiście
tak jest?
– Przede wszystkim decydując się
na mycie ręczne trzeba mieć określone ku temu warunki. Myjąc samochód na trawniku pod blokiem
możemy narazić się na mandat.
W ten sposób bowiem zanieczyszczamy środowisko. Dodatkowo
używając ścierki czy gąbki możemy
zrobić na lakierze charakterystyczne, koliste rysy. One nie tylko wyglądają źle, ale także znacznie obniżają wartość pojazdu w momencie,
gdy chcemy go na przykład sprzedać.
– A co z myjnią automatyczną?
– Ten rodzaj myjni może doprowadzić do jeszcze większych uszko-

dzeń lakieru. Właściciele często
oszczędzają, nie wymieniając w odpowiednim momencie szczotek.
Wizyta w takiej myjni może skończyć się dla naszego samochodu
tragicznie. Zresztą nawet jeśli
szczotki wymieniane są regularnie,
to i tak mogą one powodować zarysowanie powłoki lakierniczej. Na
każdym samochodzie przyjeżdżającym na myjnię zalega brud i piach.
Zbierają je właśnie szczotki. Niestety nie da się ich w pełni wypłukać, w związku z czym zawsze istnieje ryzyko zarysowania kolejnego
samochodu.
– Myjnia bezdotykowa jest zatem najlepszym rozwiązaniem?
– Na korzystanie z myjni bezdotykowej coraz częściej namawiają
producenci samochodów. Niektórzy
wprost zalecają mycie samochodu
w myjni bezdotykowej. Jak bowiem

podkreślają, ten sposób mycia jest
najbezpieczniejszy dla lakieru. Myjnia bezdotykowa jest zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem dla samochodów wyposażonych w spojlery.
Korzystając bowiem z myjni automatycznej można tę część samochodu uszkodzić. Dodatkowo, korzystając z myjni bezdotykowej nie
trzeba pamiętać o tym, aby składać
lusterka czy też antenę samochodową. W myjni bezdotykowej zdecydowanie dokładniej niż w automatycznej wymyjemy felgi. Ponadto
dzięki wysokiemu ciśnieniu jesteśmy w stanie dokładnie wypłukać
brud i piasek z różnego rodzaju zakamarków i szczelin. Największym
plusem jest chyba to, że myjnie bezdotykowe funkcjonują przez całą
dobę, więc sami decydujemy kiedy
mamy czas na to, by umyć auto.
– Dziękuję za rozmowę.

