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Milionowe premie dla wspólnot

Budynki MPGM po termomodernizacji.

Foto: arch.

Prawie 2 mln złotych zwrotu otrzymają w ciągu najbliższego półtora roku
właściciele wspólnot mieszkaniowych
z Rudy Śląskiej za termomodernizacje
i remonty swoich budynków. Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej pozyskało dla nich specjalne
premie. Dzięki nim zrealizowane zostaną 33 kolejne inwestycje. Środki będą
pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego. W sumie na podobne cele rudzkie MPGM pozyskało już ponad 8 mln
zł.
Rudzkie MPGM prowadzi działania
związane z ﬁnansowym wspieraniem
termomodernizacji i remontów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe
od 2005 roku. Od tego czasu zrealizowano już 138 tego typu inwestycji. Łączna
wartość robót przeprowadzonych w tym
okresie wyniosła ponad 44,5 mln zł,

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

z czego prawie 33,5 mln zł pochodziło
z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a prawie 6,8
mln zł z premii termomodernizacyjnych
i remontowych, wypłaconych wspólnotom przez BGK po zrealizowaniu tych
inwestycji.
W tym i przyszłym roku wspólnoty
mieszkaniowe,
zarządzane
przez
MPGM, planują wykonać 33 inwestycje, które podniosą standard budynków.
Za zrealizowanie przedsięwzięć łącznie
mają szansę otrzymać 1,8 mln zł zwrotu. Dla większości z planowanych robót decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnych lub remontowych
zostały już wydane. Opiewają one na
kwotę 1,4 mln zł. Decyzje na kolejne
400 tys. mają zostać wydane w najbliższym czasie.
Dokończenie na str. 6
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Salon prowadzi również sprzedaż mebli wykonywanych na
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„Meble Kochlik” posiada profesjonalne maszyny i urządzenia do
produkcji mebli, pozwalające na stworzenie kuchni do zabudowy,
szaf, sypialni, garderób odpowiadających wymaganiom każdego
Klienta. Elastyczność produkcji pozwala na uzyskanie urozmaiconego
wzornictwa mebli i ich bogatej kolorystyki, które towarzyszą
doskonałym materiałom, z których są wykonywane.
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Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Pani Ewa Gryc to kobieta
z werwą, która niedawno
skończyła 60 lat. Jej żywiołowość i temperament malowały uśmiech na twarzach naszych stylistów. Do projektu
metamorfoz panią Ewę zgłosiła córka. Tak przedstawiła
nam swoją mamę i jej potrzeby:
,,Dnia 29 maja, do kiedy to
przyjmujecie Państwo zgłoszenia, mama będzie obchodziła
swoje 60. urodziny. Nie jest zadowolona z faktu przekroczenia
kolejnej ,,10”. Często narzeka
na swoje włosy, nie umiejąc sobie z nimi poradzić i na oznaki
uciekającego czasu. Jak najbardziej przydałyby się jej porady kosmetyczne dotyczące
pielęgnacji twarzy, jak również
makijażu. Sześćdziesiąte urodziny mają dla niej bardzo
przykre skojarzenia, w tym bowiem wieku zmarła jej mama
i jakby boi się w ogóle hucznie
obchodzić tą okrągłą rocznicę...
Marzy mi się aby pokazać jej,
że 60 lat to nie schyłek życia
i że w tym wieku można również
dobrze i atrakcyjnie wyglądać.
Chcę aby uwierzyła, że każdy
wiek jest dobry na zmiany i na
to aby móc zacząć coś nowego.”

– Ta metamorfoza to wspaniała
rzecz i przyznam, że nie byłam na to
przygotowana, mimo że córka uprzedzała mnie, że chce wysłać zgłoszenie. Całe to przedsięwzięcie to dla
mnie miła niespodzianka z jej strony.
Teraz widzę, że mogę inaczej wyglądać i cieszę się z tego, bo metamorfoza odjęła mi parę lat. Jestem bardzo
zadowolona ze zmiany całego wyglądu. Włosy są fajnie przycięte, karmelowy kolor mi odpowiada. Fryzura
jest inna, bo do tej pory nie nosiłam
takiej, mimo że miałam krótkie włosy. Sprawiła, że wyglądam inaczej
i powinnam się podobać. Obiecuję
się stosować do porad stylistki. Postaram się wybierać kolory, które mi
poleciła, bo uważam że pasują mi –
dzieliła się wrażeniami po metamorfozie Ewa Gryc.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Katarzyna
Mroczkowska-Lizut
KEY Fashion
Zrobienie grzywki pani Ewie odjęło jej około 10
lat. W życiu nie dałabym jej tylu lat ile ma, czyli
60. Widziałam zdjęcie przed metamorfozą i zdjęcie
po. Jest bardzo duża różnica. Wygląda młodo
i atrakcyjnie. Pani Ewa jest szczupła. Stylistka zaproponowała jej sukienkę do kolan w kolorze koralowym i to bardzo podkreśliło jej urodę, gdyż
fryzjer zaproponował jej stonowany kolor włosów.
Nie ma żadnych przeszkód, żeby kobieta w każdym
wieku mogła ubrać sukienkę. Ważne by były one
dobrze dobrane do każdej sylwetki. Trzeba umiejętnie grać kolorami.

Milena
Bekalarska
majlena-fashion.blogspot.com
Pani Ewa jest bardzo sympatyczną i pozytywną osobą. Była bardzo otwarta na zmiany, więc nie miałam dużego problemu. Odradziłam jej ubieranie się w stonowane barwy,
które dodają lat. Pani Ewa ma ciepłą urodę, którą podbiłam
pastelowymi kolorami. Odradziłam mocne czerwienie, dla
których alternatywą jest kolor koralowy albo właśnie kolory
pastelowe. Paniom w wieku zbliżonym do pani Ewy zawsze
doradzam kolory, bo to nie jest tak, że one już nie mogą ich
ubierać. To nawet dla nich lepiej, bo mogą się w ten sposób
odmłodzić. Jeśli panie się boją zestawienia mocnych kolorów, doradzam wtedy monochromatyczne zestawy, które wyszczuplają i są bezpieczniejsze w kwestii łączenia kolorów.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
Pani Ewa ma najkrótsze włosy. W kwestii długości nie mieliśmy dużego pola do popisu, ale
staraliśmy się, by wyglądały na mocniejsze.
Przed zmianą były bardzo postrzępione, dlatego
poszliśmy w równe linie, zaproponowaliśmy
grzywkę. Zmieniliśmy też kolor. Trzymaliśmy się
jasnych tonacji, ale ciepłych. Wcześniej kolor
nie był do końca atrakcyjny i wydawał się brudny. Wyczyściliśmy go i nałożyliśmy farbę z poświatą karmelu, dzięki czemu kolor stał się cieplejszy. Ten odcień pasuje do karnacji pani
Ewy.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
U pani Ewy postawiłam na delikatny makijaż
rozświetlający. Pani przyszła do mnie z bardzo
intensywnym makijażem ograniczonym do oczu
w postaci ciemnej kreski na powiekach. Ta kreska jest mi bardzo dobrze znana. Była modna
kilkadziesiąt lat temu. Starałam się pokazać pani
Ewie, jak podkreślić oko inaczej. Przy opadającej powiece musimy postawić na rozświetlenie,
a dolną powiekę podkreślimy subtelniej cieniami. Pani Ewie polecam naturalne kolory takie
jak beż czy róż.
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Więcej segregujemy, ale robimy to gorzej - wciąż do pojemników z segregacją są wrzucane odpady niepodlegające segregacji np. zatłuszczony papier lub brudne pojemniki po jogurtach. Za kilka dni minie rok od wprowadzenia tzw. rewolucji
śmieciowej. Na początku, jak na rewolucję przystało, było sporo zamieszania, z czasem jednak emocje wokół śmieci opadły.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak nowy system gospodarki odpadami wygląda z perspektywy spółki Toensmeier w Rudzie
Śląskiej, która odbiera i zagospodarowuje rudzkie odpady.

Rewolucja śmieciowa po roku
Na początku warto przyjrzeć się
liczbom. I tak w całym roku 2012 w Rudzie Śląskiej zebrano ponad 56 tys.
ton odpadów. Wśród nich zdecydowaną większość, grubo ponad 46 tys. ton
stanowiły nieposegregowane odpady
komunalne. W minionym roku, czyli
w okresie od 1 lipca 2013 roku do
końca czerwca br., w Rudzie Śląskiej
zebrano porównywalną liczbę odpadów – nieco ponad 46 tys. ton. Wciąż
dominowały wśród nich nieposegregowane odpady komunalne, ale trzeba
odnotować, że było ich o prawie 3 tys.
ton mniej.
Z danych przedstawionych przez
spółkę Toensmeier wynika, że nowy
system segregacji odpadów zaczyna
przynosić efekty. Mieszkańcy Rudy
Śląskiej najlepiej radzą sobie z segregacją opakowań z tworzyw sztucznych
i opakowań szklanych. Tych pierwszych w całym roku 2012 zebrano nieco ponad 580 ton. Tymczasem
w pierwszym roku funkcjonowania
nowego systemu było ich już ponad
1,2 tys. ton. Podobny wzrost jest wi-

doczny w przypadku opakowań szklanych / odpowiednio 468 ton i 1,1 tys.
ton / oraz odpadów ulegających biodegradacji. W 2012 roku zebrano ich 1,7
tys. ton, a od lipca 2013 roku do końca
czerwca br. 3,1 tys. ton. Ciekawostką
jest fakt, że zdecydowanie gorzej
mieszkańcy Rudy Śląskiej radzą sobie
z segregowaniem opakowań z papieru
i tektury. W 2012 roku zebrano ich
prawie 4,5 tys. ton, natomiast w pierwszym roku funkcjonowania nowego
systemu gospodarki odpadami w odpowiednich pojemnikach znalazło się
ich niespełna 1,2 tys. ton.
Trudno w tej chwili oceniać pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Trzeba
pamiętać o tym, że w Rudzie Śląskiej
system segregacji odpadów funkcjonował dobrze od lat. Być może dlatego Rafał Pamuła, prezes spółki Toensmeier Południe (dawny PUK), wprowadzone rok temu zmiany ocenia
krytycznie. – Gminy zostały niepotrzebnie „uszczęśliwione” obowiązkiem gospodarowania odpadami. Wy-

starczyło obowiązujący system poprawić, doregulować go na poziomie
centralnym, a nie niszczyć poprzez
próbę ręcznego sterowania – uważa
prezes Pamuła. Jego zdaniem mieszkańcy zrobili wiele, by nowy system
gospodarowania odpadami, obarczony
wieloma błędami prawnymi, jakoś
funkcjonował. – Problem w tym, że
wszyscy muszą płacić wysoką cenę za
złą jakość ustawy regulującej nowy
system – dodaje prezes spółki Toensmeier Południe.
Pierwsze tygodnie funkcjonowania
nowego systemu gospodarki odpadami upłynęły pod znakiem braku pojemników. Ich producenci nie nadążali
z produkcją. Tylko w Rudzie Śląskiej
w ciągu minionego roku spółka Toensmeier wystawiła ponad 13 tys. nowych pojemników, 150 kontenerów
oraz prawie 5 tys. pojemników na odpady ulegające biodegradacji. Dodatkowo mieszkańcom rozdano w sumie
ponad 130 tys. worków do selektywnej zbiórki odpadów. Najwięcej wśród
nich było worków zielonych (44 tys.),

Foto: arch.

które są przeznaczone na zbiórkę szkła
kolorowego.
Jakie spółka Toensmeier ma największe problemy i trudności z odbiorem odpadów w Rudzie Śląskiej? Na
szczęście nie ma ich wiele. Ale za to są
one poważne. Przede wszystkim spadek jakości zbiórki selektywnej. Do
pojemników z segregacją trafiają odpady niepodlegające segregacji. Zdarzają się też nieruchomości, gdzie do
pojemników z odpadami komunalnymi są wrzucane dobrej jakości surowce wtórne. Warto przy tym podkreślić,
że dzieje się tak w nieruchomościach
objętych systemem segregacji odpa-

dów. Mieszkańcy nie przestrzegają też
zasad dotyczących czystości oddawanego w ramach systemu gruzu. W workach i kontenerach przeznaczonych na
czysty gruz znajdują się często odpady
komunalne, wielkogabarytowe oraz
opakowania po materiałach budowlanych. – Wszystko to powoduje, że
koszty obsługi systemu są większe –
podkreśla prezes Rafał Pamuła.
Pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
upłynął pod znakiem obniżenia opłaty
śmieciowej. Pierwotnie wynosiła ona
11 złotych, potem Rada Miasta obniżyła ją o 2 złote. 
AP
reklama
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Z demokracją są na Ty

Finał konkursu odbył się w MCK-u.

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

Wiedzą na temat europejskich walut, wyborów samorządowych czy
historii Polski po 1989 roku musieli
popisać się uczestnicy konkursu
„Z demokracją na Ty – Polska, Europa, Świat”. We wtorek (17.06.)
w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty poznaliśmy zwycięzców dziewiątej edycji konkursu.

Foto: SH

O główną nagrodę walczyli przedstawiciele ZSO nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr
5 i ZSP nr 6. Zwycięzcę nie było łatwo wytypować – tegoroczny finał
należał bowiem do bardzo wyrównanych.
– W tym roku zdarzyła się rzecz wyjątkowa, bowiem nigdy wcześniej nie
było dogrywki. W dodatku po dogryw-

„Ale to już było…”

W trakcie podsumowania projektu nie zabrakło podziękowań za zaangażowanie.

Od początku października ubiegłego roku na Uniwersytecie Trze-

Foto: SH

ciego Wieku w Rudzie Śląskiej realizowany był projekt wielopokolenio-

Olimpiada po raz XIV

Na wszystkich uczestników Olimpiady czekały ciekawe konkurencje.

Trzy konkurencje medalowe i wiele
innych służących przede wszystkim
dobrej zabawie. Tak wyglądała XIV
Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,
która odbyła się w środę (18.06.) na

Foto: SH

otwartym basenie w Nowym Bytomiu.
– W zawodach bierze udział aż 230
osób. Pogoda jak zawsze nam dopisuje. Najfajniejsze jest to, że najmłodszy

ce o zwycięstwie zadecydował jeden
punkt. Jestem bardzo zadowolony
z tego, że ten konkurs tak się rozwija
i młodzież tak sumiennie się przygotowuje – mówił poseł Grzegorz Tobiszowski, który wraz z Telewizją Sfera
zorganizował tegoroczną edycję konkursu.
Ostatecznie najlepsza okazała się
być reprezentacja ZSP nr 4 im. Piotra
Latoski, w skład której weszli: Jakub
Majcherczyk, Aleksander Rohn oraz
Marek Wlazło. Chłopcy w nagrodę
pojadą na wycieczkę do Parlamentu
Europejskiego.
– Oglądamy wiadomości, programy historyczne i tym podobne, dlatego pytania, które padły, nie sprawiły
nam większych trudności. Zawsze
chciałem zobaczyć Parlament Europejski, więc ta nagroda bardzo mnie
cieszy. Interesuję się polityką, może
w przyszłości zostanę premierem –
mówił Marek Wlazło, jeden ze zwycięzców konkursu.

Sandra Hajduk

wego zespołu teatralnego „Samo
Życie” pt. „Ale to już było...”. Zakończony został 31 maja, natomiast
we wtorek (17.06.) w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
oficjalnie go podsumowano. W ramach projektu seniorzy brali udział
w warsztatach teatralnych i plastycznych, spotykali się z reżyserami,
chodzili na spektakle. W zajęciach
brała też udział młodzież i dzieci. –
Głównym celem naszego programu
jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych w działaniach
społecznych – mówiła Katarzyna
Ścieszka z Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych „ę” z Warszawy, które
wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności realizuje konkurs ,,Seniorzy w akcji”.
SH

uczestnik zawodów ma dwa lata a najstarszy 80. Ta integracja na różnych
poziomach wiekowych jest niesamowita – mówiła Aleksandra Poloczek,
zastępca dyrektora MOSiR-u. – Są
trzy konkurencje medalowe: bieg na
30 metrów, skok w dal i pchnięcie kulą. Pozostałe konkurencje, takie jak
rzut do kosza czy siadania na napompowanym balonie są dodatkowe, ale
z pewnością każdy uczestnik chętnie
weźmie w nich udział – dodała.
Zaangażowania wszystkim uczestnikom olimpiady nie można było odmówić.
– Te zawody są szczególne. Można
tu zobaczyć prawdziwe oblicze sportu,
w którym liczy się prawdziwe zaangażowanie i walka. Najważniejsze jest
jednak to, że wszyscy uczestnicy zmagań tak naprawdę są zwycięzcami –
podkreślał August Jakubik, który pomagał w odpaleniu olimpijskiego znicza.
Sandra Hajduk

Festyn dla zdrowia

Uczniowie mieli okazję samodzielnie przygotować zdrowy posiłek.

Aktywnie i zdrowo spędzili wtorek (17.06.) uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.
Mikołaja Kopernika. Poczęstunek
w barze sałatkowym, zajęcia z jogi
czy pokaz filmów o zdrowym odżywianiu – to atrakcje, które czekały na
młodzież w ramach zorganizowanego tego dnia Festynu Zdrowotnego.
– Żyjemy w czasach, w których
otyłość stanowi plagę, a zdrowy styl
życia jest ważny, by się dobrze czuć.
By zwrócić na to wszystko uwagę, już
od kilku lat organizujemy ten festyn

Foto: SH

– tłumaczyła Katarzyna Marcisz, nauczycielka biologii w ZSP nr 6.
Robienie sałatek szczególnie przypadło uczniom do gustu.
– Nie znalazłyśmy składników, które chciałyśmy, więc postanowiłyśmy
zrobić sałatkę owocową. Fajnie, że
możemy się czegoś nauczyć o odżywianiu od strony praktycznej – mówiła Natalia Fabian, jedna z uczennic.
Impreza to efekt współpracy szkoły z Fundacją Banku Ochrony Środowiska.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Wsparcie dla dużych rodzin
Ponad 1150 kart dla ponad 230 rodzin
wydał już w tym roku rudzki magistrat
w ramach programu „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Posiadacze pomarańczowej
dyskietki korzystają z preferencyjnych cen
i ulg w miejskich jednostkach kulturalnych
oraz instytucjach i podmiotach, które przystępują do programu. Rudzka Karta Rodziny jest uznawana w wielu miejscach, nie
tylko w Rudzie Śląskiej. Dla rudzkich dużych rodzin zniżki zaproponował m.in.
Śląski Ogród Zoologiczny i Śląskie Wesołe Miasteczko. Uzupełnieniem „Rudzkiej
Karty Rodziny 3+” będzie ogólnopolska
Karta Dużej Rodziny, o wydanie której już
można składać wnioski.
– Cieszę się, że miasto wprowadziło
„Kartę 3 +”. Dzięki temu z pewnością moje dzieci będą częściej korzystać z miejskich basenów – mówi Agnieszka Belok,
która już odebrała „Kartę 3+” dla swojej
rodziny. Z posiadania karty jest także zadowolona Ania Błachno, mama trojga dzieci.
– Oferowane zniżki z pewnością odciążą
mój domowy budżet – podkreśla. – Mam
nadzieję, że oferta ulg dostępnych w ramach programu będzie się poszerzać – dodaje pani Ania.
Niższe ceny biletów wstępu na miejskie
baseny, 50% zniżki na wejście do Muzeum
Miejskiego oraz ulgi w opłatach za zajęcia

dodatkowe w rudzkich placówkach kulturalnych, to tylko niektóre preferencje dla
rodzin wielodzietnych mieszkających
w Rudzie Śląskiej. Do programu dołączają
kolejne instytucje i prywatni przedsiębiorcy. Śląskie Wesołe Miasteczko oferuje rudzianom 20% zniżki na karnety całodniowe, Śląski Ogród Zoologiczny rabat 50%
od cen zawartych w cenniku. Wykaz
wszystkich partnerów programu dostępny
jest na stronie www.rudaslaska.pl.
Ponadto rudzianie, podobnie jak rodziny wielodzietne w całym kraju, mogą już
ubiegać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do zniżek w całym kraju.
Program „Rudzka Karta Rodziny 3+”
został wprowadzony w życie pół roku temu. Skorzystało z niego już ponad 230 rodzin. Na wydanie karty czekają kolejne 43
rodziny. – Mam nadzieję, że program będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem także ze strony lokalnych przedsiębiorców – mówi prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – Partnerstwo w programie
„Rudzkiej Karty Rodziny 3+” z pewnością
wpłynie na pozytywny wizerunek firmy,
działającej na rzecz rozwoju mieszkańców
– podkreśla prezydent miasta.
„Rudzka Karta Rodziny 3+” to wsparcie dla dużych rodzin, czyli wychowują-

chętnie wpisywali się na listy zajęć, część
rezerwowała sobie nawet miejsce na liście
z dużym wyprzedzeniem, by zapewnić sobie
udział w warsztatach – podkreślała.
Współpraca będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym.
– Przyszły rok współpracy zapowiada się
równie ciekawie – zapewnia Wojciech Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9. – Prócz
warsztatów na Wydziale Fizyki Medycznej
planujemy wizytę w Centrum Diagnostyki
i Terapii Nowotworowej, w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii
czy w klinice weterynarii. Liczę na to, że nasza współpraca będzie się rozwijać i już niebawem będziemy gościć u nas grupy studentów, które od nas, od naszej kadry, będą
mogły się czegoś nauczyć – dodaje. WK

cych co najmniej troje dzieci w wieku do
18 lat lub do 24 lat, o ile dzieci uczą się lub
studiują, zameldowanych i zamieszkałych
w Rudzie Śląskiej. Z karty mogą korzystać
też osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz rodzinne domy dziecka
działające w mieście, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, a także całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. W Rudzie Śląskiej program dotyczy
prawie 9,5 tys. dzieci. O kartę mogą ubiegać się również rodzice i opiekunowie
prawni, co łącznie daje prawie 15 tys.
osób.
Żeby otrzymać „Rudzką Kartę Rodziny
3+”, trzeba wypełnić odpowiedni druk,
który dostępny jest na stronie internetowej
miasta. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez
udzielenie ulg na określonych przez siebie
warunkach – mogą przystąpić do programu
na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 32 244-9000,wew. 3292, email: zdrowie@ruda-sl.pl.
Obok funkcjonującej już rudzkiej karty
dla dużych rodzin można ubiegać się
o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która będzie uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia „Rudzka Karta Rodziny
3+”. Właśnie ruszył nabór wniosków o wydanie karty ogólnopolskiej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest
rodzinie, która utrzymuje przynajmniej
troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Otrzymuje ją każdy członek rodziny,
bez względu na kryterium dochodowe, podobnie jak w przypadku rudzkiej karty.
Ogólnopolska karta uprawnia do zniżek,
które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne z całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek
dostępna jest na stronie internetowej www.
rodzina.gov.pl. O wydanie ogólnopolskiej
karty należy złożyć wniosek w Urzędzie
odpowiadającym miejscu zamieszkania.
Rudzianie mogą składać wnioski w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – tam
gdzie przyjmowane są też wnioski o wydanie rudzkiej karty. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej
członek. Co ważne, musi posiadać przy sobie dokumenty tożsamości wszystkich
członków rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, że znajduje się na niej
imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany
alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.
IM

W SKRÓCIE
Św. Józef na płótnie
We wtorek, 24 czerwca, Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zorganizowało
plener malarski „Rudzkie impresje malarskie na temat kościoła św. Józefa”. Plener jest
elementem konkursu i zorganizowany był w otoczeniu i wnętrzu Sanktuarium św. Józefa.
Prace powstałe podczas zajęć
będą oceniane przez jury, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Drugie życie Druida
Stali bywalcy Druid Pubu
mogą po małej przerwie znowu
zawitać do nowo otwartego lokalu. 20 czerwca, przy ulicy
Niedurnego 69, odbyło się
otwarcie Pubu, podczas którego
zorganizowano koncert „Muzyka z Harfy Płynąca” oraz koncert Marka Makarona Motyki
i Ryszarda Rico Rajcy pt. „Druid nie jedno ma imię”.

Rudzki rocznik
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zachęca do
zapoznania się z najnowszym
wydawnictwem placówki pt.
„XII Rudzki Rocznik Muzealny
2009 – 2012”. Zawiera on bogatą tematykę historyczną obejmującą spuściznę duchową
i materialną, nie tylko Rudy Śląskiej, ale również innych znaczących ośrodków Górnego Śląska, co zostało przedstawione
w opracowaniach o charakterze
naukowym, popularyzatorskim
czy informacyjnym. Szczegółowe informacje pod numerem: 32
248-44-57.

reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Uczniowie Gimnazjum nr 9 mieli zajęcia w laboratoriach uniwersyteckich. 

Jak działa USG? Czym jest in vitro? Jak
pracuje mózg? Jak skutecznie się porozumiewać? „Co artysta miał na myśli” – czyli
jak poradzić sobie z interpretacją tekstów
kultury? – na te i inne pytania odpowiedzi
szukali uczniowie Gimnazjum nr 9 pod
czujnym okiem wykładowców Uniwersytetu Śląskiego.
Upłynął właśnie pierwszy semestr
współpracy Gimnazjum nr 9 z Uniwersytetem Śląskim. W ramach patronatu gimnazjaliści mieli jedyną w swoim rodzaju okazję spróbować akademickiego sposobu nauczania.
– Pomysł współpracy okazał się strzałem
w dziesiątkę – mówi Sylwia Kuraś, koordynatorka projektu. – Nie spodziewałam się
aż tak dużego zainteresowania. Uczniowie

REKLAMA

Gimnazjaliści niczym studenci
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Dokończenie ze str. 1

Milionowe premie
dla wspólnot
– W celu otrzymania wsparcia finansowego MPGM występuje w imieniu wspólnot mieszkaniowych z wnioskami o przyznanie kredytu z tzw. premią termomodernizacyjną i remontową – wyjaśnia Tomasz
Rzeżucha, wiceprezes MPGM. – Do wniosku dołączany jest audyt energetyczny,
określający poziom oszczędności kosztów
ciepła w wyniku realizacji inwestycji. Kredyt udzielany jest na warunkach rynkowych, z możliwością negocjacji warunków
spłaty. Warto podkreślić, że nasze przedsiębiorstwo posiada silną pozycję negocjacyjną, która przekłada się na uzyskanie lepszych warunków kredytu – dodaje.
Po zawarciu umowy z bankiem kredytującym i pozytywnej weryfikacji audytu
energetycznego lub remontowego, wspólnota uzyskuje tzw. premię termomodernizacyjną wynoszącą 20 proc. wykorzystanej
kwoty kredytu. Dzięki przyznanej premii
właściciele mieszkań we wspólnotach, które
zdecydowały się na docieplenie budynku,
ponoszą mniejsze koszty realizacji inwestycji. Natomiast środki zaoszczędzone na
kosztach ciepła pozwalają na swobodną
spłatę zaciągniętego kredytu.
– Termomodernizacje są ważnym elementem gospodarowania zasobem mieszkaniowym – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Nie tylko służą one bezpośrednio
mieszkańcom ocieplonych budynków, ale
także poprawiają estetykę bloków i kamienic. Dzięki temu osiedla zyskują na wyglądzie i atrakcyjności, a to z pewnością ma
znaczenie dla wszystkich mieszkańców – dodaje.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to
jedno z wielu działań przedsiębiorstwa, prowadzących do zwiększania jakości świadczonych usług, poprawy komfortu oraz
ograniczania kosztów ponoszonych przez
mieszkańców. – Pozytywne działania
MPGM dotyczą także lokali stanowiących
własność gminy – zauważa wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Popieramy obrany
przez MPGM kierunek działania, gdyż nie
tylko poprawia on wizerunek miasta, ale
także niesie realne oszczędności z tytułu
kosztów ogrzewania lub energii elektrycznej
– komentuje.
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie
spółka wyposażyła 2 tysiące mieszkań
w system radiowego odczytu wody. Usprawniają one cykliczne odczyty, a lokatorzy nie
muszą już być obecni w mieszkaniu w trakcie ich dokonywania. W MPGM z powodzeniem funkcjonuje także system internetowej
obsługi klienta, w ramach którego mieszkańcy korzystający z usługi mogą sprawdzić
między innymi swoje bieżące rozliczenia,
historie odczytów wodomierzy, a także zapoznać się z ogłoszeniami zarządcy. Obecnie spółka rozpoczęła działania zmierzające
do przyznania świadectw efektywności
energetycznej na przedsięwzięcia związane
z oszczędnością energii, czyli tzw. białych
certyfikatów.
KP

Muzealna Noc Kupały

Geburstag na Rudzie

Teatr Moklandia tradycyjnie zaprezentował starodawne tańce.

Zapachy unoszące się z Piekaroka
oraz dawne tańce wprowadzające
w klimat Nocy Kupały. 21 czerwca
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zorganizowało Noc
Świętojańską, pełną atrakcji przybliżających pogańskie obrzędy
związane z letnim przesileniem
słońca, które później stały się elementem obchodów wigilii św. Jana
Chrzciciela.
Impreza rozpoczęła się przy Piekaroku, gdzie rudzianie wspólnie z piekarnią Jakubiec mogli wypiec w starodawnym piecu chleb. Noc Kupały
nie mogła obejść się także bez wy-

Foto: MS

platania wianków i poszukiwania
kwiatu paproci oraz pokazu tańców
w wykonaniu Teatru Moklandia.
O 20.00 natomiast odbył się koncert
kapeli góralskiej „Jontki”.
– Kult ognia, kult radości i miłości
wiódł prym w czasach pogańskich.
W czasach chrześcijańskich zamierzano zmienić oblicze tego dnia,
a przede wszystkim utożsamić go,
w najdłuższą nadchodzącą noc, z kultem świętego Jana – stąd nazwa Nocy Świętojańskiej – tłumaczyła Barbara Nowak, dyrektor Muzeum Miejskiego.
Magdalena Szewczyk

Biesiadną muzykę zagrał zespół Kameleon.

Urodzinowy festyn miasta odbył się
w piątek (20.06.) w Parku A. Kozioła.
Tym razem oprócz rodzinnych biegów
i występów muzycznych rudzianie
mogli zobaczyć występ Rudzkiego
Klubu Kyokushin Karate.
Na początku wszyscy chętni mogli
spróbować swoich sił w biegach, które
koordynował August Jakubik, rudzki
ultramaratończyk. Zwolennicy biegania mogli zmierzyć się w różnych kategoriach.
– Biegam już czwarty raz z rodziną.
Z jednej strony biegamy dla zabawy,
jednak wiemy, że są to zawody – każdy
bieg się liczy. Walczymy o jak najlep-

Foto: RP

sze miejsce w szeregu. Pogoda w bieganiu nigdy nie przeszkadza. Tutaj
nasz szef August Jakubik zawsze powtarza, że nie ma złej pogody, są tylko
słabe charaktery – tłumaczył pan Ireneusz, uczestnik piątkowego biegu.
Na scenie o wrażenia artystyczne
zadbały zespoły Kameleon oraz Ścigani.
– Zespoły świetnie zabawiły publiczność. Śląskie klimaty a potem kawał mocnego bluesowego i rockowego
grania. Wszyscy tu w parku świetnie
się bawią – mówił pan Jakub, mieszkaniec dzielnicy Ruda.
Robert Połzoń

REKLAMA

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

OGŁOSZENIE

Hania Dewar
córka Bożeny i Rafała
ur. 11.06. (3500 g i 56 cm)

Maja Żmudzińska
córka Weroniki i Tomasza
ur. 13.06. (3600 g i 56 cm)

Dominik Pierończyk
syn Joanny i Rafała
ur. 14.06. (3670 g i 55 cm)

Kacper Nalik
syn Beaty i Marka
ur. 16.06. (3380 g i 55 cm)

Bartek Czoik
syn Anny i Dawida
ur. 15.06. (4800 g i 59 cm)

Marysia Zięba
córka Magdaleny i Michała
ur. 16.06. (3250 g i 54 cm)

Dawid Jarczyk
syn Izabeli i Jarosława
ur. 16.06. (2400 g i 50 cm)

Kuba Matura
syn Patrycji i Marcina
ur. 16.06. (3100 g i 54 cm)

Igor Kolega
syn Danuty i Krzysztofa
ur. 17.06. (3820 g i 57 cm)

Zuza Kostrzewa
córka Mai i Zbigniewa
ur. 18.06. (2655 g i 51 cm)

Filip Losa
syn Izabeli i Adama
ur. 17.06. (4000 g i 58 cm)

Krzysztof Czech
syn Sylwii i Sebastiana
ur. 6.06. (1820 g i 47 cm)

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217)
wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Józefa Piłsudskiego obejmującej tworzące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi 3308/170 o powierzchni
247 m2 KW nr GL1S/00005857/5
i 3314/170 o powierzchni 41 m2,
KW nr GL1S/00032349/9, zapisane na k.m.2 obręb Kochłowice,
które w drodze przetargu zostaną
zbyte z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska.

REKLAMA

Aleksandra Jas
córka Pauliny i Pawła
ur. 18.06. (3190 g i 55 cm)

INTERWENCJE
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Nie milkną echa dotyczące ostatniego śmiertelnego wypadku przy ulicy
Górnośląskiej. Na nasz apel o pokazywanie dlaczego na tej drodze dochodzi do tak niebezpiecznych zdarzeń drogowych odpowiedziało kilkanaście
osób. Wśród nich znalazła się pani Beata. – Jak bezmyślnym trzeba być,
żeby zastawiać autobusami łuk jezdni? – pyta rudzianka.

Niebezpieczeństwo z autobusami w tle
– W załączniku przesyłam zdjęcie, na którym (może niezbyt dokładnie) widać, jak kierowcy KZK
GOP-u bezmyślnie parkują autobusy. Cała zatoczka przy przystanku
pusta, ale lepiej stać na łuku tak
niebezpiecznej drogi. W tej sprawie
interweniowałam już kilkakrotnie,
jednak nic się nie zmieniło, ani też
nie było żadnego odzewu ze strony
KZK GOP-u. Jak bezmyślnym trzeba być, żeby zastawiać autobusami
łuk jezdni, kiedy kierowcy nie dość,

że często ostro przekraczają prędkość, to jeszcze jeżdżą także samochodami ciężarowymi (pole widzenia jest w tym przypadku zerowe)?!
Niestety – kierowcy autobusów czują się bezkarni i tłumaczą się, że
„nie mają obowiązku” podjeżdżać
na zatoczkę przed czasem odjazdu
– opisuje sytuację pani Beata.
Jak się okazało, w tej sprawie nie
tylko pani Beata interweniowała
w KZK GOP-ie. – Sprawa autobusów parkujących na ul. Górnoślą-

SPROSTOWANIE
Redakcja „Wiadomości Rudzkich” przeprasza pana Wincentego
Marka za podanie do publicznej wiadomości jego adresu w związku
z publikacją artykułu „Bielszowicki poligon” zamieszczonego na
łamach „Wiadomości Rudzkich” 4 czerwca. Jednocześnie informujemy, że uzupełnieniem niniejszego artykułu jest wypowiedź pana
Wincentego Marka następującej treści:
,,Mój sąsiad pan Paweł mieszkaniec ulicy Poligonowej 4 nęka nas
różnymi obraźliwymi wypowiedziami oraz oskarża nas w licznych
procesach sądowych. Wymienione w artykule sprawy, które miały
swój finał w sądzie zakończyły się niekorzystnie dla niego, czyli naszym uniewinnieniem”.

Zdjęcie nadesłane przez panią Beatę pokazuje jak autobusy zastawiają drogę.

skiej i powodowanego przez nie
niebezpieczeństwa jest nam znana.
Odbyły się rozmowy z zarządem
dróg, których skutkiem będzie wyrysowanie dodatkowego oznaczenia poziomego – tłumaczy Emil
Markowiak z Wydziału Prasowego
KZK GOP-u.
Miasto także zamierza podjąć
kroki mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na tym odcinku
drogi.
– Do końca miesiąca ulica Górnośląska zostanie zawężona do
dwóch pasów ruchu o szerokości
3,5 m każdy. Pragnę ponadto przypomnieć, iż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50

Foto: BD

km na godzinę – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta Ruda Śląska.
Straż Miejska i Policja zobowiązały się do częstszych kontroli
prędkości na ulicy Górnośląskiej.
Nad bezpieczeństwem użytkowników ulicy Górnośląskiej pochylą
się także rudzcy radni.
– Temat zabezpieczenia ruchu
drogowego w rejonie wskazywanego przystanku autobusowego zostanie omówiony przez Komisję ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
podczas najbliższego posiedzenia,
które odbędzie się 10 lipca – poinformował nas Adam Nowak.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej skrzynki

Do redakcji zwrócił się znany rudzianin,
Bronisław Wątroba, by naświetlić temat
zaniedbanego nagrobka: – Na cmentarzu
w Nowej Wsi znajduje się grób Juliusza
Marcisza, zasłużonego rudzianina, artysty
i działacza narodowego. Grób ten jest bardzo zaniedbany, brakuje mu także płyty nagrobkowej, która godnie uczciłaby wybitnego Ślązaka. Zastanawiam się, czy istnieje
szansa, by ktoś zajął się grobowcem, bo ta
postać zasługuje na godny pochówek – tłumaczył pan Bronisław.
W sprawie wypowiedział się rudzki magistrat: – Grób Juliusza Marcisza położony jest
na terenie prywatnym, należącym do parafii
i według prawa w pierwszej kolejności
o wszystkim co się tam dzieje może decydować rodzina pana Marcisza. Miasto, nawet
gdyby chciało, granicy prywatności przekroczyć nie może. Ale zwrócono uwagę na ważną dla rudzian sprawę: pamięci o tych, którzy
zasłużyli się miastu. Otóż od początku roku
przypominamy sylwetki postaci ważnych dla
Rudy Śląskiej – są to publikacje w Internecie,
na łamach „Wiadomości Rudzkich” i etiudy
filmowe. Wkrótce przypomnimy postać Juliusza Marcisza – odpowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy UM.
– Jesteśmy też otwarci na sugestie i podpowiedzi w kwestii zrealizowania innych projektów – form pamięci o znakomitych rudzianach. Na początek postaramy się spisać groby zasłużonych rudzian oraz ocenić ich stan.
Zastanowimy się również, jak możemy się nimi zaopiekować – dodaje.
reklama
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Młoda, piękna i ambitna – Aleksandra Kusiak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr
2 im. G.Morcinka oraz przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta opowiada WR o tym jak
godzi ze sobą szkołę oraz pełnioną funkcję. Zdradziła nam także jak wygląda praca w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Głos młodych

– Jak to się stało, że jesteś w Młodzieżowej
Radzie Miasta?
– W mojej szkole dowiedziałam się o wyborach. Postanowiłam wtedy pójść gdzieś dalej.
Te wybory były przeprowadzane w każdej szkole. Przed nimi trwała minikampania, którą prowadziłam przez około dwa tygodnie.
– Jak wyglądały początki w Radzie?
– Na pierwszej sesji następował wybór całego prezydium. Właściwie do tej pory nie wiem
jak to się stało, że to właśnie ja zostałam wybrana na przewodniczącą. Mimo tego że każdy
miał kilka chwil, by zareklamować się przed
Radą, to każdy był tam z innej szkoły i widzieliśmy się dopiero pierwszy raz.
– Czy rzeczywista praca Rady różniła się
od tego jak sobie ją wyobrażałaś?
– Niektórych obowiązków, które teraz wykonuję, w ogóle się nie spodziewałam. Jednak pomimo
kilku wyjątków nie różni się zbytnio ta praca od
moich wyobrażeń. Radni się spotykają na sesjach
bądź spotkaniach roboczych. Głównie proponujemy pomysły na to, czym chcemy się zająć.
– Młodzieżowa Rada jednak nie ma zbyt
wielu kompetencji.

– Faktycznie nie jest ich zbyt wiele. Jesteśmy
bardziej organem, który ma reprezentować młodzież całego miasta. Nasz głos brany jest pod
uwagę gdy już ta ,,dorosła” Rada Miasta zajmuje się sprawami dotyczącymi nas młodych.
Oprócz tego staramy się organizować różne akcje. Mamy ten plus, że współpracujemy z Urzędem Miasta. Dlatego też podczas np. organizacji
debat lub konkursów otrzymujemy pomoc między innymi od Pani Prezydent.
– Poza obowiązkami w Radzie odnosisz też
sukcesy na niwie szkolnej.
– Przedmiot, który interesował mnie od dawna, to matematyka. Później jakby automatycznie
do mojego zakresu zainteresowań doszła też ﬁzyka. Już od gimnazjum brałam udział w konkursach i olimpiadach związanych z tymi przedmiotami. Czasem jest taki czas w szkole, że nie
ma mnie tam przez tydzień, ponieważ wciąż jestem na przedmiotowych konkursach.
– Jakie są Twoje największe sukcesy na tej
płaszczyźnie?
– Do takich sukcesów zaliczam udział w ﬁnale Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH oraz
Finał Śląskiego Konkursu Matematycznego.

– Przedmioty ścisłe często kojarzą się
z ludźmi, którzy mają wszystko uporządkowane. Czy jesteś taką osobą?
– Zdecydowanie tak. Myślę, że każdy kto
mnie zna jest w stanie to potwierdzić. Jestem
osobą, która wszystko chce mieć poukładane
i zrobione na czas. Muszę przyznać, że takie cechy przydają się w Młodzieżowej Radzie Miasta, bo jest tam dużo papierkowej roboty.
– Wyglądasz na zapracowaną dziewczynę.
Czy znajdujesz czasami czas dla siebie?
– W tygodniu mam dużo obowiązków. Wolne
chwile znajduję tylko w weekendy. Staram się
wtedy mocno zrelaksować, by jak najlepiej
wejść w nowy tydzień.
– Co sprawia, że najlepiej się relaksujesz?
– Bardzo lubię czytać książki. To one sprawiają, że mogę na moment przenieść się w zupełnie inny świat. Poza tym uprawiam też sport.
Najchętniej gram w tenisa. W wolnej chwili
staram się również znajdować czas dla przyjaciół.
– Jakie są Twoje plany na przyszłość?
– Wcześniej swoją przyszłość nierozerwalnie
wiązałam z matematyką. Z biegiem lat człowieka zaczynają interesować także inne rzeczy, dlatego teraz jest trudno mi określić takie plany.
Myślę, że to nie jest tylko mój problem. Większość ludzi w moim wieku ma takie dylematy.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Robert Połzoń

Foto: RP
OGŁOSZENIE

POLECAMY...

Artur Andrus

Vietato fumare,
czyli reszta z bloga
i coś jeszcze
Kolejny tom z wyborem najlepszych
i najśmieszniejszych tekstów Artura Andrusa publikowanych na jego blogu internetowym i w prasie.
Teksty tu zebrane zamieszczałem na
internetowym blogu, w „Gazecie Lekarskiej” i miesięczniku „Zwierciadło”. Czyli
właściwie powinienem tę książkę zatytułować: „Niczym szczególnym, poza osobą
autora, niepowiązane ze sobą żartobliwe teksty, pisane z myślą o lekarkach i lekarzach, kobietach, mężczyznach czytujących kobiece pisma
oraz wszystkich innych, zwłaszcza posiadających dostęp do Internetu,
a teraz już niekoniecznie”. Domyśliłem się od razu, że moja książka może
nie mieć aż tak dużej okładki i zrezygnowałem z tego pomysłu. Stąd więc
VIETATO FUMARE.
Artur Andrus
REKLAMA

KANCELARIA
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KULTURALNIE

SPA dla ducha
– Pomysł na nazwę SPA, czyli Salon Prezentacji Artystycznych, wziął
się stąd, że chcieliśmy zaintrygować
i przykuć uwagę tych osób, które będą
uczestniczyć w spotkaniach – mówi
Agnieszka Płaszczyk, kierownik
CIS-u „Stary Orzegów”.

CO, GDZIE, KIEDY?
20 czerwca, w siedzibie orzegowskiego CIS-u, odbyło się drugie spotkanie z cyklu SPA kulturalnego. Wieczór literacki tym razem minął pod
hasłem „Czytanie dramatu” . To efekt
ścisłej współpracy z Jerzym Mazurkiem, wicedyrektorem Młodzieżowe-

Noc na bunkrze

Aktorzy Teatru Wizjer sprawili, że spotkanie nie było zwykłym odczytaniem dramatu.

Spotkania w ramach SPA kulturalnego powoli zyskują stałych bywalców.

Foto: MS

Najlepsi artyści zostali odznaczeni „Złotymi Pierrotami”.

Foto: MS

go Domu Kultury, który zainspirował
taką formę spotkań.
– Te wieczory to odprężenie, humor,
dobra zabawa, ale nie tylko. To także
reﬂeksja – dzisiaj nad dwoma dramatami: „Zabieg” i „Klatka”, autorstwa
Jerzego Mazurka – podkreślała
Agnieszka Płaszczyk. Dramaty odczytane były przez aktorów „Teatru

Wizjer” MDK: Delﬁnę Glapińską, Joannę Kąkol oraz Łukasza Pogodałę,
którzy wprowadzili słuchaczy w klimat relacji damsko-męskich.
– Chciałabym, by mieszkańcy Orzegowa mogli spotkać się bezpośrednio
z recytowanym wierszem czy dramatem, by sztuka wyższa była dla nich
w zasięgu ręki – dodała.
MS

brali inną drogę, ale jedno jest pewne
– wszyscy stali się wrażliwi na sztukę
i kulturę, tworząc wielką rodzinę
„Pierro”.
23 czerwca, w Domu Kultury
w Bielszowicach, odbyło się uroczyste zakończenie roku artystycznego
Amatorskiego Teatru „Pierro”. Podczas gali nie tylko wręczono „Złote
Pierroty 2014”, ale także zaprezentowano
artystyczne
dokonania
uczniów.
– Działamy na tzw. rynku teatralnym od 1997 roku i tradycyjnie w okolicach czerwca chcemy podsumować
kolejny sezon. To podsumowanie ma
kilka celów. Po pierwsze chcemy podziękować wszystkim, którzy nam pomogli przez ten rok, po drugie chcemy
podziękować sobie nawzajem. Uhonorujemy także wyróżniających się
i zasłużonych uczestników naszego
przedsięwzięcia, a także pokażemy
mały wycinek tego, co przez ten cały
rok się działo – mówił Grzegorz Dudziak, opiekun muzyczny Teatru.

– Myślę, że jesteśmy jedną wielką
rodziną, rozrastającą się i wielopokoleniową. Kończąc sezon w 2015 roku
mam nadzieję, że będzie nas jeszcze
więcej – dodał.
Teatr „Pierro” to trzy sekcje: wokalna, taneczna i teatralna, które skupiają utalentowaną młodzież.
– W Teatrze jesteśmy już 3 lata,
a zaczęło się od tego, że traﬁliśmy do
klasy pani Morajko w II LO. Wystąpimy dzisiaj w spektaklu o Karolu Goduli, w którym przybliżamy, być może
nie do końca wszystkim znaną postać,
związaną z naszym miastem – podkreślali Jakub Wyciślik i Daniel Chmiel,
podopieczni Teatru.
Artyści doceniają trud jaki wkładają ich opiekunowie w całoroczną pracę: – Pani Morajko jest wymagającą
nauczycielką, ale dzięki temu na scenie widać tego efekty. Dzięki niej
oprócz sztuki aktorskiej, uczymy się
również wiele o Śląsku, jego kulturze,
historii – dodają.
MS

28 czerwca, w godzinach od 18.00
do 22.00 w Kochłowicach, na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nadzieja” tradycyjnie odbędzie się
„Noc na bunkrze”. Program przewiduje zwiedzenie schronu bojowego nr
75 Grupy Bojowej „Kłodnica”,
współczesne aranżacje muzyczne
„Pieśni ludu polskiego na Górnym
Śląsku”, czy prezentację grup rekonstrukcji historycznej (GRH) oraz zabawy dla dzieci.

Kryminał po śląsku
Już 26 czerwca, o godzinie 17.00,
w ﬁlii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Halemba) odbędzie się spotkanie z Marcinem Melonem – autorem kryminałów po śląsku, który
stworzył postać komisarza Hanusiaka. Zapraszamy!

Zapisy do „Rudzian”

Kolejny rok Pierrotów

Zaszczepiają miłość do sztuki, kultury i regionu wszystkim tym, którzy
wstąpią w ich szeregi. Anna Morajko
oraz Grzegorz Dudziak na przestrzeni
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lat objęli opieką setki utalentowanych
dzieciaków. Niektórzy z nich do dziś
podążają za aktorskimi, muzycznymi
i tanecznymi talentami, pozostali wy-

Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”
prowadzi nabór do swojej grupy. Zapraszamy wszystkich utalentowanych
tanecznie, muzycznie czy wokalnie.
Zgłoszenia i informacje pod numerem
telefonu: 32 248-62-40, wew. 24.

Maraton zumby
To będzie kolejny kolorowy i energiczny maraton zumby. Tym razem
w Domu Kultury w Bielszowicach.
Wszystkich chętnych do wspólnej zabawy zapraszamy 28 czerwca, w godzinach 16.00-19.00. Cena biletu wynosi 30 zł (więcej informacji pod numerem tel. 519-704-101 – zakup biletów do 20 czerwca).

Przegląd audiobooków
30 czerwca, o godzinie 18.00 w Bibliotece Centralnej (Wirek) – przegląd nowości audiobooków. Będzie to
spotkanie z użytkownikami Mediateki, przeznaczone przede wszystkim
dla osób z dysfunkcją wzroku.
REKLAMA

www.klimalux.pl
OFERUJEMY
•
•
•

montaż klimatyzacji, wentylacji,
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny
duży wybór, atrakcyjne ceny
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chemię budowlaną
materiały izolacyjne
cegły, pustaki, bloczki
kostkę brukową, palisady,
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i suﬁtowe
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria
folie budowlane
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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Niemal 4,5 mln zł kosztował pierwszy etap rewitalizacji kompleksu sportowego Burloch w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. W minioną sobotę oﬁcjalnie otworzył on
swoje podwoje. Hitem obiektu jest jedno z najlepszych w Polsce boisk do gry w rugby oraz unikatowy tor do jazdy na rolkach. Gościem specjalnym inauguracji Burloch Areny był Jan Szymański, brązowy medalista tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szybkim.

Burloch Arena tętni życiem!
– Tu jest idealne miejsce do rekreacji i do uprawiania sportów wyczynowych – mówił na Burlochu Jan Szymański. – Na pewno ludzie będą tutaj
przychodzić, bo nawierzchnia jest rewelacyjna i jest to miejsce typowo dla
rolkarzy. Nie ma lepszego wychowania młodzieży jak przez sport, więc
należy się cieszyć, że jest taki obiekt,
gdzie młodzi ludzie będą mogli jeździć. Moja przygoda ze sportem wyczynowym zaczęła się właśnie dzięki
rolkom. Wielokrotnie startowałem
w mistrzostwach Europy i świata
w rolkarstwie, dopiero później, w wieku 18 lat, zacząłem jeździć na łyżwach
i pokochałem ten sport – dodał.
Mistrz olimpijski wziął udział
w rudzkim nightskatingu, czyli przejeździe rolkarzy ulicami miasta. Jego
trasa przebiegała od rynku w Nowym
Bytomiu do ośrodka Burloch w Orzegowie. – Burloch już teraz cieszy się

ogromnym zainteresowaniem wśród
rolkarzy. Swoje treningi prowadzi na
tym torze lokalny śląski klub Silesia
Skating. Oprócz tego wiele osób indywidualnie korzysta z dobrodziejstwa
tego toru – powiedział Bartosz Graliński ze SportRebel.
W przejeździe wzięło udział wiele
osób z Rudy Śląskiej i miast ościennych. – Bardzo fajna impreza – komentowała Joanna Sroka, która na
rolki przyjechała z siedmioletnim synem Bartkiem. – Byłam już na podobnych przejazdach w Katowicach.
Mam nadzieję, że nightskating będzie
organizowany w Rudzie Śląskiej częściej – dodała.
– Popularność, jaką cieszy się zrewitalizowany Burloch pokazuje, że ta
inwestycja była „strzałem w dziesiątkę” – oceniła prezydent Grażyna
Dziedzic. – Jeszcze zanim oﬁcjalnie
otworzyliśmy obiekt, już cieszył się on

W minioną sobotę Burloch Arena oﬁcjalnie otwarła swoje podwoje.

sporym zainteresowaniem mieszkańców. W zasadzie nie ma chwili, by
Burloch był pusty. Ćwiczą tu rugbiści
i rolkarze, przychodzą też mieszkańcy
okolicznych osiedli, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Można tu też pograć w piłkę, czy uprawiać nordic
walking – wymieniała.
Z okazji otwarcia Burloch Areny
zorganizowano też pokazy jazdy
agresywnej, freestyle slalom’u oraz

hokeja na rolkach. Można było je podziwiać na rudzkim rynku. Z kolei na
terenie kompleksu odbyły się Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7. Wzięło
w nich udział 8 drużyn z całej Polski.
W dniu otwarcia obiektu rozegrano
też mecz towarzyski drużyn męskich.
Rywalizował w nim K.S. Rugby Ruda
Śląska i reprezentacja Śląska.
Jak podkreślali organizatorzy turnieju, nie liczyła się w nim wygrana,

Gościem specjalnym inauguracji kompleksu sportowego był Jan Szymański, brązowy medalista tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie szybkim.

Jan Szymański wziął udział w rudzkim nightskatingu.

W przejeździe na rolkach wzięło udział wielu rudzian i mieszkańców ościennych miast.

ale duch walki. – Rugby ma w sobie to
„coś”, dzięki czemu agresywnie walczymy ze sobą na boisku, ale poza
murawą jesteśmy przyjaciółmi, jedną
wielką rodziną – komentował Wojciech Kołodziej, prezes K.S. Rugby
Club Ruda Śląska. – Jest to sport wymagający nie tyle przygotowania ﬁzycznego, co mocnego charakteru
i odwagi. Potrzeba też zmysłu gry zespołowej, bo w tej dyscyplinie jeden

Wiadomości Rudzkie 25.06.2014

zawodnik meczu nie wygra. Naszą naczelną zasadą jest „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – wyjaśniał.
Zarówno uczestnicy turnieju rugby
jak i jego sędziowie, szeroko komentowali walory orzegowskiego boiska.
Pochwał nie szczędziły też władze
Polskiego Związku Rugby. – Jestem
pod wrażeniem zieleni, wokół której
ten obiekt się znajduje – mówił Robert Pietrzak, wiceprezes Związku. –
Nawierzchnia boiska jest bardzo wysokiej klasy. Myślę, że przysporzy ono
wiele dobrego rugbistom z Rudy Śląskiej. Jeżeli będzie taka wola władz
miasta, to w przyszłym roku, albo nawet na jesieni tego roku, możemy jako Polski Związek Rugby zorganizować tutaj jakiś turniej w obsadzie
krajowej a może i międzynarodowej –
deklarował.
Dotychczasowy koszt rewitalizacji
Burlocha wyniósł około 4,4 mln zł.
W następnej kolejności planowane
jest m.in. wybudowanie zadaszenia
nad lodowiskiem, toru do jazdy na
rowerach górskich, skateparku oraz
placu zabaw.

Ruda Śląska z roku na rok w coraz
większym stopniu wspiera sportowe
inicjatywy. Dlatego też w tym roku
w mieście powstaną cztery nowoczesne boiska sportowe, z których
będą mogły korzystać rudzkie kluby
sportowe oraz mieszkańcy. Na ten
cel w budżecie miasta zaplanowano
2,5 mln zł. Tylko w tym roku na
działalność rudzkich klubów sportowych przeznaczono w budżecie miasta przeszło 2,8 mln złotych. Najwięcej otrzymały ZKS „Slavia Ruda
Śląska”, KS „Zgoda Ruda Śląska
Bielszowice”, GKS „Urania” oraz
SRS „Gwiazda”. Ponadto kwotą
przekraczającą 100 tysięcy zł wsparte zostały stowarzyszenia oraz kluby
sportowe w zakresie działań profilaktycznych. W zakresie promocji
Rudy Śląskiej miasto współpracuje
z KPKS „Halemba”, którego młoda
akrobatka Oliwia Hałupka wyjedzie
na mistrzostwa świata we Francji
oraz z SRS „Gwiazda” jako jedyną
drużyną futsalową w mieście. Na ten
rodzaj promocji przeznaczono 35 tysięcy zł.

KP

Wakacje
w mieście

Z okazji otwarcia Burlocha na rynku zorganizowano pokazy jazdy agresywnej, freestyle slalom’u oraz hokeja na rolkach.

Impreza na rynku była prawdziwą gratką dla rolkarzy.

Na Burlochu odbyły się Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7.

W turnieju rugby wzięło udział 8 drużyn kobiecych.

Rolkarze przejechali ulicami miasta. Trasa biegła od rynku w Nowym Bytomiu do kompleksu Burloch w Orzegowie.

Rudzki Informator Samorządowy
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Dzieci wypoczywające w Rudzie Śląskiej podczas tegorocznych wakacji na
pewno nie będą się nudzić. Jak co roku
półkolonie dla rudzkich uczniów przygotowało Miejskie Centrum Kultury oraz
Dom Kultury. W programie są zajęcia artystyczne, gry i zabawy edukacyjno-rekreacyjne, wyjścia do kina, na basen, a także
wycieczki. Z MCK-iem dzieci zwiedzą
„Śląski Ogród Botaniczny”, wezmą udział
w turnieju rycerskim i pojadą do „Warowni
Pszczyńskich Rycerzy”. Półkolonie w Domu Kultury odbędą się pod hasłem „Doświadczalscy”. Zaplanowano warsztaty
chemiczne, warsztaty robotyki, wycieczki
i udział w turnieju rycerskim.
Półkolonie organizuje również rudzkie
Muzeum Miejskie. Między 30 czerwca a 4
lipca dzieci będą miały okazję poznać urok
i bajkowość zamku w Mosznej, odwiedzić
Renesansowy Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach i zamek w Będzinie.
Szereg atrakcji przygotowała jak zwykle
Miejska Biblioteka Publiczna. W poszczególnych filiach, w tym w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów oraz Stara Bykowina, odbędą się m.in. zajęcia
świetlicowe, turnieje tenisa stołowego,
warsztaty plastyczne, poranki filmowe
i karaoke dla dzieci.
Wakacje ze zdrowiem „Rycerze i księżniczki” organizuje In-nY Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Podczas
poszczególnych półkolonii będą organizowane wycieczki, różnorodne warsztaty
m.in. archeologiczne i kulinarne. 3 i 4 lipca
odbędzie się wyprawa Wielkiego Księstwa
Kochłowickiego do Ośrodka w Kuźnicy
Brzeźnickiej na biwak.
Kto nie wybiera się w tropiki, a chciałby
poczuć ich klimat, może wybrać się do
rudzkiego Aquadromu. Na czas wakacyjny
zostały przygotowane specjalne pakiety.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.aquadrom.pl. Warto też pomyśleć o wakacyjnym kursie nauki pływania
dla dzieci, który organizowany jest w Aquadromie.
Tradycyjnie już w okresie letnim obowiązywać będą „wakacyjne” ceny biletów
na miejskich basenach krytych w dzielnicach Ruda, Kochłowice i Nowy Bytom.
Bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna do
godziny 15.00) – 3,50 zł, bilet grupowy
(dzieci i młodzież szkolna) – 2,50 zł.
Wstęp na miejski basen odkryty przy ul.
Ratowników kosztować będzie 4.00 (bilet
ulgowy-szkolny), a dla grup zorganizowanych 1,50 zł od osoby.
Oferta wakacyjna ciągle się poszerza.
Ciekawe atrakcje na lato w mieście przygotowują też rudzkie stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe i osiedlowe
domy kultury. 
AS
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ekologią

EKO-obiektyw
Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest świętowany w ponad stu krajach, w których edukacja ekologiczna przypomina idee zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym
naszego świata. Podczas tegorocznych obchodów regionalnych podczas Pikniku Bioróżnorodności w Parku Śląskim w Chorzowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „EkoAktywni 2014”.

14 czerwca, w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się Piknik Bioróżnorodności.
Wyjątkowe wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację Park Śląski przy
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Piknik Bioróżnorodności
Łąka obok Kapelusza w Parku Śląskim 14 czerwca zamieniła się w łąkę
bioróżnorodności. Piknik został zorganizowany w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Park Śląski
pn. „Akademia Bioróżnorodności”.
Projekt rozpoczął się w kwietniu br.
Głównym założeniem jest stworzenie
dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności
i osobistego doświadczania bioróżnorodności. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt lekcji terenowych i warsztatów
oraz 24-godzinnych warsztatów ogrodniczych dla dzieci. Piknik był kolejnym
elementem edukacyjnym.
Jednym z ważniejszych, jak nie najważniejszym punktem programu Pikniku, było wręczenie nagród „EkoAktywni”. Konkurs organizowany jest od
roku 2008 przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Kierowany jest
do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność
lub realizujących programy z zakresu
edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, proﬁlaktyki zdrowotnej dzieci z ob-

szarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Celem konkursu jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności
w zakresie szeroko pojętej edukacji
ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność.
W tym roku do konkursu organizacje
zajmujące się ekologią były rekomendowane przez wójtów, burmistrzów
oraz prezydentów miast. Zgłoszone
kandydatury zostały ocenione przez jury konkursowe, które brało pod uwagę
realizowane projekty i programy, uzyskane efekty, aktywizowanie społeczności lokalnych, kreowanie liderów.
Do Biura Funduszu wpłynęły 52 zgłoszenia konkursowe. Jury wybrało 21
liderów, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami na rzecz ochrony
środowiska w województwie śląskim.
Coraz częściej widać, że w kształtowanie postaw ekologicznych włączają
się młodzi ludzie tworząc formalne
bądź nieformalne grupy ekologiczne.
Właśnie wśród nich znalazła się grupa
ekologiczna z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.
Młodzież z Gimnazjum nr 10 z Gliwic specjalizuje się zaś w zbiórce elek-

trośmieci. Dzięki różnym akcjom
i współpracy ze środowiskiem lokalnym zebrano aż 10 ton baterii oraz inne
materiały, m.in. nakrętki i makulaturę.
Jak podkreśla Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach – „Ekoaktywny znaczy współpracujący. Nie tylko z przyrodą, nie
tylko ze środowiskiem, ale także z innymi ludźmi na rzecz tego środowiska,
również na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”.
Co roku Fundusz stara się zmieniać
kategorie, tak aby każdy został doceniony. Z roku na rok jury ma jednak
coraz trudniejszy „orzech do zgryzienia”, ponieważ aktywność śląskich
ekologów staje się coraz większa.
Patrząc na listę tegorocznych laureatów jedno można powiedzieć – na
pewno z ekologią, a co za tym idzie,
z budowaniem świadomego odpowiedzialnego społeczeństwa jest coraz lepiej. Świadczą o tym nie tylko ilości
zgłoszeń napływających do WFOŚiGW w Katowicach, w ramach konkursu „EkoAktywni”, ale również to,
jakie akcje są podejmowane w ramach
działań ekologicznych oraz ilości grup,
które powstają, aby działać dla przyrody.
Nam pozostaje podziękować wszystkim aktywnym obywatelom i życzyć
kolejnych sukcesów oraz pomysłów na
dalsze działania.
Agnieszka Kominek

1
Źródło: WFOŚiGW w Katowicach
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-maluch

1. Nieożywiona część ekosystemu
2. Ponowne przetworzenie odpadów
3. Naszym obowiązkiem jest ich
segregacja
4. Jest gadem
5. Odnawialne ………. Energii lub
samoczynny wypływ wody
6. Gatunek płaza, żyje w mokradłach
7. Wraca na wiosnę do Polski, żywi
się m.in. żabami
8. Nauka o strukturze i
funkcjonowaniu przyrody
9. Skała podwodna
10. Stanowią ponad 70% powierzchni
Ziemi
11. Jest niezbędna do życia
12. Jest czerwona i ma czarne kropki
13. biocenoza + biotop = ………………….
14. Śmieci w płynie, czyli to co
wypływa z wanny, zlewu, pralki,
itp.
15. Spada jesienią z drzewa

EKO-fakty

3
4

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day – WED) –
dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku, obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100
krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

5
6
7
8

EKO-słowniczek

9
10

Bioróżnorodność – różnorodność gatunkowa wszystkich żywych organizmów,
które występują na Ziemi, we wszystkich ekosystemach: morskich, lądowych, wodnych oraz w zespołach ekologicznych, do których organizmy żywe należą.
Ekosystem – jednostka ekologiczna (np. jezioro), w której zachodzi wymiana między biocenozą (częścią żywą) a biotopem (częścią nieożywioną). Inaczej jest to fragment przyrody, którą tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych
i zwierzęcych oraz przestrzeń ﬁzyczna zajmowana przez te organizmy, wchodzące we
wzajemne związki.
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DZIEŃ OJCA

KREDYTY W 15 MINUT

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

ZADZWOŃ
Tato, chcemy podziękować za wiarę
w nas, za to że znosisz to czego nie
sposób znieść, że dajesz mając puste
kieszenie, że wybaczasz nawet kiedy
nie przepraszamy.
Bardzo Cię kochamy Daruś!
Antek, Wiktor i Eryk
***
Dla Taty Romka od córki Dorotki:
Z okazji Dnia Twojego życzę Ci
wszystkiego najlepszego.
By zdrowie dopisywało,
pracy było mało. Wygrania fortuny,
takie są życzenia od córuni! Dorotki
***
Dla mojego Tatusia!
Dziś święto obchodzi najdroższy Tata,
niech los mu z kwiatów życie uplata,
niech nie da poznać żadnych trosk
i rzuci pod nogi pieniędzy stos.
Życzy córeczka Karolina Toś
***

Tato drogi i kochany
chociaż Cię blisko nie mamy
To zawsze na Ciebie czekamy
i życzenia Ci składamy
Kochamy Cię – Faustyna, Przemek,
Sebastian, Bogna
***

Z okazji Dnia Ojca
wszystkiego co najlepsze życzy
córka Lenka
***

Kochany Tato,
W dniu Twojego święta życzymy Ci
dużo zdrowia, radości i spełnienia
Twoich marzeń
Dominik, Paweł i Agnieszka

PROMO

500-853-100

CJA

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

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:
Tatusiu, dziękujemy za wszystko,
co dla nas robisz. Bardzo Cię kochamy.
Filip, Zosia i Antosia
***

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Wymagane są:
• prawo jazdy kat. C+E
• aktualne uprawnienia do wykonywania przewozu rzeczy
• uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

Nasz kochany Tatusiu!
W dniu Twojego święta,
życzymy Ci ogromu zdrowia,
mnóstwa siły
i bezmiaru cierpliwości dla nas,
bo nasze oddanie i wieczną miłość
Tatku nasz już masz
Twoje kochające Cię córki
Marlena, Iza, Edyta i Ola
***

Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę
oraz atrakcyjne warunki
wynagradzania.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. 32 243-27-47, fax 32 243-30-78
OGŁOSZENIE
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do
składania ofert w trybie Konkursu Ofert z negocjacjami na wykonanie
instalacji klimatyzacji dla dwudziestu jeden pomieszczeń biurowych
w budynku przy ul. Kłodnickiej 97 w Rudzie Śląskiej.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Przetarg 2014 pt. wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Kłodnickiej 97 w Rudzie Śląskiej – nie otwierać” w terminie do 7.07.2014 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
w pokoju 113.
Specyﬁkacja przetargowa do pobrania ze strony internetowej GSM
„ Nasz Dom”.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod numerem telefonu
(32) 243-25-65 wew. 46.

Kochany Tatusiu Przemku,
w dniu Twojego święta
życzę Ci żebyś był zawsze uśmiechnięty.
Obiecuję, że będę zawsze grzeczna.
Kocham Cię,
Twoja królewna ALA:)
***

Tatko kocham Cię bardzo!!! Jesteś
wielki i tyle – Superman zostaje w tyle!
Najserdeczniejsze życzenia dla Tatusia
Mariusza Badaczewskiego składa
córcia Paula

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro), wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej przy ul. Kłodnickiej 3a w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działki nr 580/39
o pwierzchni 45 m2, nr 581/39 o powierzchni 46 m2, zapisane na karcie mapy 1, w obrębie Kłodnica,
objęte księgą wieczystną KW Nr GL1S/00016017/5 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która
zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osób ﬁzycznych.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.

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

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 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. 888-044055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.

 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501281-222.
 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.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Ruda 1, M-3, 41 m2, 95 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Wirek, M-4, 60 m2, 125 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 OKAZJA, Wirek, M-5, 70 m , 140 tys.
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
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 Wirek, M-2, 24 m2, 58 tys .VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
 Bykowina – OKAZJA sprzedam 73 m2,
159 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 728-874-276,
660-220-700.

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

 Dojazd do klienta! Pożyczka do 25.000
zł. Proﬁ Credit, tel. 514-516-767, 728-874276.

 Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54 m2, 86
tys., w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706692.

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

 Zamienię na mieszkanie w Halembie lub
sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w Leśnej koło Olesna. Piękna okolica:
lasy, woda. Tel. 601-923-505.

 Gładzie bezpyłowo, malowanie, kafelkowanie. Tel. 694-331-152.
 Domofony, tel. 500-540-743.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Sprzedam piekarnię. Tel. 519-311550.
 Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. Tel. 519-311-550.
 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w
Goduli, na parterze. Tel. 601-875-010.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli, I p.
Tel. 601-875-010.
 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.
 Do wynajęcia lokal – Kochłowice
(rynek) 60 m2. Tel. 661-434-292.

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

 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie w wieżowcu (Nowy Bytom).
1200 zł + media. Tel. 603-576-374.

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

 Bezpośrednio sprzedam M-3, 50 m2, ul.
Bzów. Cena 137 tys. Tel. 605-989-765.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Do wynajęcia dwupokojowe częściowo
umeblowane mieszkanie – Bytom Szombierki, 38 m2. Cena 550 zł + media/mc). Tel.
607-219-491.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 590
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 145
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od 105 m2,
od 265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy.
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692, 691-523-055.
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz
4. piętra) 731-765-095
 Jednopokojowe, 32 m2, 67 tys., I piętro,
Sztolniowa. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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 44 m2 – Bytom,
cena 88 tys., III p., po remoncie, lub wynajmę (650 zł + media/mc, umeblowane). Tel.
607-219-491.
 Sprzedam M-3 Halemba, parter, tel.
663-473-320.
 Sprzedam M-3, 50 m , Bykowina (Ip.,
po remoncie). Tel. 512-176-552.
2

 Sprzedam ogródek działkowy – Godula. Tel. 608-641-243 po 15.00.
 Ruda Śląska 1 – sprzedam domek ﬁński, działka 688 m², garaż. Dobra lokalizacja: blisko przedszkole, szkoła, ośrodek
zdrowia, sklepy, dworzec PKP, tramwaj, autobus, 20 min do Katowic. Cena do uzgodnienia. Kontakt, tel. 0049-157-720 49835,
mail: leowra@t-online.de.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel.
507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.
 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel.
515-533-560.
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.

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

 Trzypokojowe, 60 m2, 129 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

WYNAJEM

USŁUGI

LOKAL

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

DZIAŁKI. KOM.

 Dwupokojowe, 39 m2, 79 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Bliźniak Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
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.-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-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
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem

Zabrze Makoszowy

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
pow. od 814 m2
pow. od 956 m2
37 m2
35 m2
35 m2
40 m2
43 m2
43 m2
43 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
39 m2
38 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
37 m2
200 m2
51 m2
2010 m2
2010 m2

1022 m2

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 zł
65 000 zł
75 000 zł
85 tys. zł
75 tys. zł
95 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
99 tys. zł
159 tys. zł
109 tys. zł
140 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
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.
600 tys. zł
10 tys. zł/mc

120 tys. zł

KĄCIK ADOPCYJNY

 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 AAA zatrudnię miłe panie wiek 18-35.
Tel. 790-543-125.
 Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem – wysokie
wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501055-565, proszę dzwonić w godzinach
9.00-14.00.
Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do warsztatu samochodowego Auto
Service TOBOŁA, tel. 32 248-79-12, 508281-989.
 Przyjmę do pracy z doświadczeniem w
branży zoologicznej w okresie urlopowym,
pracazoo@interia.pl.
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-512-389.

Majkel to malutki roczny psiak, mix
buldożka i sznaucera. Oddany z powodu choroby właściciela. Wychowany w domu, zgadza się z psami i lubi
dzieci. Potrzebuje domu aktywnego
gdyż uwielbia zabawę z piłką. Majki
to świetny psiak dla ludzi aktywnych,
kochających sport i aktywny tryb życia. Kontakt w sprawie adopcji, tel.
510-268-586.

Książka na wakacje

 Do zakładu kamieniarskiego przyjmę
emeryta górnika, wiek do 50 lat. Tel. 501303-628.
 Zatrudnię do pracy na magazynie osoby
sprawne do 40 lat, Ruda Śląska. Tel. 32 24440-88.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Spotkajmy się w miłej atmosferze w prywatnym mieszkaniu, Ruda Śląska. Tel. 790543-125.

Pani MARIANNIE FLASZYŃSKIEJ Z RODZINĄ
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Fanom książek historycznych proponujemy biograﬁę jednej z najbardziej przerażających, a jednocześnie
najbardziej tajemniczych postaci hitlerowskiego imperium. Książka
,,Himmler. Buchalter śmierci” wyszła spod pióra jednego z najwybitniejszych współczesnych historyków,
specjalizującego się w tematyce
związanej z Holokaustem. Peter
Longerich starał się obszernie
i szczegółowo przedstawić historię
Heinricha Himmlera. Chcesz dołączyć tę pozycję do swojej biblioteczki? Wyślij SMS-a o treści:
wiad.historia+imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na
SMS-y czekamy 25.06.2014 od godziny 10.00 do 2.07.2014 do godziny 12.00.

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248 60 97
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu wolnego lokalu
mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 52 w
dzielnicy Nowy Bytom o powierzchni użytkowej 106,59 m2, wyznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu (cena wywoławcza do przetargu – 156.000,00 zł).

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej przy ul. Orzegowskiej 20 w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 2506/199 o powierzchni 315 m2, zapisana na
karcie maapy 9, w obrębie Ruda, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00006766/7
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

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. 32 248-6097, 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.

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat czterech
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.01.2014 r. oraz 25.03.2014 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze rokowań z przeznaczeniem pod
budowę garaży murowanych są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej, obręb Kochłowice, k.m. 1 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9
(w dziale trzecim wpisane są służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę
3016/160; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczone numerami geodezyjnymi:
a) 3582/160 o powierzchni 23 m2, 		
b) 3583/160 o powierzchni 22 m2,
c) 3584/160 o powierzchni 22 m2,
d) 3585/160 o powierzchni 24 m2,
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska działki
stanowią teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1), położone są w sąsiedztwie zabudowy garażowej,
mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych; posiadają regularny kształt zbliżony do
prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ulicy Łukowej, w związku z czym Gmina Miasto Ruda Śląska na działce nr
3016/160 o powierzchni 426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową, ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na
rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu nr: 3582/160, 3583/160, 3584/160 i 3585/160.
Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych nieruchomości
wynosi 1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie z VAT jest
płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Każdy z wyłonionych w drodze rokowań nabywców nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 1.020,00 zł wraz z VAT przed zawarciem umowy notarialnej.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań wynoszą:
– dla działki nr 3582/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3583/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3584/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3585/160 -– 800,00 zł.
Ceny osiągnięte w rokowaniach stanowić będą podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 5% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. Pierwszą
opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne
wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rokowania odbędą się w dniu 22.07.2014 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 15.07.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 40,00 zł z dopiskiem
„zaliczka – ul. Łukowa działka nr …” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu – pokój nr 13
i 14 – w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00
wew. 2231.
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Biegi

Jubileuszowe kilometry
W sobotę (21.06.) 150 biegaczy
wyruszyło na specjalną trasę, by aktywnie uczcić 55. rocznicę urodzin
miasta. Dystans jaki pokonali biegacze był znaczący – 55 kilometrów –
po jednym kilometrze na każdy rok
funkcjonowania miasta.
Pomysłodawcą biegu był August
Jakubik, dla którego ta impreza także
miała wyjątkowy wymiar: – Tak się
szczęśliwie złożyło, że jestem rówieśnikiem Rudy Śląskiej i wspólnie obchodzimy to 55-lecie. Jako że jestem
bardzo mocno związany z bieganiem,
wymyśliłem aby te rocznice połączyć
i przebiec 55 kilometrów. W zabawę
udało mi się zaangażować rudzką
młodzież, z czego bardzo się cieszę –
mówił August Jakubik. Zapytany o to,

czego mu życzyć z okazji tak wyjątkowego jubileuszu, odpowiedział:
– Kolejnych 55 lat biegania. Wtedy
będę naprawdę szczęśliwy.
Biegacze z Augustem Jakubikiem
na czele wystartowali o godzinie 10.00
z placu Jana Pawła II. Pętla liczyła
1 km i przebiegała ulicami: Smolenia,
Objazdową, Markowej i Damrota. Limit czasu, w jakim trzeba było pokonać dystans 55 km wynosił 5,5 godziny. Z kolei każdy uczestnik sztafety
powinien był przebiec minimum jedno
okrążenie, tak by dana drużyna przebiegła w sumie 55 km. Zdecydowało
się na to osiem drużyn z rudzkich placówek oświatowych oraz jedna
z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.
– Trenuję bieganie w TL Pogoń Ruda

Śląska, dlatego chętnie zgłosiłem się
do udziału w sztafecie. Bieganie poprawia samopoczucie. Można się dzięki temu odstresować – zapewniał Sebastian Rudzki, jeden z uczniów, który
brał udział w sztafecie.
Wśród sztafet pierwsze miejsce zajęła sztafeta z Zespołu Szkół nr 5,
drugie sztafeta z Gimnazjum nr 9, zaś
trzecie sztafeta z Gimnazjum nr 14.
Oprócz młodzieży w biegu wystartowali polscy i zagraniczni biegacze.
W biegu indywidualnym bezkonkurencyjny był Adam Jagieła z KRS
TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska z wynikiem 3:55:22, zaś drugie miejsce
przypadło Leszkowi Małyszkowi
z Siemianowic Śląskich (3:57:22).
Ostatnie miejsce na podium wywalczył zwycięzca tegorocznego biegu
dwunastogodzinnego Andrzej Radzikowski z LKS Olimp Błonie
(03:58:19).

Biegacze wystartowali z placu Jana Pawła II.

Piłka nożna

Z Górnikiem jubileuszowo
Mecz Slavii Ruda Śląska z Górnikiem Zabrze w sobotę (21.06.) był
najważniejszym elementem obchodów z okazji jubileuszu 95-lecia działalności rudzkiego klubu. – To jest
bardzo ważny jubileusz, bo nasz klub
jest jednym z najstarszych w Rudzie.
Z okazji tego święta przygotowaliśmy
rodzinny festyn. Największą atrakcję
stanowi mecz z Górnikiem Zabrze.
Myślę, że kibice będą zadowoleni z takich obchodów – podkreślał Dariusz
Dobiech, prezes Slavii. – Klub cały
czas się rozwija. Na chwilę obecną
mamy sześć zespołów młodzieżowych.
Do tego w tym roku zespół występujący w B-klasie zakończył rozgrywki na
pierwszym miejscu. Myślę, że gdy
zbudujemy nowe boisko treningowe,
chętnych dzieci do trenowania u nas
przybędzie, z czego bardzo się cieszymy – dodał. Spotkanie z Górnikiem
Zabrze zakończyło się zwycięstwem

zabrzan, którzy wygrali 0:5. Bramki
dla trójkolorowych zdobyli: Szymon
Skrzypczak (dwie), Wojciech Król,
Wojciech Łuczak i Dzikamai Gwaze.
– Niektórzy zawodnicy wrócili
z wypożyczenia i było to dla nich dobre przetarcie. Dzięki temu mieliśmy
okazję zobaczyć ich w akcji i wyrobić
sobie o nich zdanie. Udzielamy zawodnikom wskazówek, bo prawda jest
taka, że zawsze chcemy im pomóc. Takie spotkania uczą tego, że nie można
lekceważyć przeciwników, bo inaczej
nic się w sporcie nie osiągnie – mówił
Robert Warzycha, trener Górnika Zabrze.
W przerwie meczu reprezentanci
zespołu występującego w B-klasie
odebrali puchar za zdobycie mistrzostwa. Po meczu natomiast kibice mieli okazję zdobyć autografy piłkarzy
Górnika czy zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.

Piłka ręczna

Trzecie w Polsce
W dniach 9-11 czerwca w Częstochowie rozgrywany był Ogólnopolski
Finał III Edycji Akcji „Szczypiorniak
na Orlikach 2014”. W zawodach
udział wzięły uczennice Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej,
które są jednocześnie zawodniczkami
KS Zgoda Ruda Śląska. Mimo dużej
konkurencji bielszowiczankom udało
się stanąć na podium – w kategorii
dziewcząt wywalczyły one trzecie
miejsce.
W finale zmierzyło się ze sobą 16
najlepszych zespołów z całej Polski.
Zespoły zostały podzielone na cztery
grupy po cztery drużyny w każdej.

Ekipa z Rudy Śląskiej przez fazę grupową przeszła niczym burza. Po pokonaniu drużyn z Lubicza, Piotrkowa
Trybunalskiego oraz remisie z Krakowem, dziewczęta zajęły pierwsze
miejsce w swojej grupie. W strefie
półfinałowej zwycięstwo z zespołem
z Kętrzyna zapewniło bielszowiczankom awans do strefy medalowej. W pojedynku o wejście do finału uczennice
SP nr 13 musiały uznać wyższość zawodniczek z Gniezna. W meczu
o brąz zawodniczki Zgody natomiast
pokonały mistrzynie województwa
mazowieckiego – SP nr 2 Zielonka
8:7.

W ramach obchodów Slavia zmierzyła się z Górnikiem Zabrze.

Slavia Ruda Śląska
– Górnik Zabrze 0:5
Slavia: Botor (46’ Woszek) –
Puschaus (46’ Piekorz; 64’ Piecha), Kowalik, Met (21’ Nawrat),
Moritz, Bocian (65’ Jamrozy),

Pożoga (42’ Nowek; 64’ Nawa;
79’ Szaton), Piecha (38’ Szymański), Witor, Szaton (38’ Rejmanowski), Zalewski.
Górnik: Kuchta (46’ Loska) –
Słodowy, Kopacz, Szeweluchin

Młode szczypiornistki nie tylko
mogły się cieszyć z zajęcia trzeciego
miejsca w ogólnopolskim turnieju.
Miały one także okazję porozmawiać,
zdobyć autografy i zrobić sobie zdjęcia z trenerami i zawodniczkami żeńskiej kadry narodowej a także dopingować polską drużynę podczas międzypaństwowego meczu piłki ręcznej
kobiet Polska – Czarnogóra.
Zespół Zgody Ruda Śląska wystąpił w składzie: Marta Weihrauch,
Aleksandra Kołecka, Weronika Sobańska, Agnieszka Iwanowicz, Julia
Skubacz, Natalia Olichwer, Martyna Mrozek, Julia Gardian, Weronika Hulin, Paulina Wieczorek, Weronika Ciaś, Karolina Wysoczańska,
Wiktoria Koniorczyk. Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michalski.

Młode szczypiornistki Zgody odniosły duży sukces – zajęły trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju.

(46’ Bedronka), Płonka – Wrzesień (46’ Gwaze), Drewniak (46’
Mańka), Kurzawa (46’ Piasecki),
Król (68’ Wrzesień) – Łuczak (46’
Barbus) – Skrzypczak (46’ Cupriak).
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Rugby

Diablice obroniły wicemistrzostwo

Diablice po raz drugi zostały wicemistrzyniami Polski.

W sobotę (21.06.) w Rudzie Śląskiej na nowo otwartym boisku do
rugby zmagania w Mistrzostwach
Polski w Rugby 7 zakończyły kobiety. Przed szóstym, finałowym
turniejem wiadomo było już, że tytuł najlepszej drużyny w kraju ponownie przypadł dominującym od
czterech lat w kobiecym rugby Mario Ladies Lechia Gdańsk.
Nie oznaczało to jednak, że emocji w Rudzie Śląskiej zabrakło.
Wręcz przeciwnie, w stawce o srebrny medal liczyły się aż trzy zespoły,
które dzieliły jednopunktowe różnice: Diablice Igloo Rugby Ruda Śląska, Black Roses Posnania Poznań
i Tygrysice Sochaczew.
Rudzianki przeszły przez turniej
niczym burza. Najpierw w fazie
grupowej pokonały Juvenię Kraków
45:0. Następnie z Black Roses Poznań wygrały 10:0, a Tygrysice Sochaczew pokonały wynikiem 43:5.
W pojedynku półfinałowym wyższość Diablic musiały uznać zawod-

niczki Legii Warszawa, które przegrały 24:0.
W finale turnieju znalazły się
dwie obecnie najlepsze w kraju drużyny kobiece – Mario Ladies Lechia
Gdańsk i Diablice Igloo Rugby Ruda Śląska. Diablice na boisko wyszły z mocnym postanowieniem pokonania rywalek na swoim własnym
boisku i do przerwy prowadziły 5:0.
Mistrzynie Polski zmotywowane
wyszły na drugą połowę i trzykrotnie wypunktowały rudzianki zdobywając ich pole punktowe. Wynik
końcowy to 5:15 dla Lechii.
– To srebro bardzo nas cieszy.
Utrzymać tak dobry rezultat jest
trudno, bo wszyscy stawiają sobie
za cel pokonanie nas. Mamy jednak
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powalczymy o złoto – mówił Mariusz Świerczyński, trener Diablic.
Ostateczna
kolejność
Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7
za sezon 2013/14 wygląda następująco: 1. MARIO LADIES Le-

Wędkarstwo

Z wędką o puchar
O Puchar Prezydent Miasta Ruda
Śląska rywalizowało w niedzielę
(22.06.) na stawie Kiszka w Lasach
Borowskich (Halemba) 60 wędkarzy. Zawody zorganizowało Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego
nr 92 przy KWK Halemba-Wirek.
– Te zawody zawsze cieszą się
dużą popularnością. Przyjeżdżają
na nie zawodnicy z całej Rudy Śląskiej. Dzisiaj startuje 12 drużyn,
czyli 60 wędkarzy – mówił Bernardyn Engler, prezes Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 92 przy
KWK Halemba-Wirek. – Wędkar-

stwo w Rudzie Śląskiej jest bardzo
popularne. Na samej Halembie mamy cztery stawy. Zachęcamy do
spróbowania swoich sił w wędkarstwie zarówno dorosłych jak i dzieci. Mamy bardzo dobrych opiekunów, pod okiem których dzieci
i młodzież odnoszą znaczne sukcesy. Ostatnio nasz zawodnik Robert
Mirek został spławikowym mistrzem
okręgu w kategorii U-14. Natomiast
w kategorii U-18 na podium stanął
nasz junior Michał Jałowiecki zdobywając tytuł drugiego wicemistrza
okręgu – podkreślał.

Foto: Justyna Występ

chia Gdańsk, 2. DIABLICE
IGLOO RUGBY Ruda Śląska, 3.
BLACK ROSES Posnania Poznań, 4. TYGRYSICE Sochaczew,
5. AZS AWF Syrenki Warszawa,
6. RC Legia Warszawa, 7. Delia
Atomówki BBRC Łódź, 8. Ladies
Frogs Warszawa, 9. Juvenia Kraków, 10. Błyskawice KS Rugby
Wrocław
Srebrne DIABLICE obroniły
tytuł wicemistrzyń Polski na Burloch Arenie w składzie: Sylwia
Hain, Angelika Piekorz, Mariam
Sahakyan, Sylwia Łuksik, Anna
Szkudlarek, Patrycja Bober, Sylwia Gołda, Urszula Hojeńska,
Wiktoria Hadelka, Agata Sikora,
Aneta Jarmark, Magdalena Radzikowska, Natalia Brodacka, Anna Cichocka.
Na osłodę DIABLICOM pozostał
fakt uznania Angeliki Piekorz MVP,
czyli najbardziej wartościową zawodniczką tegorocznych rozgrywek.

Chociaż niedzielne połowy nie
należały do najbardziej udanych, to
wędkarze opuszczali staw zadowoleni. – Ryba jakoś dzisiaj nie dopisała, ale nie ma szczególnych powodów do narzekań. Jasne, że
w wędkarstwie liczą się wyniki, ale
łowiąc można się naprawdę zrelaksować – podsumował Marek Błaszczyk, uczestnik zawodów.
Ostatecznie po raz kolejny po
najważniejsze trofeum sięgnęła
drużyna Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 92 przy KWK
Halemba-Wirek. Tuż za nią uplasowali się reprezentanci Koła PZW nr
86 KWK Śląsk. Ostatnie miejsce na
podium zajęło Stowarzyszenie Hutnik.

Na kobiecym turnieju nie skończyły się atrakcje związane z rugby
na Burloch Arenie. W towarzyszącym otwarciu meczu towarzyskim
rugby 15-osobowego K. S. IGLOO
RUGBY Ruda Śląska pokonał reprezentację Śląska 97:5.
W niedzielę (22.06.) Burloch Areną zawładnęły dzieci. Na nowo
otwartym obiekcie odbył się bowiem Ogólnopolski Turniej Dzieci
i Młodzieży w rugby. Ponad 160
młodych rugbistów i rugbistek rywalizowało w czterech kategoriach
wiekowych: miniżak, żak, młodzik
i kadet.
– Każdy klub, który poważnie
myśli o swojej przyszłości, musi
szkolić dzieci i młodzież. Na treningach dzieci uczą się zasad i rywalizują między sobą. Natomiast na
takich turniejach jak ten dzisiejszy
mają okazję zmierzyć się z rówieśnikami z innych miast, a to stanowi najlepszą formę nauki – podkreślał Wojciech Kołodziej, prezes
Rugby Ruda Śląska. – Kiedyś widywało się na podwórkach wyłącznie dzieci z piłką okrągłą. Aktualnie dostrzec można też dzieci grające piłką do rugby. Bardzo nas to
cieszy – dodał.
Chociaż najmłodsi nie zawsze
wygrywali, to dobre humory ich nie
opuszczały. – Przegraliśmy wszystkie mecze, ale to nie jest najważniejsze. Liczy się dobra zabawa – podkreślał siedmioletni Jaś z Rudy Śląskiej.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężali:
MINIŻACY: 1. Gorce Raba
Niżna, 2. K. S. RUGBY Ruda Śląska, 3. RC Lubień; ŻACY: 1. Gorce Raba Niżna, 2. Czarni w Bytomiu, 3. Koliber Sosnowiec, 4. K. S.
RUGBY Ruda Śląska; MŁODZICY: 1. Gorce Raba Niżna, 2. Koliber Sosnowiec, 3. Czarni w Bytomiu, 4. K. S. RUGBY Ruda Śląska; KADECI: 1. RC Częstochowa, 2. K. S. RUGBY Ruda Śląska,
3. Czarni w Bytomiu.
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Wychowankowie Pogoni na ME
W miniony weekend (21-22.06.) w Brunszwiku rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. W sumie nasz kraj reprezentowało 48 sportowców – 24 kobiety i 24 mężczyzn. Wśród nich znaleźli się wychowankowie TL Pogoń Ruda Śląska – Angelika Stępień i Wojciech Theiner. W skoku wzwyż
Wojciech Theiner zajął piąte miejsce, uzyskując rezultat 2,19. Szóste miejsce zajęła sztafeta 4x100 m,
w skład której weszła Angelika Stępień. Ostatecznie
reprezentacja Polski uplasowała się tuż za podium –
zajęła czwarte miejsce.

Pogoń Mickiewicza
Na organizowanych w Łodzi Międzynarodowych
Zawodach w Biegach Rozstawnych, które były równocześnie finałem zmagań ogólnopolskich, uczennice
I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza zdobyły brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów i zajęły
czwarte miejsce w sztafecie szwedzkiej. W pierwszej
konkurencji startowały: Joanna Zarodnik, Ewa Graja,
Patrycja Suchowiecka, Anna Bednarz; w drugiej: Magdalena Solarz, Dominika Piechanek, Amanda Skupień
i Patrycja Wdowczyk. Zawodniczki przygotowała do
startu Sabina Szajbel, nauczycielka wychowania fizycznego z I LO. Większość wspomnianych dziewczyn to
zawodniczki TL Pogoń Ruda Śląska.

Mistrzostwa Europy Juniorów
W dniach 17-22 czerwca w katowickim „Spodku”
rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Juniorów w zapasach. ZKS SLAVIA Ruda Śląska miał na tych zawodach dwóch swoich przedstawicieli. Jednym z nich był
prezes rudzkiego klubu Marek Garmulewicz, który
jednocześnie pełni funkcję trenera reprezentacji Polski
juniorów w zapasach w stylu wolnym. Podopieczni
trenera Garmulewicza wywalczyli dwa brązowe medale Mistrzostw Europy. Na najniższym stopniu podium stanęli: Tomasz Ogonowski (55 kg) i Kamil Rybicki (66 kg). Drugą reprezentantką Slavii w Mistrzostwach Europy była Natalia Kubaty, która stanęła
w szranki w kategorii do 55 kg w rywalizacji pań. Niestety Natalia już w pierwszym pojedynku musiała
uznać wyższość bardziej doświadczonej zawodniczki
z Turcji Bedihy Gun. Turczynka w ostatecznym rozrachunku wywalczyła brązowy medal, a Natalia Kubaty
została sklasyfikowana na pozycji 10.
Podczas Mistrzostw Europy w zapasach mogliśmy
zobaczyć akrobatów KPKS-u Halemba, którzy swoim
występem udoskonalili ceremonię otwarcia zawodów.

Ważeniu ryb towarzyszyły duże emocje.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Lada dzień rozpoczną się wakacje a wraz z nimi okres, w którym najchętniej wyruszamy z naszymi bliskimi w dalekie podróże.
Przed wyjazdem warto jednak pamiętać o tym, że mapa drogowa czy nawigacja to nie wszystko o czym należy pamiętać wyruszając
w drogę. – Przed wyjazdem na wakacje sprawdźmy dokładnie stan naszego samochodu, a szczególnie zwróćmy uwagę na te elementy, które wpływają na nasze bezpieczeństwo – apeluje Marcin Kazuch, mechanik w firmie Auto-Bud Sp. z o. o.

Bezpiecznie na wakacje
– Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przed udaniem się na
urlop, gdy chcemy do niego odpowiednio przygotować nasz samochód?
– Jedną z pierwszych rzeczy jaką
warto sprawdzić przed udaniem się
w trasę jest odpowiednie ciśnienie
w oponach oraz ich bieżnik. Pamiętajmy, że z reguły na wakacje jedziemy autem obciążonym, a ciśnienie
należy do obciążenia dostosować.
Najlepiej na dwa tygodnie przed wyjazdem zweryfikować ciśnienie, a następnie powtórzyć tę czynność na
dzień czy dwa przed dłuższą podróżą.
W ten sposób upewnimy się czy
w ogumieniu nie ma jakiejś dziury
bądź nieszczelności w miejscu styku
z felgą. Jeśli ciśnienie uległo zmianie,
bezzwłocznie udajmy się do wulkanizatora. Warto także sprawdzić stan
koła zapasowego. O tym elemencie
często zapominamy, a dziura w oponie wcale nie jest tak rzadkim przy-

padkiem jak mogłoby nam się wydawać. Należy także sprawdzić czy jest
właściwy poziom płynu hamulcowego, płynu do wspomagania i do spryskiwaczy. Jeśli płyny eksploatacyjne
dawno nie były wymieniane, to warto
to zrobić. Ważny jest olej silnikowy
– przy jego wymianie pamiętajmy
także o wymianie filtru.
– Co zrobić żeby polepszyć sobie
komfort jazdy?
– W przypadku długiej letniej podróży istotna jest działająca, wyczyszczona klimatyzacja oraz sprawna
wentylacja. Pamiętajmy o tym, że klimatyzację powinno się regularnie odgrzybiać. Przed wyjazdem w daleką
trasę warto ją nabić, by służyła nam
ona przez cały czas. Jeśli w pojeździe
pojawiają się problemy z wentylacją
zmieńmy filtr powietrza. Pamiętajmy
też o właściwym ułożeniu bagaży.
Nie powinny one ograniczać nam widoczności – za to może nam grozić
nawet mandat. Rzeczy natomiast po-

winny być rozłożone w pojeździe
równomiernie. Przed zapakowaniem
bagaży warto jeszcze dokładnie umyć
i odkurzyć samochód. Zwróćmy przy
tym szczególną uwagę na dokładne
wymycie szyb. To nie tylko zwiększy
komfort jazdy, ale także przełoży się
bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.
– Co z takimi elementami samochodu jak zawieszenie czy hamulce?
– Jeśli tylko z samochodu wydobywają się jakieś dziwne stuki to niezwłocznie powinniśmy odwiedzić
mechanika. By dokładnie zweryfikować stan zawieszenia, warto udać się
do specjalisty. Stacje kontroli pojazdów mają urządzenia, dzięki którym
są w stanie bardzo dokładnie zweryfikować to, czy któryś z elementów jest
zużyty. Warto przyjrzeć się także temu w jakim stanie są amortyzatory.
To najlepiej powierzyć osobom wykwalifikowanym. Nie bez znaczenia

jest sprawnie działający układ hamulcowy. Często po zimie przewody hamulcowe są skorodowane. Zużyte
klocki hamulcowe bądź tarcze mogą
znacznie wydłużyć drogę hamowania, a to także ma wpływ na nasze
bezpieczeństwo. Nie wolno takich
elementów ignorować, gdyż może to
nas kosztować nawet życie.
– Co jeśli wyjeżdżamy za granicę?
– Przed takim wyjazdem powinno
się dokładnie sprawdzić jakie elementy wyposażenia w danym kraju są niezbędne. Przepisy bowiem są różne
a niedostosowanie się do nich grozi
wysokim mandatem. Różnić mogą się
na przykład elementy, na które składa
się apteczka. Dokładnie zaplanujmy
trasę przejazdu, uwzględniając przy
tym postoje. Pamiętajmy, że w niektórych krajach niezbędne jest zakupienie winiet, by poruszać się autostradą. Ponadto dokładnie sprawdźmy
dokumenty samochodu. Powinniśmy

zweryfikować datę ważności badania
technicznego oraz to do kiedy ważne
jest ubezpieczenie auta. Warto także
pomyśleć o zabraniu ze sobą zapasowych bezpieczników i żarówek. Bezwzględnie w samochodzie powinna
znajdować się kamizelka odblaskowa
oraz trójkąt ostrzegawczy. Na wypadek konieczności wymiany koła w samochodzie trzeba mieć również ze
sobą podnośnik i klucz.
– Dlaczego warto przed wyjazdem przygotować auto?
– Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.
Jeśli bowiem samochód nie jest w pełni sprawny, istnieje większe prawdopodobieństwo kolizji drogowej czy
wypadku. Poza tym dobre przygotowanie auta do podróży oszczędzi nam
nerwów.
– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję i życzę
wszystkim udanej podróży – bez usterek.

