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Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji Rady Miasta nie wystarczyły. Na czwartkowej (26.06.) sesji Rady Miasta radni nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium dla prezydent miasta Grażyny Dziedzic z tytułu wykonania budżetu. Za uchwałą głosowało 11
radnych, przeciwko ośmiu a czterech wstrzymało się od głosu. – Po raz kolejny w tym mieście zwycięża polityka, a każdy z mieszkańców po tym głosowaniu będzie mógł wyciągnąć swoje wnioski odnośnie tego komu tak
naprawdę zależy na Rudzie Śląskiej – komentowała tuż po głosowaniu prezydent Grażyna Dziedzic.

Nielogicznie, ale politycznie
stała podjęta – zabrakło bowiem
większości. Za podjęciem uchwały
głosowało 11 radnych: Anna Łukaszczyk, Beata Drzymała-Kubiniok, Ewa Błąkała-Zawronek, Bogusława Kansy, Witold Hanke,
Krzysztof Rodzoch, Józef Osmenda, Henryk Piórkowski, Dariusz Potyrała, Józef Skudlik, Jakub Wyciślik. Przeciwko była radna Ruchu
Autonomii Śląska oraz prawie cała
Platforma Obywatelska – prawie,
bo chociaż Jarosław Kania był
obecny na czwartkowej sesji, to
w tym głosowaniu nie wziął udziału. Wstrzymali się od głosu natomiast radni PiS-u i radny reprezentujący „Porozumienie Dla Rudy
Śląskiej”.
Radni powodów takiej decyzji
nie chcieli podać – odmawiali komentarza w tej sprawie albo w ogóle nie odbierali naszego telefonu.
Jedynie głos zabrał Andrzej Stania.
– To, że komisje Rady pozytywnie
oceniły budżet jest wynikiem niepełnej obecności radnych a i nowych
zastrzeżeń, które mają prawo się
pojawiać. Ostatecznie to Rada Miasta ocenia i decyduje, czy udzielić

Radni nie podjęli uchwały o absolutorium.

absolutorium, czy nie. Regionalna
Izba Obrachunkowa zajmuje się rachunkami, w nich nie zobaczymy
zaniechań czy złego zarządzania
majątkiem Miasta, nie zobaczymy
współpracy z radnymi, którzy reprezentują mieszkańców i ich poglądy
– tłumaczy Andrzej Stania.
– Współpracuję z każdym komu
leży na sercu dobro miasta a nie
partyjne interesy. Jeżeli opozycja
ma wątpliwość co do zarządzania
miastem, to chciałabym usłyszeć
konkrety poparte argumentami
a nie ogólniki – komentuje prezydent Dziedzic. Specjaliści też nie
mają złudzeń.
– Organy do tego przeznaczone
uznały, że wykonanie budżetu jest
w porządku i z tej perspektywy co
do decyzji radnych można mieć
wątpliwości. Mamy jednak rok wyborczy i przypuszczam, że tak to
trzeba interpretować – pewnie za-
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ostrzająca się walka przedwyborcza
powoduje taką sytuację, że Pani
Prezydent nie dostaje absolutorium,
bo opozycja czy kandydaci opozycyjni będą w stanie na tym coś
ugrać. Skoro prezydent nie otrzymała absolutorium to znaczy, że z budżetem jest coś nie w porządku,
a skoro jest coś nie w porządku, to
znaczy, że źle rządzi i wokół tego
można budować pewną narrację –
tłumaczy dr Tomasz Słupik z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.
– Można mieć podejrzenia, że ta
decyzja jest podyktowana głównie
względami politycznymi, a nie merytorycznymi. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek. Podobną decyzję podjęła kilka dni temu także
m.in. Rada Miasta w Łodzi – dodaje
Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej
Bona Fides.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Regionalna Izba Obrachunkowa
jeszcze w kwietniu wydała pozytywną opinię dotyczącą budżetu Rudy
Śląskiej za rok 2013. W podobnym
tonie budżet oceniła Komisja Rewizyjna Rady Miasta, która przygotowała projekt uchwały o udzieleniu
absolutorium. Pozostałe Komisje
Rady Miasta także pozytywnie oceniły ubiegłoroczny budżet. I chociaż
budżet broni się sam, bo jego wykonanie po stronie dochodów wyniosło
prawie 94%, a po stronie wydatków
ponad 94 %, to niektórych radnych te
wyliczenia nie przekonały.
– Jak to jest, że kilka lat temu wykonanie wynosiło jeszcze mniej,
a ówczesny prezydent głosami części obecnych radnych absolutorium
otrzymywał? – pytała z mównicy
radna Ewa Błąkała-Zawronek.
– Ruda Śląska jeżeli za chwilę
przegłosuje absolutorium, to chyba
przez przypadek. Przez przypadek
z prostej przyczyny – bo tu działa
matematyka, polityka i trudno powiedzieć co jeszcze – mówił na
chwilę przed głosowaniem radny
Dariusz Potyrała. Zgodnie z jego
przewidywaniami uchwała nie zo-

Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Joanna Dekiert sama wysłała zgłoszenie do naszego
projektu. Jest młodą osobą
i najmłodszą uczestniczką
naszej kampanii. Przychodząc rano do salonu fryzjerskiego chciała się poczuć
dojrzalej i wyglądać bardziej
kobieco. Tak napisała o sobie w zgłoszeniu:
„Mam na imię Joanna
i jestem młodą mamą
5-miesięcznego syna. Po
ciąży czuję się mniej atrakcyjna i źle się z tym czuję.
Teraz zajmuję się synem i nie
mam już tyle czasu dla siebie
co kiedyś. A bardzo chciałabym znowu poczuć się dobrze.”
Pani Joanna przeszła u fryzjera chyba najbardziej radykalne cięcie. Mimo początkowego niepokoju i obawy
o swój wygląd, koniec końców czuje się wspaniale
i z tego co mówiła nam na
ﬁniszu swojej metamorfozy,
najbardziej cieszy się właśnie z włosów. To wspaniałe,
że całemu zespołowi udało
się połączyć u niej cechy
młodej mamy z chęcią dojrzalszego wyglądu i poczucia kobiecości.

– Jestem bardzo zadowolona z metamorfozy.
Szczególnie z włosów. Wcześniej miałam je długie, dzięki czemu tylko spinałam je w kok i mogłam wyjść z domu. Wiadomo, przeszła mi
przez głowę myśl jak będę wyglądać w takich
krótkich włosach, ale naprawdę jestem zadowolona z efektu. Mimo że na początku byłam
bardzo przerażona pomysłem ich skrócenia, to
nie żałuję tej decyzji, bo czuję się teraz bardzo
kobieco. Kolor również jest rewelacyjny i dobrze mi w nim. Nie wiem jak zareaguje mąż,
mam nadzieję, że się ucieszy. Z każdej zmiany
jestem zadowolona i będę wszystkich gorąco
polecać. Bardzo fajnie, że stylistka nie szczędziła mi porad. Jasno powiedziała w co się ubierać, a czego unikać. Doradziła mi również co
pokazać i eksponować, a co zgrabnie schować.
Mam nadzieję, że uda mi się zastosować do
tych rad. Do tej pory nosiłam luźniejsze rzeczy
i tak właściwie zakładałam to, co wpadło mi
akurat w ręce. Teraz mam nadzieję, że uda mi
się zadbać o siebie i będę inaczej wyglądać –
mówiła Joanna Dekiert.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Katarzyna
Mroczkowska-Lizut
KEY Fashion
Pani Joanna świetnie wyglądała w pastelowych kolorach. Mięta pomieszana z „brudnym”
różem, a do tego piękne rude włosy sprawiły, że
jest to cudowna i całkowita metamorfoza. Myślę,
że nie poznałabym jej na ulicy. To nie do końca
prawda, że szata nie zdobi człowieka, bo jak widać, wystarczy zrobić kobiecie ładny makijaż,
zmienić fryzurę i odpowiednio ubrać, by wydobyć piękno, które nosi w sobie. Pastelowe kolory,
skórzana spódnica z wysokim stanem i żakiet
sprawiły, że pani Joanna poczuła się i wyglądała
kobieco i doroślej.

Milena
Bekalarska
majlena-fashion.blogspot.com
Pani Joanna jest bardzo młodą osobą, która
chciała wyglądać bardziej kobieco i elegancko,
ale nie staro. W stylizacji zaproponowałam pastelowe kolory, które wydobywają na twarzy ciepłe kolory przy jej typie urody. Poleciłam też fasony bardziej geometryczne i eleganckie żakiety
lub marynarki. One dodają elegancji każdej kobiecie niezależnie od wieku. Pani Joannie polecam jaśniejsze kolory. W stylizacji zrezygnowałam z tych głębokich. Odradzałam też beże i szarości, które dodają wieku.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
U pani Joanny przede wszystkim zmieniliśmy
długość włosów i to znacząco. Chciałem zrobić
krótszą stylizację. Moim zdaniem nada to jej
charakteru. Pani Joanna jest młodą osobą, dlatego też starałem się, żeby ta fryzura była nowocześniejsza. Jednocześnie zrobimy też takie
strzyżenie, które łatwo będzie się układać w domu, by nie było z tym problemu. Zmieniliśmy też
kolor. Wyrównaliśmy go i rozświetliliśmy.
Z ciemnego koloru poszliśmy w ciepłe odcienie
pastelowej miedzi, które pasują do karnacji
i całej fryzury.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
Pani Joanna ma bardzo ładną skórę. Wyjątkowo do zdjęć nałożyłyśmy podkład, puder i całą otoczkę. W makijażu skupiłam się na oku, co
polecam też pani na co dzień. Tęczówka ma
piękny kolor piwny z lekkim odcieniem zielonego. W tę stronę też poszła kolorystyka, szczególnie, że po metamorfozie pani ma rudawe włosy.
Zrobiłam z niej typowego rudzielca z oliwkowym makijażem smoky, ale z zielono-złotymi
akcentami.

ZBLIŻENIA

Znaleźli kij…
– Pani prezydent no i mamy powtórkę z rozrywki. Radni podobnie,
jak rok temu, nie udzielili Pani absolutorium. Spodziewała się Pani
tego?
– Mówiąc szczerze tak. Jak Pani
wiadomo za kilka miesięcy będziemy
mieć wybory, więc spodziewałam się,
że radni opozycyjni (Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości)
będą chcieli wykorzystać głosowanie
nad udzieleniem mi absolutorium do
realizacji własnych politycznych celów. No i nie pomyliłam się. Po raz
kolejny opozycja pokazała, że nie ma
dla nich znaczenia opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która wydała
pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu Rudy Śląskiej w 2013
roku.
– To dlatego tuż po głosowaniu
powiedziała Pani, że „po raz kolejny
w tym mieście zwyciężyła polityka”?
– Pani redaktor, a jak miałam skomentować to co się stało? Proszę zwrócić uwagę na fakty. Na początku sesji
wszystkie komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta w 2013 roku. Pozytywną
ocenę wydała też Komisja Rewizyjna
Rady Miasta, która w projekcie uchwały o udzieleniu mi absolutorium napisała, że „po przeanalizowaniu wyników

przeprowadzonej kontroli materiałów
źródłowych (…) Komisja pozytywnie
oceniła wykonanie budżetu. W konsekwencji uznaje treść projektu uchwały
( w sprawie udzielenia absolutorium –
przyp. red.) za zasadną”.
Czyli jedna z najważniejszych Komisji, w której proszę zwrócić uwagę
opozycja ma przewagę, uznaje, że powinnam otrzymać absolutorium. I co
się dzieje? Otóż przewodniczący tej
Komisji, mój poprzednik, głosuje
przeciwko udzieleniu mi absolutorium.
Podobnie głosują jego koledzy z Platformy Obywatelskiej i radni z Prawa
i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali
się od głosu.
– Radny Andrzej Stania powiedział nam, że opozycji nie przekonuje to, iż komisje pozytywnie oceniły
budżet, bo frekwencja w nich jest
często niska, w związku z czym radni, którzy mogliby mieć wpływ na
decyzje, nie mieli szansy się wypowiedzieć.
– Mam wrażenie, że Pan Stania próbuje zawrócić Wisłę kijem. Tą wypowiedzią radny udowadnia to, co powiedziałam! Proszę pamiętać, że opozycja w 6 kluczowych komisjach ma
większość, a dlaczego radni nie uczestniczą w komisjach – to pytanie do
nich. Dla mnie jedyne wytłumaczenie

jest takie, że chodzi tu o polityczne interesy, a nie interes miasta.
Jakie to mogą być interesy? To chyba żadna tajemnica. Chodzi o odsunięcie mnie od władzy. Platforma Obywatelska konsekwentnie przez całą
kadencję starała się ten cel zrealizować popierając i organizując kolejne
inicjatywy referendalne. Jestem zarówno dla Platformy Obywatelskiej,
jak i Prawa i Sprawiedliwości niewygodna. Dlaczego? Bo nie obsadzam
stanowisk ludźmi z klucza partyjnego
i nie realizuję partyjnych interesów,
tylko interesy mieszkańców.
– Podczas dyskusji radni opozycji mówili, że nie będą głosować
za udzieleniem absolutorium, bo
wykazała się Pani zbyt niskim wykonaniem budżetu, który do tego
był w ciągu roku wielokrotnie
zmieniany.
– Kiedy słyszę takie argumenty, to
jeszcze bardziej utwierdzam się w moim przekonaniu. Kilka lat temu, kiedy
mój poprzednik miał jeszcze mniejsze
wykonanie budżetu, radni nie mieli
problemu z udzieleniem mu absolutorium. Teraz mają. Jak mam to rozumieć? Kolejny argument dotyczący
wielokrotnie zmienianego w ciągu roku budżetu, również jest naciągany.
Nie ma w Polsce miasta, które by nie
zmieniało budżetu wielokrotnie. Spowodowane to jest przede wszystkim
polityką rządu, który wiele razy zmie-
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Sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek (26.06.).

nia wskaźniki ekonomiczne, które decydują o przychodach gmin.
Jest takie stare powiedzenie, że jak
się chce kogoś uderzyć, to kij zawsze
się znajdzie. I tak należy patrzeć na to,
co się stało podczas sesji absolutoryjnej. Tu nie chodzi o rzetelną ocenę
mojej pracy. Liczy się to, żeby za
wszelką cenę mi dokuczyć i uprzykrzyć życie. Szkoda tylko, że przy
okazji cierpi na tym miasto.
– Co Pani ma na myśli?
– Proszę zobaczyć jaki mamy wizerunek. Rudę Śląską postrzega się jako
miasto, w którym nie ma spokoju,
w którym przez cały czas trwa walka
polityczna. To nie sprzyja pracy,

Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową
w spółdzielni mieszkaniowej
Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej będącej w zarządzie powierzonym, spółdzielni mieszkaniowej powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu
w ramach zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, większość właścicieli lokali w budynku

lub budynkach położonych w obrębie
danej nieruchomości – obliczana jest
według udziałów w nieruchomości
wspólnej – może podjąć uchwałę, że
w zakresie ich praw i obowiązków
oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy
ustawy o własności lokali.
Oznacza to, że większość właścicieli może zdecydować o utworzeniu

wspólnoty mieszkaniowej. Od momentu podjęcia uchwały przez właścicieli przestają ich obowiązywać
prawa spółdzielcze, mogą przejąć
zarząd nieruchomością i zacząć
w pełni wykonywać swoje prawo
własności.
Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej poprzez oderwanie się od spółdzielni wymaga sporego zaangażowa-

nia samych właścicieli. Niewątpliwą
korzyścią jest to, że wspólnota będzie
mogła nie tylko samodzielnie podejmować decyzje związane z zarządzaniem nieruchomością, ale przede
wszystkim:
• rzetelnie rozliczać i monitorować
bieżące koszty utrzymania nieruchomości
• decydować o wydatkowaniu zebra-
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a przede wszystkim nie przyciąga inwestorów. Oni cenią sobie spokój
i stabilizację. W ostatnich latach bardzo poprawiliśmy sytuację finansową
miasta. Zmniejszyliśmy zadłużenie
miasta, poprawiając wszystkie wskaźniki finansowe. Jesteśmy gotowi do
sięgnięcia w najbliższych latach po
bardzo duże środki finansowe z Unii
Europejskiej. Naprawdę idą dla nas
bardzo dobre czasy. Może właśnie
o to chodzi, by to ktoś inny mógł korzystać z owoców tego, co w ciągu
ostatnich czterech latach wypracowaliśmy.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

TEKST SPONSOROWANY

nych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej
• znacznie zmniejszyć koszty zarządzania nieruchomością wspólną
• zdecydować przez kogo i w jakim
zakresie będzie administrowana
nieruchomość
• mieć wgląd w dokumentację wspólnoty
• właściciel lokalu we wspólnocie realnie współdecyduje o funkcjonowaniu wspólnoty.
Bezpośrednia kontrola właścicieli
nieruchomości pozwala wyeliminować ewentualne nadużycia czy niegospodarność.
Beata Kańtoch, zarządca

Idea utworzenia wspólnoty mieszkaniowej, sprzyja jasnym i przejrzystym zasadom zarządzania.
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Zagrali dla Darka

Podczas koncertu zebrano 6826,86 zł na rzecz Dariusza Ośliźnioka (na zdjęciu z żoną).

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

Można było wysłuchać występów
trzech zespołów i wziąć udział w specjalnej licytacji – wszystko po to, by
pomóc. W Domu Kultury w Bielszowicach odbył się charytatywny koncert (25.06.) dla potrzebującego rehabilitacji Dariusza Ośliźnioka. Na scenie w imię pomocy wystąpili: Kapela
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Biesiadna WNUKI, DUO STARS
oraz gość specjalny Henryk Czich.
– Dzisiaj to wszystko co wydarzy
się w Bielszowicach robimy dla Darka. Nie dawano mu żadnych szans,
rozpoczęliśmy rehabilitację i widać
dzięki niej efekty. To powód, dla którego razem walczymy – mówiła Anie-

Pożegnanie z Misiakowem

Na deskach DK Bielszowice w przedstawieniu wystąpili rodzice.

Przed nimi nowe wyzwanie –
przedszkole. Nim jednak podopiecz-
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ni Żłobka Miejskiego „Misiakowo”
wyruszyli w dalszą edukacyjną po-

la Czerner, która współorganizowała
charytatywny koncert.
Cztery lata temu Dariusz Ośliźniok
wziął ślub. Dwa miesiące po swojej
trzeciej rocznicy przeszedł operację
zaklipsowania pękniętego tętniaka
mózgu. Kilka dni później wystąpił
u niego udar niedokrwienny, po którym nastąpiło porażenie czterokończynowe. Dziś światełkiem w tunelu
dla Dariusza jest długa i kosztowna
rehabilitacja.
– Z całego serca chcieliśmy podziękować wszystkim za ogromne zaangażowanie, za wyciągniętą pomocną dłoń, za wiarę w lepsze jutro.
Dziękujemy serdecznie za okazane
wsparcie finansowe, chęć podzielenia
się swoim dorobkiem materialnym.
Otrzymane fundusze zostaną zainwestowane w rehabilitację i walkę o powrót do sprawnego funkcjonowania.
Jeszcze raz dziękujemy z całego serca
– mówili po koncercie Kasia i Darek
Ośliźniokowie.
Robert Połzoń

dróż, czekało ich oficjalne pożegnanie. Odbyło się ono we wtorek
(24.06.) w DK w Bielszowicach.
– Dzieci w żłobku spędzają czas na
zabawie, jednak dzięki tej zabawie
najmłodsi uczą się samodzielności.
Wyposażeni w tę umiejętność wyruszają w dalszą drogę, a ta gala to dla
nich prezent – tłumaczyła Anna Bujas, dyrektorka żłobka. Z tej wyjątkowej okazji przedstawienie pt.
„W Marchewkowie” wystawili dla
najmłodszych rodzice. I chociaż
przedstawienie było wesołe, to dorosłym także zakręciła się łezka w oku.
– „Misiakowo” to fajny żłobek
z fajną obsadą, dlatego to pożegnanie
także dla nas jest dużym przeżyciem
– mówił Michał Adamski, którego
córka opuszcza żłobek.
SH
REKLAMA

Festyn na Goduli

Najlepsi biegacze zostali wyróżnieni.

Festynowa karawana świętująca
55-lecie Rudy Śląskiej w piątek
(27.06.) zawitała do Parku Młodzieży
na Goduli. Tradycyjnie rodzinną zabawę rozpoczęły biegi z udziałem mieszkańców miasta, a o muzyczną oprawę
zadbały zespoły – Kameleon oraz Ścigani. Przed mieszkańcami wystąpiły
także tancerki grupy FLOW, która

Foto: RP

działa w ODK ,,Jowisz”. – Cieszę się,
że każdemu festynowi z okazji 55-lecia
naszego miasta towarzyszą wspólne
biegi. Dzięki temu integrują się rodziny
i wszyscy razem się łączymy. Życzę
wszystkim dobrej zabawy – mówiła
podczas festynu Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Robert Połzoń

Książki zaprezentowane

Prezentacja książki o Wincentym Janasie odbyła się w orzegowskim CIS-ie.

Dwie publikacje książkowe zostały
zaprezentowane w minionym tygodniu
czytelnikom.
We wtorek (24.06.) w centralnej wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wirku o pracy nad książką,
która wydana została pod tytułem „Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie
Śląskiej. Leksykon toponimiczno-ojkonomiczny z antologią tekstów źródłowych” opowiedzieli zebranym Barbara
i Adam Podgórscy.
– Ta książka to efekt naszego zafascynowania Rudą Śląską, którą chcieliśmy lepiej poznać – mówił Adam Podgórski. – Prace nad nią trwały kilka lat.
W poszukiwaniu źródeł przeszukiwaliśmy muzea, biblioteki i różne archiwa
– dodał.

Foto: arch.

Kolejna książka została zaprezentowana w czwartek (26.06.) w orzegowskim CIS-ie. Pozycja pod tytułem
„Wincenty Janas. 1891-1919. W 95.
rocznicę męczeńskiej śmierci” to efekt
współpracy Państwa Podgórskich z Sebastianem Brudysem i Jakubem Roterem. Na pomysł publikacji wpadł ten
ostatni.
– Pomysł na powstanie tej książki narodził się przez zupełny przypadek.
Wpadła mi w ręce broszurka dotycząca
Wincentego Janasa. Udałem się z nią
do Adama Podgórskiego i uznaliśmy, że
warto o tym patriocie przypomnieć –
tłumaczył Jakub Roter. – Postać Wincentego Janasa straciła na znaczeniu,
a teraz może on uchodzić za wzór cnót
patriotycznych – dodał.
SH
REKLAMA
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Pracowity rok Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna to skarbnica talentów muzycznych.

W środę (25.06.) w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert końcoworoczny Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
Z tej okazji postanowiliśmy porozma-

Foto: MS

wiać z Mirosławem Krause, dyrektorem szkoły, o mijającym roku i muzycznych osiągnięciach.
– Jak minął ostatni rok w Szkole
Muzycznej?

Święto Ośrodka
W piątek (27.06.), w południe,
Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, który stanowi
zespół specjalistycznych placówek,
rozpoczął uroczystości związane ze
świętem patronalnym ośrodka. Święto
ku czci Serca Jezusa przypada zawsze
w pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała.

Kościół na płótnie

Obecnie chór śpiewa pod batutą Barbary Orlińskiej.

dzierniku 1938 roku otwarto Dom Śpiewaczy „Słowiczek”. Podczas okupacji
chór zawiesił swoją działalność, ale już
w marcu 1945 roku zespół udało się reaktywować. Chór brał udział w licznych

– Ten rok był niezwykle pracowity.
Zorganizowaliśmy trzy konkursy wewnątrzszkolne. Jeden – ,,Violiniada”
– dotyczył sekcji skrzypcowej
uczniów klas najmłodszych, drugim
był konkurs dla uczniów klasy fortepianu, który dotyczył muzyki romantycznej, trzeci natomiast to konkurs
gitarowy „Rudzkie Igraszki Gitarowe”, na który zaprosiliśmy szkoły
ościenne. Oprócz zadań wynikających z programów nauczania, każdego roku nauczyciele starają się pokazywać także na zewnątrz.
– Jakimi osiągnięciami Szkoła
może się pochwalić?
– Bardzo często reprezentowały
nas zespoły: gitarowy – „Es-moliki”
oraz smyczkowy – „Zaklęte struny”,
które przywiozły wiele nagród i wyróżnień. Warto też wspomnieć o kwartecie fletowym, czy duecie fletowogitarowym „Prima Volta”, który zajął
trzecie miejsce na jednym z konkursów. Jeśli chodzi o pojedyncze nazwiska, wiele zaszczytów przyniosły nam
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konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz w zagranicznych trasach koncertowych, m.in. w Danii, Holandii, czy
na Białorusi.
Robert Połzoń

występy gitarzystki Roksany Sihanouvong czy wiolonczelistki Nadii
Wandziury. Możemy pochwalić się
także jednym z naszych uczniów, który zdobył pierwszą nagrodę za esej
„Preludium życia młodego, muzyką
tkanego”. II stopień natomiast może
pochwalić się Big Bandem oraz Joanną Reczyńską, naszą wokalistką.
– Co wpływa na osiągnięcia Zespołu Szkół Muzycznych?
– Mamy młodą i ambitną kadrę,
która przykłada się do pracy. Utrzymujemy poziom, co roku mamy jakieś perełki, które zajmują najwyższe
miejsca w prestiżowych konkursach.
Jednak osiągnięcia nie do końca są
miarą szkoły – ważne jest też to, co
dzieje się wewnątrz, czyli fajna kadra,
coraz większa liczba uczniów, którzy
chcą się u nas uczyć. Poza tym rozwijają się nasze specjalności, bo w ciągu
siedmiu lat powstało sześć nowych.
W przyszłym roku będziemy mieli
także nową klasę waltorni.
Magdalena Szewczyk

Za nami konkurs plastyczny „Rudzkie impresje na temat kościoła św. Józefa”, który odbył się we wtorek
(24.06.) w Muzeum Miejskim. W ramach konkursu zorganizowano plener
malarski dla dzieci i młodzieży we
wnętrzach kościoła oraz w jego otoczeniu. Udział wzięło kilkudziesięciu
młodych.

Wiktoria w Pałacu
Rudzianka Wiktoria Wierzchowska
zdobyła I miejsce w województwie
w Ogólnopolskim Konkursie „2014!
Młodzi dla wolności” zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP
i MEN. Celem konkursu było przybliżenie uczniom historii najnowszej.
W nagrodę za najlepszy esej Wiktoria
została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem
RP Bronisławem Komorowskim.

Śląski „kryminalista”
W czwartek (26.06.) w filii nr 18
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło
się spotkanie z Marcinem Melonem –
autorem kryminałów po śląsku, który
stworzył postać komisarza Hanusiaka.
Pisarz otrzymał odznakę „Pszociela
Ślonskiej Godki”.

Mistrzowie na sesji
Na ostatnią sesję Rady Miasta zaproszono specjalnych gości – fryzjerów
Lucjana Szajbla i Damiana Dudę. Artyści sztuki fryzjerskiej otrzymali specjalnie gratulacje za swoje całoroczne
osiągnięcia zawodowe.
reklama
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pośpiewać i spędzić miło czas – dodała.
Podczas koncertu goście wysłuchali utworów z repertuaru między innymi Fryderyka Chopina, Giuseppe Verdiego, Stanisława Hadyny oraz Ennio Morricone. Nie
zabrakło również gości – na scenie zaprezentowały się gościnnie solistki dziecięco
-młodzieżowego zespołu „Piccolo” z Bytomia, zespół instrumentalny „Barocco”,
a także solistki: Sonia Zwolak, Kinga Stecuła, Aneta Szulc oraz Barbara Orlińska.
– 95 lat to mnóstwo pracy, dlatego też
chcę podziękować wszystkim przedstawicielom chóru za to, że nie odlatujecie jak
słowik. Jeżeli już to czynicie, to tylko po
to, by godnie reprezentować nasze miasto
w Polsce i za granicą – mówiła podczas
koncertu Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
„Słowiczek” powstał w lutym 1919 roku podczas zebrania rudzkich entuzjastów
pieśni w Czarnym Lesie. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków, w paź-
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Od 95 lat pielęgnują muzyczne tradycje. Ten wspaniały jubileusz chór ,,Słowiczek” postanowił uczcić. Koncert jubileuszowy odbył się w sobotę (28.06.)
w Domu Śpiewaczym.
–„Słowiczek” jest najstarszy i dlatego
jest tak wyjątkowy. Dom, w którym dziś
występujemy, wybudowany był siłami
członków tego chóru, a to pokazuje jak
ważna była to instytucja dla tych ludzi. Do
tego wszystkiego dochodzą jeszcze wielkie
sukcesy. Ten chór nierozłącznie kojarzy
się z Rudą Śląską – tłumaczył Franciszek
Nawrat, wieloletni członek chóru.
– Jubileusze u nas zawsze były bardzo
hucznie obchodzone. Były to koncerty zawsze bardzo dobrze wyćwiczone. Już
w momencie gdy zaczynałam, „Słowiczek” miał zawsze wysoki poziom, a repertuar był bardzo ambitny – wspominała
Michalina Wyciślik, członkini chóru od
24 lat. – Chodzimy tu, bo to dla nas świetna rozrywka. Warto spotkać się z ludźmi,
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KSIĄŻKA NA WAKACJE

„Prawie siostry” to książka o próbie
lojalności, wierności, pamięci i wartościach, dla których największym sprawdzianem jest czas. Maria Ulatowska
kreuje przed nami barwną historię życia trzech przyjaciółek, które spotykają
się dokładnie co 5 lat. Na spotkaniach
opowiadają sobie o tym, co wydarzyło
się w ich życiu w ciągu minionego czasu. A historie są różne – przeczytajcie
sami. Wyślij SMS-a o treści: wiad.
siostry+imię i nazwisko na numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy
2.07.2014 od godziny 10.00 do
9.07.2014 do godziny 12.00.

Święto Pracownika Kultury

Ożywiona historia

Goście usłyszeli podziękowania od władz miasta.

Koło bunkra stacjonowały grupy rekonstrukcyjne.

W piątek (27.06.) w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Pracownika Kultury. Wszyscy zebrani usłyszeli podziękowania od władz miasta za ciężką pracę. – Kultura jest naprawdę bardzo ważna. Robicie bardzo dużo i co
najważniejsze – coraz więcej w mieście się
dzieje. Jestem dumna z tego, że Państwu
się chce, że Państwo są i że można na Państwa liczyć – mówiła do przybyłych gości
prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcę wam
podziękować za to, że wasza działalność
odbija się wielkim echem nie tylko w RuREKLAMA

FotoŁ RP

dzie Śląskiej, ale i w całym województwie
– dodała. Podczas zabawy nie zabrakło
grilla oraz celtyckiej muzyki, o którą zadbał zespół Donegal. – Takie spotkania
zawsze integrują środowisko. Jest możliwość spotkania się w jednym miejscu ludzi,
którzy na co dzień pracują w różnych placówkach kulturalnych i nie mają często
możliwości ze sobą spokojnie porozmawiać. Taka wymiana informacji i integracja pozwala lepiej organizować imprezy
kulturalne – tłumaczył Zdzisław Sobieraj,
starszy kustosz w Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka. 
RP

Mnóstwo atrakcji czekało w Kochłowicach na każdego, kto miał ochotę poznać odrobinę historii i dowiedzieć się
więcej na temat kultury ludowej. W sobotę (28.06.) odbyła się bowiem „Noc
na bunkrze”. Podczas imprezy rudzianie
mogli między innymi zwiedzić schron
bojowy nr 75 Grupy Bojowej „Kłodnica”, wysłuchać współczesnych aranżacji
muzycznych „Pieśni ludu polskiego na
Górnym Śląsku” zebranych w 1863 roku
oraz zobaczyć prezentację grup rekonstrukcji historycznej (GRH). – To już
trzecia „Noc na bunkrze”. Ma ona na
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celu popularyzować wiedzę o schronie
bojowym, który się tu znajduje – mówił
Przemysław Noparlik, prezes Stowarzyszenia Genius Loci. – W związku z tym
że na to wydarzenie przychodzi dużo
osób, staramy się też znaleźć zawsze
drugi temat przewodni, który spopularyzuje wiedzę o naszym regionie. W tym
roku mówimy o kulturze ludowej Górnego Śląska – dodał.
– Ciekawa rodzinna atrakcja, dzięki
której można cofnąć się w czasie i zobaczyć jak to kiedyś bywało – podkreślał
pan Artur z Katowic.
RP
ogłoszenie

INTERWENCJE

*

Wielokrotnie pisaliśmy o tym jak niebezpiecznie jest na ulicy Górnośląskiej. Zdaje się, że interwencje nasze i mieszkańców w końcu przyniosły
efekty. Aktualnie trwają bowiem prace mające na celu zwężenie pasa jezdni. Czy to sprawi, że będzie bezpieczniej?

Górnośląska wymalowana
O tym, że przeprowadzane będą
prace mające na celu zawężenie drogi, informowaliśmy w poprzednich
wydaniach gazety. Teraz słowa postanowiono zamienić na czyny.
– Powstało już oznakowanie poziome zwężające pas jezdni. Na wysokości kościoła w kierunku ulicy Katowickiej zostały wyznaczone miejsca
parkingowe. Do końca miesiąca wykonawca powinien zakończyć ozna-

kowanie pionowe – informuje Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów. – Powstała już
dokumentacja remontu ulicy Górnośląskiej. Obejmuje ona wykonanie
kanalizacji, wzmocnienie nawierzchni drogi oraz zasypania nieużywanego przejścia podziemnego. O tym
jednak, czy te prace zostaną wykonane w przyszłym roku, zadecydują radni – dodaje.
Sandra Hajduk

Na ulicy Górnośląskiej zwężono pas jezdni za pomocą oznakowania poziomego.

Foto: RP

Progi akustyczne mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Foto: RP

To przejście dla pieszych wywoływało spore poruszenie wśród mieszkańców Wirku, którzy twierdzili, że jest bardzo niebezpieczne. Od niedawna
podjęto działania, by zmniejszyć poziom zagrożenia w tym miejscu. Mowa
o ulicy Odrodzenia i „zebrze” znajdującej się w pobliżu „Biedronki”.

Ul. Odrodzenia z progami
– Zakręt i przejście dla pieszych
znajdujące się w jego pobliżu są
bardzo niebezpieczne. W ubiegłym
roku doszło tu do dużej ilość wypadków – zgłaszał na początku roku pan
Józef Labus, mieszkaniec Wirku.
Głos w sprawie zabrał rudzki magistrat: – Wynikiem obrad Komisji ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
było wprowadzenie pionowego
oznakowania przejścia dla pieszych

oraz „ograniczenia prędkości”,
a także ustalenie częstszej kontroli
prędkości przez Straż Miejską w tym
miejscu – poinformował magistrat.
Poza tym Wydział Dróg i Mostów
UM postanowił na przełomie wiosny i lata zainstalować oznakowanie
poziome w postaci progów akustycznych, które w ubiegłym tygodniu pojawiły się na ulicy Odrodzenia.
MS
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Z redakcyjnej skrzynki

Fontanna na Plantach Żwirki i Wigury
w Rudzie nie zachęca mieszkańców do relaksu w jej okolicy. Odpadająca farba i niszczejący pomnik to według pana Mateusza
główna bolączka tego miejsca.
– W parku tym nie chce się przebywać.
Fontanna jest w opłakanym stanie i jej okolica jest bardzo zaśmiecona. Mnóstwo odpadków wala się koło ławek. Z fontanną jak
i całymi Plantami trzeba coś zrobić – tłumaczy pan Mateusz.
Sprawą szybko zainteresowaliśmy Urząd
Miasta. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy: – Fontanna aby mogła w pełni spełniać swoją funkcję, konieczny jest jej generalny remont (należy wymienić całą instalację natryskową, wodociągową i kanalizacyjną oraz wykonać przyłącze energetyczne
wraz z pozostałym remontem ogólnobudowlanym). Bieżące utrzymanie takiego
obiektu wynosi od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Na chwilę obecną Miasto nie dysponuje środkami finansowymi na remonty i modernizacje rudzkich
fontann – mówi Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Jeżeli będziemy mieli wystarczające środki finansowe, w najbliższych latach, rudzkie
fontanny – w tym fontanna zlokalizowana
na Plantach Żwirki i Wigury – zostaną wyremontowane i uruchomione. Teren Plant
w najbliższym czasie zostanie wykoszony
i uporządkowany – dodaje.
reklama
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Po raz czwarty rozdano nagrody w konkursie „Rudzkie Smaki”. Tym razem do grona smaków miesiąca dołączy śląska kopa Weroniki Chilmon oraz bigos hultajski, pochodzący z książki kucharskiej
z 1900 r., przesłany przez Państwa Marka i Agnieszkę Radwan-Judyckich.

Kopa i bigos hultajski smakami miesiąca

– Przepis na „śląską kopę” nadesłany przez
Weronikę Chilmon z Raciborza to tradycyjny śląski
deser, królujący na stołach naszych prababć
i babć, a chyba nieco zapomniany przez młodsze
pokolenie – tłumaczy swój wybór rudzki kucharz

Michał Kaczmarczyk. –– Połączenie biszkoptu,
bitej śmietany, owoców i ponczu może stanowić
doskonałą alternatywę dla tradycyjnego tortu.
Lubiących wyzwania i szukających nowych doznań kulinarnych zapraszam do eksperymentowa-

Muzeum Miejskie, Szkoła Podstawowa nr 22, zabytkowa kamienica oraz jedna z ulic – to miejsca
w Rudzie Śląskiej, które przypominają mieszkańcom o Janie Stefanie Dworaku. Ten wybitny znawca
historii, publicysta i działacz społeczny, zasłynął przede wszystkim dzięki opracowaniu dziejów Rudy
Śląskiej, a także aktywnej działalności społecznej i politycznej na rzecz miasta oraz jego mieszkańców.
Jan Dworak to kolejna postać prezentowana w ramach cyklu „Wielcy rudzianie”.

Jan Dworak – rudzki dziejopisarz
Jan Stefan Dworak urodził się 10 grudnia 1899 roku w Nowym Bytomiu – dzisiejszej dzielnicy Rudy
Śląskiej. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, a w jego rodzinnym domu zawsze panowała atmosfera pełna polskości i patriotyzmu. Od najmłodszych lat
Dworak wykazywał zamiłowanie do nauk humanistycznych, a w szkole podstawowej najchętniej uczył
się historii. Pasję tę, która zaowocowała prowadzeniem systematycznych badań nad historią regionalną,
koncentrując się przede wszystkim na Nowym Bytomiu i stopniowo także na sąsiednich miejscowościach
– rozszerzył w późniejszych latach życia. Ciągle odkrywał nowe fakty, składał je w całość i publikował
w swoich opisach historycznych.

W czasach młodości Jan Dworak pracował w hucie „Pokój”, a następnie w kopalni Lithandra” (dzisiejsza kopalnia „Pokój”). Jednak oprócz pracy zawodowej, dużo czasu poświęcił działalności społecznej i politycznej, a także rozwijaniu swoich zainteresowań. Już jako młody człowiek organizował liczne
imprezy, m.in. spektakle teatralne oraz wygłaszał
mowy na temat spraw politycznych i społecznych
podczas spotkań młodzieży. Brał także czynny udział
w powstaniach śląskich i szybko znalazł się w czołówce działaczy plebiscytowych, pełniąc funkcję jednego z sekretarzy Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Nowym Bytomiu. Jakiś czas później, kiedy
Nowy Bytom znalazł się już w granicach niepodle-

nia – a może śmietanę zastąpić serkiem mascarpone? – zachęca.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył też przepis
na kapustę zwaną „bigosem hultajskim”, pochodzący z książki kucharskiej z 1900 r.: „Kuchnia Litewska” W.A.L. Zawadzka – Wilno – 1900 r. – Ta oryginalna książka kucharska jest ozdobą naszej kulinarnej biblioteczki i często służy poradą przy przygotowaniu uroczystych śniadań, obiadów i kolacji
– mówi Marek Judycki.
Zdaniem pana Judyckiego bigos jest wart uwagi
i przypomnienia jeszcze z jednego powodu. – W lipcu 1834 roku, 180 lat temu w Paryżu, ukazała się
drukiem epopeja narodowa Adama Mickiewicza –
„Pan Tadeusz – czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu
Księgach wierszem” – mówi Wacław Judycki. –
Czytelnik natraﬁa co rusz na „perełki” wydarzeń,
obyczajów, opisów z początku dziewiętnastego wieku. Zaglądamy i do kuchni. W księdze IV „Dyplomatyka i łowy” zasiadamy do myśliwskiego bigosu
– dodaje Marek Judycki.
Przypominamy, że konkurs „Rudzkie Smaki”
trwa. Przepisy można przesyłać drogą e-mailową
na adres media@rudaslaska.pl, pocztą na adres
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 325). Co miesiąc
wyróżniony zostaje jeden przepis, który traﬁa na
stronę internetową miasta www. rudaslaska.pl do
zakładki „Rudzkie Smaki”, a jego autor otrzymuje
upominek.
Ambasadorem konkursu jest rudzianin Michał
Kaczmarczyk, jeden z najlepszych mistrzów kulinarnych w kraju. – Poznawanie ciekawych smaków
i historii nie zawsze wiąże się z pokonywaniem kilometrów dróg. Czasem wystarczy zajrzeć do biblioteczki naszych dziadków, aby znaleźć tam drzwi do
świata bogatego w aromaty, smaki i historie, które
ukształtowały dzisiejszy świat gastronomii. Powrót
do korzeni, poznanie ówczesnych technik kulinarnych, ale także uwarunkowań społecznych i kulturalnych pozwala nam spojrzeć na współczesne produkty z innej perspektywy i odkryć ich nowy potencjał, bo w życiu i w gastronomii wciąż wiele jeszcze
przed nami – zachęca do udziału w konkursie Michał Kaczmarczyk.

Przepis na ten deser jest bardzo stary i każdy robi
go na swój sposób, zamiast bitej śmietany często
używany jest krem, który robi się na maśle i utartych jajkach z cukrem. W tradycyjnej kopie piecze
się blaty biszkoptowe lub kokosowe, które łamie
się na kawałki i moczy w alkoholu. Owoce również
można wcześniej zalać wódką.
Składniki: 300 g okrągłych biszkoptów, 1 puszka brzoskwiń (820 g), 1 puszka ananasów (560 g),
800 ml śmietany kremówki 30%, 4 łyżeczki cukru
wanilinowego, 3 torebki śmietan-ﬁxu, po 100 g suszonych moreli, rodzynek, suszonej żurawiny (niekoniecznie) i posiekanych orzechów (można również dodać płatki migdałowe), 350 ml wódki 40%.
Przygotowanie: owoce z puszki pokroić na małe
kawałki, odsączyć na sitku. Morele pokroić na małe
kawałeczki, dodać rodzynki i żurawinę, całość zalać sokiem z owoców, odstawić na 2 godziny, po
czym odsączyć. Orzechy potłuc tłuczkiem, śmietanę ubić z cukrem wanilinowym oraz z dodatkiem
śmietan-ﬁxu. Śmietanę, bakalie i owoce podzielić
na 3 części. W półmisku ułożyć jedną część namoczonych w alkoholu biszkoptów, przykryć jedną
częścią bitej śmietany, na śmietanę wyłożyć jedną
część owoców i bakalii, po czym dwukrotnie czynność powtórzyć. Całość włożyć do lodówki na kilka godzin.
Przepis na „bigos hultajski” prezentujemy w formie przesłanej przez Państwa Judyckich z oryginalną graﬁką Marka Judyckiego.
Smacznego!
IM

głej Polski, Jan Dworak został powołany na sekretarza Urzędu Gminnego.
Kiedy wybuchła II wojna światowa dziejopisarz
musiał opuścić rodzinne okolice, z powodu swojej
działalności plebiscytowej oraz przez to, że był urzędnikiem polskiej administracji i autorem opracowań
historycznych. Zamieszkał wtedy w Krakowie, w którym pracował jako tłumacz polsko-niemiecki. W tym
czasie poświęcił się także działalności konspiracyjnej.
Z kolei po zakończeniu wojny Jan Stefan Dworak powrócił do Rudy Śląskiej, objął stanowisko wiceburmistrza, niezwykle zaangażowanego w życie miasta,
a także ożenił się z Magdaleną Loszą – nauczycielką
z Bielszowic. Mieli dwójkę dzieci.
Czasy stalinizmu natomiast zmusiły Dworaka do
opuszczenia rodzinnych stron po raz kolejny. Ale kiedy udało mu się powrócić do Nowego Bytomia, już na
stałe, rozpoczął pracę w szkole, działał społecznie
oraz poświęcił się pracy badawczej, która zaowocowała wieloma opracowaniami historycznymi dotyczącymi historii Rudy Śląskiej oraz życia słynnych

mieszkańców miasta. Spod jego pióra wyszło ponad
czterdzieści takich opracowań.
Obecnie w Rudzie Śląskiej pozostało wiele śladów
przypominających o zmarłym w 1986 roku Janie Stefanie Dworaku. Jego imieniem nazwano jedną z ulic
oraz Szkołę Podstawową nr 22, gdzie dziś mieści się
Gimnazjum nr 11. W szkole tej co roku odbywa się
święto szkoły, podczas którego przywoływana jest
pamięć tego wybitnego rudzianina. Nie zapomniało
o nim także Muzeum Miejskim im. M. Chroboka,
gdzie można znaleźć gablotę poświęconą jego twórczości. Znajdują się tam również inne pamiątki, np.
sprzęty, które stały w jego pokoju, a zainteresowanym
placówka udostępnia też księgozbiór Dworaka. Część
dorobku literackiego dziejopisarza przekazana została
do Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Z kolei przy
placu Jana Pawła w Rudzie Śląskiej nadal istnieje kamienica, w której mieszkał. Na budynku tym umieszczona została pamiątkowa tablica, która każdego dnia
przypomina mieszkańcom miasta o tym wielkim rudzianinie.
AL

„Śląska kopa” Weroniki Chilmon
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Rudzki Urząd Miasta lepszy od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów! W minioną środę w Warszawie
przedstawiono wyniki badań oraz wręczono wyróżnienia. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
sprawdziło, jak urzędy realizują prawo do informacji publicznej. W sporządzonym rankingu w kategorii dostępu do informacji publicznej Ruda Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce, natomiast w kategorii ponownego wykorzystania informacji publicznej nie miała sobie równych w kraju.

wę o dostępie do informacji publicznej. Podstawowym celem zmian było dostosowanie prawa
polskiego do unijnej dyrektywy, co miało ułatwić
obywatelom i podmiotom gospodarczym wykorzystywanie informacji publicznych do ich własnych celów, np. komercyjnych. – Po nowelizacji
ustawy osoba pozyskująca „informację publiczną do ponownego wykorzystania” zobowiązana

jest do informowania o tym, skąd ją pozyskała,
dacie jej wytworzenia oraz o fakcie jej przetworzenia, jeżeli takie miało miejsce – wyjaśnia
Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu
Miasta.
W ubiegłym roku rudzki urząd udzielił 156 odpowiedzi na złożone wnioski o udzielenie informacji publicznej, a 8 z nich dotyczyło ponownego wykorzystania informacji publicznej. W 2012
r. było to odpowiednio 135 i 1.
Projekt „Obywatelski monitoring realizacji
prawa do informacji publicznej”, który od 2013 r.
realizuje Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,
zakończony zostanie w lipcu br. sporządzeniem
raportu o realizacji prawa dostępu do informacji
publicznej i jej ponownego wykorzystywania.
Całe przedsięwzięcie współfinansowane jest
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI)
jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Wspiera działania samorządów
regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy
i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju,
wypracowanych w wiodących regionach Unii
Europejskiej.
TK

wowych, realizowany przez cały ubiegły rok
szkolny we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. – W szkołach przeprowadzona została
pogłębiona diagnoza, która posłużyła przygotowaniu Rocznych Planów Wspomagania dla każdej ze szkół – wymienia Aleksandra Piecko. –
Następnie 10 trenerów przeprowadziło 36 szkoleń dla 376 nauczycieli. Odbyły się spotkania
konsultacyjne i ewaluacyjne, przygotowano także rekomendacje do dalszej pracy – informuje.
Trening i wymiana doświadczeń dała pierwsze
efekty w postaci lepszych wyników sprawdzianu. – Dzięki wspólnym działaniom projekt zintegrował nauczycieli, pozwolił na wymianę doświadczeń i odświeżenie wiedzy – mówiła Małgorzata Gerstel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
13.
– Pragnę podkreślić bardzo dobrą współpracę
między samorządem a radami pedagogicznymi.
Zaangażowanie w pracę jest bardzo duże, nie tylko w wyniki, ale też w zajęcia pozalekcyjne. To
procentuje indywidualnymi sukcesami uczniów –
zauważyła prezydent miasta. – Na pewno będziemy nadal pracować nad lepszymi wynikami
w nauce, ale również będziemy inwestować w infrastrukturę, by zapewnić rudzkim uczniom jak
najlepsze warunki do kształcenia – dodała.
– Miniony rok z perspektywy naszej szkoły oceniam bardzo dobrze, bo wszystko, co zaplanowaliśmy, udało nam się zrealizować – mówiła Ilona
Milik, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych.
– Zakończyliśmy projekt realizowany z programu
„Comenius”, dofinansowany ze środków unijnych, wdrażaliśmy MEN-owski projekt „Bezpieczna, przyjazna szkoła”, nasz wniosek złożony
w akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”
również uzyskał wsparcie. W tym roku zakończył

się również projekt modernizacji naszej placówki
– mamy teraz najpiękniejszą szkołę w całym mieście – podkreśliła Ilona Milik.
Rudzkie szkoły biorą aktywny udział w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego realizowano
w roku szkolnym 2013/2014 5 projektów, natomiast w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie” realizowano 2 projekty. Od stycznia
program „Uczenie się przez całe życie” został
zastąpiony nowym programem na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus+”,
w ramach którego 8 rudzkich szkół złożyło wnioski. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się
realizacja nowego projektu w Zespole Szkół nr 3
Specjalnych, który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Warto podkreślić, że w rudzkich placówkach
oświatowych zorganizowano także wypoczynek
dla dzieci i młodzieży. W akcji „zima 2014”
wzięło udział 1147 uczestników, a w lipcu i sierpniu około 600 uczniów weźmie udział w półkoloniach.
W Rudzie Śląskiej funkcjonują 33 przedszkola, w tym 4 niepubliczne, 2 zespoły wychowania
przedszkolnego oraz punkt wychowania przedszkolnego, 26 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 8 liceów ogólnokształcących, 7 techników,
2 licea profilowane, 8 zasadniczych szkół zawodowych. 7 z tych szkół przeznaczonych jest dla
osób dorosłych, są wśród nich szkoły niepubliczne. Naukę można także pobierać w Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a także w Szkole Muzycznej I i II stopnia. W Rudzie
Śląskiej funkcjonuje jeszcze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Młodzieżowy Dom Kultury. 
AS

Rudzki przykład dla ministerstw
– To wyróżnienie jest wynagrodzeniem naszej
codziennej pracy. W Rudzie Śląskiej przede
wszystkim słuchamy mieszkańców, a informacja
publiczna jest jedną z form prowadzonego dialogu. Wspólnie z mieszkańcami tworzymy budżet
obywatelski, prowadzimy konsultacje społeczne,
spotykamy się z mieszkańcami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Nie po raz pierwszy
udowodniliśmy też, że Ruda Śląska może być
przykładem dla innych samorządów, czy nawet
instytucji rządowych – dodaje.
Ranking powstał na podstawie ogólnopolskiego badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. W ten sposób organizacja postanowiła dokonać oceny realizacji
w praktyce prawa do informacji publicznej.
Badanie, które przeprowadzone zostało
w ubiegłym roku, polegało na porównawczej
ocenie realizacji przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej pod względem zakresu, jakości i sposobu udzielania informacji publicznej
przez wybrane urzędy centralne – Kancelarię
Prezydenta, Kancelarię Premiera i 18 ministerstw

oraz instytucje samorządowe – 16 urzędów marszałkowskich i 65 urzędów miast na prawach powiatu. Ogółem sprawdzono 102 instytucje.
Przedmiotem oceny były informacje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
ustny lub pisemny wniosek obywatela. Ta ostatnia część badania polegała na zadawaniu urzędom pytań drogą telefoniczną, mailową i tradycyjną przez badaczy, którzy wcielali się w rolę
obywateli.
Celem badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, było sprawdzenie, jak realizowane jest prawo do informacji
publicznej oraz prawo do jej ponownego wykorzystania. Pierwsze to prawo obywateli do pozyskania informacji o tym, co i jak robią władze.
Drugie z kolei jest prawem mającym także,
choć nie tylko, wymiar ekonomiczny, jest to bowiem prawo do tworzenia „wartości dodanej” na
bazie informacji publicznej.
Tryb udostępniania informacji publicznej do
ponownego wykorzystania został wprowadzony
pod koniec 2011 r., kiedy to znowelizowano usta-

Ponad 20 tys. uczniów oficjalnie zakończyło rok szkolny 2013/2014. Przedstawiciele rudzkich placówek oświatowych w zeszłą środę podsumowali mijający rok. – To był bardzo pracowity czas dla wszystkich pracowników oświaty – podkreślała Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Wszyscy chcemy, żeby
rudzcy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, co udaje się nie tylko dzięki ich pracy, ale także dzięki
zaangażowaniu nauczycieli i dyrektorów placówek. Wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować
– mówiła.

Podsumowanie roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego nauczyciele i pracownicy jednostek oświatowych przygotowali przedstawienie „Kot w butach”.

Zaangażowanie i wspólna praca przyniosła
efekt w postaci lepszych wyników tegorocznego
sprawdzianu szóstoklasistów. Zwiększyła się
również liczba rudzkich szkół, które uzyskały
średnią wyższą od średniej krajowej i wojewódzkiej. Przed rudzką oświatą jest jeszcze jednak
wiele wyzwań. – W ubiegły poniedziałek zostały
opublikowane wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Wstępna analiza wykazała, że uczniowie uzyskali
wyniki porównywalne z tymi z ubiegłego roku,
lepsze z matematyki i języka niemieckiego, nato-

miast słabsze z języka angielskiego – informuje
Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.
– Wszystkie procesy edukacyjne i wyniki sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego osiągane
przez rudzkich uczniów są poddawane analizie.
Staramy się wyciągać wnioski i wdrażać odpowiednie programy, by nauka była jak najbardziej
efektywna – podkreśla naczelnik Wydziału
Oświaty.
Do takich programów z pewnością należy projekt kompleksowego wspomagania szkół podsta-

Rudzki Informator Samorządowy

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

9

W imieniu władz samorządowych nagrodę dla rudzkiego magistratu odebrała Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu
Miasta.
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Krzysztof Bochnia Prawnik, Doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

Czy pracodawca może „karać”
za niedbalstwo pracownika?
Pracownik pełniący obowiązki pielęgniarki
koordynująco-nadzorującej
przychodni, w której znajdują się preparaty, w tym szczepionki wymagające
odpowiednich warunków przechowywania – nie dopełnił swoich obowiązków i nie ustawił odpowiedniej temperatury wymagalnej dla preparatów znajdujących się w obrębie pomieszczenia,
za które był odpowiedzialny. Skutkowało to utraceniem właściwości tych
preparatów oraz zakazem dopuszczenia
ich do podania pacjentom.
W związku z powyższym przychodnia musiała zaopatrzyć się w nowe preparaty oraz szczepionki. Właściciel
przychodni podliczył wynikłe z tego
tytułu straty na kwotę 8000,00 zł. Po
rozeznaniu sytuacji okazało się, iż pracownik odpowiedzialny za tę kwestię
nie wywiązał się ze swoich obowiązków na skutek zaniechania oraz oświadczył, iż nie było to celowe działanie. Co
powinien zrobić pracodawca? Czy może obciążyć pracownika za niedopełnienie swoich obowiązków? Jak obliczyć
taką rekompensatę?
Z przedstawionej wyżej sytuacji wynika, iż pracownik nie działał umyślnie,
a szkody wynikłe z tego tytułu spowodowane były nieuwagą, roztargnieniem
lub po prostu niedbalstwem. Warto na
wstępie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 100

Kodeksu Pracy – „Jednym z pracowniczych obowiązków jest wykonywanie
pracy sumiennie i starannie, a w szczególności dbanie o dobro zakładu pracy
i chronienie jego mienia.” Dotyczy to
każdej osoby zatrudnionej na umowę
o pracę lub umowę cywilno-prawną.
Za potencjalne skutki swoich zaniedbań pracownik ponosi odpowiedzialność a pracodawca może egzekwować
od pracownika pokrycie tej straty. Jeśli
zatem pracodawca odniósł szkodę tj. poniósł koszt, aby naprawić określony stan
rzeczy, to pracownik ponosi odpowiedzialność materialną. Określana tym
mianem odpowiedzialność jest zatem
czynem zawinionym i określona została
w art. 114 Kodeksu Pracy: „Pracownik,
który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych ze swej winy wyrządził
pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad
określonych w przepisach niniejszego
rozdziału.”
Z powyższym zbieżne jest również
stanowisko Sądu Najwyższego: „Zgodnie z art. 114 i 115 KP pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracodawcę tylko w razie
zawinionego niewykonania obowiązków pracowniczych, pozostającego
w związku przyczynowym ze szkodą

Czujesz, że pieniądze się Ciebie nie trzymają, masz problem z oszczędzaniem lub chciałbyś mieć więcej środków na koncie? Zobacz jak w trzech
krokach zapanować nad swoimi finansami.

www.eurocash.edu.pl

FINANSE

Magdalena
Balcerzak
i Bartosz
Wilczek

Zadbaj o swoje finanse
Pierwsza zasada bogactwa brzmi:
nieważne ile zarabiasz, ważne ile
z tych pieniędzy zostaje w Twojej
kieszeni.
Pierwszy krok do wolności finansowej to przejęcie kontroli nad własnymi wydatkami. Jak to zrobić?
Zastosuj kilka prostych kroków już
od dziś:
Po pierwsze zbieraj rachunki ze
wszystkich wydatków. Spisz je na

kartce lub w komputerze. Później,
przynajmniej raz w tygodniu, usiądź
spokojnie na 10 minut i sprawdź na
co wydajesz swoje pieniądze. Czy
są tam jakieś niepotrzebne wydatki?
Czas na trzeci krok. W domu postaw
słoik lub otwórz konto z napisem:
wolność finansowa i odkładaj tam
10% wszystkich swoich przychodów. To jest ważny składnik Twojej
tarczy finansowej, o której dowiesz

(...).” 1. (Wyrok SN, sygn. IV PR
109/77)
Ważne: Pracodawca nie może obciążyć pracownika odszkodowaniem za
utraconą przyszłą korzyść, czyli nie może dodatkowo obciążyć nas kosztami,
które mógł potencjalnie osiągnąć.
Główne zasady obciążania kosztami
pracownika przez pracodawcę:
– Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody.
– Odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi
w dniu wyrządzenia szkody (art. 119
KP).
– Odszkodowanie może być podzielone na wielokrotne potrącenia z wynagrodzenia, aż do pokrycia wysokości
szkody (wymagana pisemna zgoda
art. 91 KP).
– Minimalna kwota odszkodowania
to minimalne wynagrodzenie netto.
W przypadku, gdy pracodawca udowodni, że pracownik działał umyślnie,
to pracownik zobowiązany jest naprawić szkodę do pełnej wysokości (art.
122 KP).
Czyn zabroniony popełniony jest
umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić, albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi (art. 9 § 1 KK)

RUSZYŁA
OD CZERWCA
NIA
NOWA PORAD
ZNA!
HEMATOLOGIC

INFORMACJE DLA PACJENTA

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

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

tel. 32 243-27-25

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

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

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

tel. 32-242-34-70

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

Przygotuj samochód na wakacje

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.05.1977 r.
(sygn. akt IV PR 109/77)
KP – Kodeks Pracy
KK – Kodeks Karny

się w kolejnych miesiącach. Pokażemy Ci również jak legalnie „drukować” pieniądze.
Jeśli przez kolejne 9 miesięcy podejmiesz wyzwanie i zaczniesz stosować się do zasad, o których tu
czytasz, Twoje finanse zmienią się
diametralnie na lepsze. Nie wierzysz? Sprawdź!
Mamy nagrody: Co to jest wolność finansowa? Napisz do nas i wygraj edukacyjną grę planszową dla
całej rodziny – EUROCASH –
Pierwszego Miliona Nie Trzeba
Kraść! Czekamy pod adresem kontakt@eurocash.edu.pl
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie:ul. Do
Dworca, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny,ul. Hubalczyków, która zostanie oddana w dzierżawę przeznaczeniem pod
ogródek rekreacyjny, ul. Podlaskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Świętochłowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Katowickiej - Otylii, która zostanie oddana w najem pod istniejące garaże, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący parking, ul. Smoluchowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat, ul. Grobla Kolejowa, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jana Kochanowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowe
ogródki rekreacyjne, ul. Grobla Kolejowa, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. Długiej, które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaże blaszane, nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie ul. Wojciecha Korfantego, która zostanie oddana w najem w celu wykonania zjazdu wyjazdu z ulicy Wojciecha Korfantego na teren warsztatu
mechaniki pojazdów i kompleksu garaży, ul. Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Jana III Sobieskiego,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Feliksa Wyleżoła, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod
ogródek rekreacyjny, ul. Porębskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Potokowej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejącą pomiarowo-redukcyjną gazu Io, IIo
położoną w rejonie ulicy Potokowej, ul. Karola Gabora, która zostanie oddana w dzierżawę w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych,
ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod reklamę jednostronną, ul. Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod ogródek rekreacyjny.

Nieodzownie z wakacjami wiążą się podróże. Na wyczekiwany urlop jedni docierają transportem publicznym, inni wybierają
swój samochód. Przed wyjazdem w daleką
podróż własnym pojazdem warto sprawdzić,
czy jest on dobrze przygotowany do wojaży.
Rudzki mistrz mechaniki i egzaminator
w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach
Krzysztof Toboła z Auto Service Toboła
w Kochłowicach, radzi mieszkańcom, co
należy skontrolować w swoim samochodzie
przed wakacyjnym wyjazdem.
Według pana Krzysztofa przygotowanie
warto rozpocząć od wizyty u mechanika,
który sprawdzi stan naszych hamulców i zawieszenia jezdnego, a także przyjrzy się,
w jakim ogólnym stanie jest nasz silnik oraz
skrzynia biegów. Mechanik może również
sprawdzić poziom płynów i oleju. Te ostatnie czynności możemy jednak też wykonać
samodzielnie.
– Sami możemy sprawdzić resztę. Chodzi
o stan wycieraczek i oświetlenie pojazdu.
Warto też poświęcić chwilę na kontrolę ciśnienia w oponach i stan ogumienia – zwraca uwagę Krzysztof Toboła. Jeśli chodzi
o samodzielne sprawdzenie płynów, pamiętać należy, że płyn w chłodnicy należy kontrolować gdy jest zimny silnik. Dlatego kontrolę tę powinno się wykonać conajmniej po
30 minutach od wyłączenia silnika.

Przy sprawdzaniu samochodu nie możemy zapomnieć o tym, co mamy na wyposażeniu. – Podstawą jest trójkąt ostrzegawczy
i zestaw kluczy. Warto też mieć w bagażniku
pompkę i litr oleju silnikowego w zapasie –
zwraca uwagę Krzysztof Toboła. – Mimo że
nasz samochód wydaje nam się sprawny,
przed podróżą warto wszystko dokładnie
sprawdzić, by uniknąć problemów i nieprzyjemności w trakcie upragnionego urlopu –
podkreśla mechanik. Radzi też, żeby systematycznie dbać o swój samochód, wtedy
jednorazowe przygotowanie do wakacji nie
będzie takie kosztowne i nie pojawi się wiele
niespodzianek. Pan Krzysztof jako kierowca
z wieloletnim stażem podkreśla, że do podróży należy dobrze przygotować się od
strony logistycznej.

PROMOCJA
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Jak powinna działać firma XXI wieku? Na to pytanie odpowiadał we wtorek 24 czerwca br. w Rudzie Śląskiej prof. Andrzej
Blikle. Znany naukowiec i przedsiębiorca był gościem specjalnym śniadania biznesowego, które zorganizowano w Rudzkim
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział około stu reprezentantów sektora biznesu, nauki i samorządu.

Profesor Andrzej Jacek Blikle inspirował przedsiębiorców
w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości
– Firma XXI wieku będzie inaczej
zarządzała jakością – nie poprzez
usuwanie wad, tylko poprzez usuwanie źródeł powstawania wad – podkreślał dziś profesor Blikle. – Po drugie, firma inaczej będzie budowała
relacje z człowiekiem. Będą się one
opierały na partnerstwie, przy całkowitej eliminacji metody kija i marchewki, która działa demotywująco.
Po trzecie, firma nie będzie już zarządzała finansami poprzez budżety kontraktowe. Ponadto będzie miała ona
strukturę procesową a nie hierarchiczną. Wreszcie będzie się wspomagała
przy komunikacji już nie tylko kanałami informacyjnymi, ale również platformami informacyjnymi – tłumaczył.
W trakcie wykładu profesor mówił
o doktrynie jakości TQM. Opiera się
na trzech filarach, które profesor charakteryzuje w następujący sposób:

Zasada jedności zespołu to partnerstwo, współpraca, zero współzawodnictwa. Za tym idą już techniczne
rozwiązania: stałe wynagrodzenia,
bez prowizji, premii wynikowych,
ewentualnie wypłacana raz do roku
premia z podziału wypracowanego
przez firmę zysku. Stanowczo nie metoda kija i marchewki, bo już wiadomo, że przynosi ona skutek przeciwny
do oczekiwanego — działa demotywująco. Niestety nadal w wielu firmach słyszę, że u nich „gołym okiem
widać”, że takie rozwiązanie się nie
sprawdzi. Wtedy odpowiadam, że gołym okiem widać również, że ziemia
jest płaska.
No i wreszcie trzecia zasada — zasada głębokiej wiedzy. Należy mieć
świadomość, że wielu zjawisk — gospodarczych, społecznych, psychologicznych — nie do końca rozumiemy.

które ostatecznie przynoszą skutek
odwrotny do oczekiwanego. Ich stosowanie jest wynikiem najniższego
poziomu niewiedzy: nie wiem, że nie
wiem. Wyższy poziom to wiem, że nie
wiem, następnie wiem, że wiem.
Ostatni poziom — nie wiem, że wiem,
występuje wtedy, gdy robimy pewne
rzeczy już całkiem spontanicznie,
dzięki wiedzy, która jest w nas głęboko zakorzeniona.
W swoim wystąpieniu Andrzej Blikle nawiązał też do metod komunikacji nowoczesnych firm. Profesor podkreślał, że powinny one oprzeć ją na
cyfrowych platformach komunikacyjnych, wykorzystujących narzędzia
typu Wikipedia, Twitter, Blog i forach
społecznościowych. Do kluczowych
zasobów firmy zaliczył z kolei wiedzę, którą trzeba nieustannie pozyskiwać, aktualizować i udostępniać pra-

tora, Joanna Sochacka. – Na początku testowaliśmy śniadania biznesowe
w gronie członków klastra. Okazało
się, że ta formuła świetnie się sprawdza, więc rozszerzyliśmy grono zaproszonych gości. Dzięki temu śniadania
biznesowe stają się polem do wymiany doświadczeń, potrzeb i ofert pomiędzy przedsiębiorcami z różnych
branż. Inkubacja współpracy i internacjonalizacja przedsiębiorstw to
dzisiaj prawdziwe wyzwanie – dodała
– Będzie decydować o skali ich rozwoju.
O możliwościach sfinansowania
zmian rozwojowych w firmach mówiła w przystępny i zajmujący sposób
Pani Beata Nikodemowicz Dyrektor
Regionu BZ WBK, podkreślając profesjonalne podejście i zaangażowanie
pracowników tego banku we współpracy z klientem.

nia wielu ciekawych ludzi, z którymi
można nawiązać relacje biznesowe.
Myślę, że dla nas wszystkich jest to
ogromna korzyść – komentowała.
O potrzebie organizowania tego rodzaju wydarzeń była przekonana
Aleksandra Wanat, dyrektor ds. rozwoju i analiz ekonomicznych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. – Tego typu spotkania dają
możliwość promocji pozytywnych
praktyk oraz czerpania z bogatego
doświadczenia innych, jest to też platforma integracji – mówiła Wanat.
Rudzi Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska. Jego misją jest tworzenie
sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
w tym przede wszystkim przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze
działalności. Inkubator zapewniania

Po pierwsze – na zasadzie stałego
doskonalenia. Oznacza to, że jeśli
chcemy, by produkt, który trafia do
klienta, był doskonalony, należy skupić się nie tylko na nim samym, ale na
wszystkim, co składa się na jego powstanie: procesach, narzędziach, surowcach, organizacji przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na społecznym środowisku pracy. Ludzie, którzy
nie lubią swojej pracy, nie lubią szefa,
którzy starają się wzajemnie wygryźć,
nie zrobią dobrego produktu. Pracownicy muszą się dobrze czuć i kochać to, co robią. Ale to już właściwie
odnosi się do drugiej zasady: zasady
jedności zespołu.

Zanim więc zaczniemy w nie ingerować, postarajmy się zdobyć jak najgłębszą wiedzę, jakimi mechanizmami
się rządzą. Bo często jest tak, że zabieramy się za niektóre problemy jak
chłop z siekierą do komputera.
Zwłaszcza w obszarze psychologii
społecznej. Bo o ile fizyki i matematyki każdy z nas uczył się w szkole i wie,
że do naprawy komputera z nożyczkami nie usiądzie, to psychologii społecznej w szkołach nadal najczęściej
się nie naucza. Panują więc powszechnie błędne przekonania, na
przykład takie, że gdy dziecko płacze,
trzeba dać mu dać klapsa, albo lizaka. To są takie „skuteczne” metody,

cownikom. Wykłady profesora oraz
jego książka „Doktryna jakości” są
dostępne na jego osobistej stronie internetowej: www. moznainaczej.
com.pl Znajdują się tam również informacje o terminach konserwatoriów, na które profesor serdecznie zaprasza śląskich przedsiębiorców.
Wykład profesora Blikle odbył się
w ramach śniadania biznesowego,
zorganizowanego przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Śląski
Klaster ICT & Multimediów HubClub. – Skupiamy się na tym, żeby działać na rzecz firm, dostarczać im inspiracji, a więc wsłuchujemy się w ich
potrzeby – podkreślała prezes Inkuba-

Śniadanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców,
przedstawicieli świata nauki i samorządowców. O sukcesie wydarzenia
świadczy to, że wzięło w nim udział
około stu osób z całej Polski. – Jest to
moje pierwsze spotkanie tego typu –
powiedziała Katarzyna Mroczkowska-Lizut z Key Fashion. – Cieszę
się, że mogę w nim uczestniczyć, bo
na pewno daje ono możliwość pozna-

im wsparcia infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe oraz efektywną
współpracę z otoczeniem na rzecz
wzrostu gospodarczego. Przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości
działa Śląski Klaster ICT i Multimediów. Jest to pierwszy tego typu klaster na Śląsku utworzony z inicjatywy rudzkich przedsiębiorców IT,
Uniwersytetu Śląskiego i Inkubatora.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, tel. 32 342 22 30

www.inkubatorrudzki.pl
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CARBOTRANS Spółka z o.o.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Zatrudnimy od zaraz:

Kierowcę
samochodów 
ciężarowych
Wymagane są:
• prawo jazdy kat. C+E
• aktualne uprawnienia do wykonywania przewozu rzeczy
• uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

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

Amelia Andrzejczak
córka Doroty i Andrzeja
ur. 20.06. (3860 g i 57 cm)

Bartosz Babik
syn Marzeny i Pawła
ur. 20.06. (2520 g i 49 cm)

Amelia Tomanek
córka Joanny i Sebastiana
ur. 23.06. (3200 g i 56cm)

Aleksander Kopeć
syn Eweliny i Rafała
ur. 21.06. (4600 g i 61 cm)

Katarzyna Stanek
córka Kasi i Michała
ur. 26.06. (4120 g i 59 cm)

Wiktor Gąsior
syn Adrianny i Tomasza
ur. 24.06. (3400 g i 60 cm)

Nadia Hyra
córka Aleksandry i Grzegorza
ur. 23.06. (3650 g i 56 cm)

Jakub Knop
syn Sylwii i Adama
ur. 23.06. (3850 g i 60 cm)

Maja Iwanicka
córka Moniki i Arkadiusza
ur. 23.06. (3240 g i 56 cm)

Filip i Maja
Zalewscy
dzieci
Emanueli
i Tomasza
ur. 19.05.
(2100 g
i 48 cm,
1900 g
i 45 cm)

Paulina Urbańczyk
córka Moniki i Tomasza
ur. 22.06. (4200 g i 56 cm)

Ksawery Kościelniak
syn Izabeli i Adama
ur. 26.06. (4200 g i 59 cm)

Karol Dziurman
syn Katarzyny i Piotra
ur. 25.06. (3450 g i 55 cm)

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego mieszczącego się w Rudzie
Śląskiej przy ul. Karola Goduli 28/01,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika.

REKLAMA

Oriana Santillan
córka Angeliki i Luisa
ur. 25.06. (3450 g i 57 cm)

Aleks Wojciuch
syn Katarzyny i Daniela
ur. 16.06. (2550 g i 55 cm)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Rudzie Ślaskiej

Lp.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży
na terenie Miasta Ruda Śląska
Termin
Stawka
Pow. lok. Wyposażenie
Wadium
Adres lokalu
oględzin
wyw.
2
(m )
w instalację
(zł)
(zł/m2)
lokalu
LOKALE UŻYTKOWE

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Magazynowa 14 /3

41,67 m2

elektryczna,
wod.kan,,

5,00

500,00

10.07.2014 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 17/01

19,68 m2

elektryczna,
wod.kan,,

10,00

500,00

10.07.2014 r.
godz. 11.00

3

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Wolności 14/4

237,80 m2

elektryczna,
wod.kan,, c.o.

6,00

10.07.2014 r.
1.000,00
godz. 12.00

4

Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K.A.Hlonda 24/02

55,57 m2

elektryczna,
wod.kan,,c.o.

6,00

1.000.00

10.07.2014 r.
godz. 13.00

Ruda Śląska 5 – Bykowina
ul. Poloczka 3
– lokal na parterze
w budynku mieszkalnym;
– działalność nieuciążliwa
31,31 m2
dla mieszkańców i do godz.
18.00
– wylicytowana stawka
czynu najmu podlega
rewaloryzacji

elektryczna,
wod.kan,,c.o.

20,00

1.000,00

10.07.2014 r.
godz. 14.00

5

Nikodem Proske
syn Marzeny i Łukasza
ur. 23.06. (3700 g i 57 cm)

6

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/7

64,27 m2

elektryczna,
wod.kan,,c.o.

15,00

1.000,00

10.07.2014 r.
godz. 15.00

7

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom
ul. Niedurnego 26/1

40,70 m2

elektryczna,
wod.kan,,

10,00

1.000,00

10.07.2014 r.
godz. 16.00

GARAŻE
8

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 11 / I / 2
garaż nr 2

16,00 m2

elektryczna –
odcięta

4,00

500,00

11.07.2014 r.
godz. 10.00

9

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. Chorzowska
9 garaż murowany nr 6
(kanał)

26,46 m2

elektryczna –
odcięta

8,00

500,00

11.07.2014 r.
godz. 11.00

10

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. Chorzowska 9
garaż murowany nr 10

21,00 m2

inst.elektr. do
spraw.

8,00

500,00

11.07.2014 r.
godz. 11.00

11

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. L.Tołstoja garaż
murowany nr 75

18,00 m2

elektryczna

4,00

500,00

11.07.2014 r.
godz. 12.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe / garaże przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie
do dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja
218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym
przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg
w dniu 23.07.2014 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu z ogłoszenia).
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 21 lipca 2014 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) oraz
złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 23,
24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.

OGŁOSZENIA

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.


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

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

 Sprzedam M-3 Halemba, parter, tel. 663-473320.

 Halemba, dwupokojowe, 47 m2, 126 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam M-3, 50 m2, Bykowina (Ip., po
remoncie). Tel. 512-176-552.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692,
691-523-055.

 Sprzedam ogródek działkowy – Godula. Tel.
608-641-243 po 15.00.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz 4.
piętra) 731-765-095
 Jednopokojowe, 45 m2, 58 tys. LOKATOR, tel.
793-396-040.
 Jednopokojowe, 37 m , 49 tys., Kochłowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
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 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

 Dwupokojowe, 52 m , 119 tys.,Kochłowice.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Dwupokojowe, 31 m2, 76 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-5581.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699569.
 Usługi stolarskie. Tel. 604-974-540.

Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel. 501-281222.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ,
tel. 888-484-868.
 Kompleksowe remonty mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Gładzie bezpyłowo, malowanie, kafelkowanie. Tel. 694-331-152.
 Domofony, tel. 500-540-743.
 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000 zł. Tel. 698-959-501, 728-874-276.
 Remonty mieszkań. Remonty łazienek,kafelkowanie. Tel. 668-032-470.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

CHWILÓWKI
do 25 tys.
• Kredyty bankowe do 100 tys.
• Nie pobieram żadnych
dodatkowych opłat.
• Dowóz klienta do biura
• Pożyczki z komornikiem

tel. 504 401 407
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 Trzypokojowe, 60 m2, 129 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 118 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 55 m2, 119 tys. Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 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.
 W centrum Nowego Bytomia do wynajęcia
wyposażone mieszkanie 40 m2. Tel. 504-611964.
 Do wynajęcia trzy stanowiska piekarniczo-cukiernicze i kiosk mięsno-wędliniarski.
Dobra lokalizacja. Tel. 887-693-777.
 Do wynajęcia komfortowa kawalerka na Goduli. Tel. 690-982-623.
 Sprzedam, wynajmę kiosk – targowisko Wirek. Tel. 889-663-966.
 Sprzedam M4 Godula ul. Podlas. Tel. 608678-373.
 Do wynajęcia pokój + kuchnia Czarny Las.
Tel. 510-852-719, 535-396-793.

 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601512-389.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel.
518-103-998.
 Zlecimy remonty mieszkań na terenie miasta
Chorzów. Tel. 32 273-63-69.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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
130/308
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
450 000 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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne
kupię. Tel. 515-533-560.
 Spotkajmy się w miłej atmosferze w prywatnym mieszkaniu, Ruda Śląska. Tel. 790-543125.
 Rozmawiaj tanio z zagranicy! Wejdź na www.
qsim.pl i kup starter.

 Orzegów – OKAZJA sprzedam 38 m2, 40 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Lokal handlowy 25m2 do wynajęcia – Kochłowice Rynek. Tel. 698-735-443.

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 95 tys. VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.
 Wirek, M-4, 60 m , 125 tys. VestraLocum.pl,
tel. 600-445-053.
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MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 OKAZJA, Wirek, M-5, 70 m2, 140 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572625.

 Wirek, M-2, 24 m2, 51 tys .VestraLocum.pl, tel.
600-445-053.

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

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

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

 Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54 m2, 86 tys.,
w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502865-808.

 Zamienię na mieszkanie w Halembie lub
sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w
Leśnej koło Olesna. Piękna okolica: lasy, woda.
Tel. 601-923-505.
 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Goduli, na parterze. Tel. 601-875-010.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli, I p. Tel.
601-875-010.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

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

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

KREDYTY W 15 MINUT
ZADZWOŃ

PRACA
 Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem – wysokie wynagrodzenie.
Tel. kontaktowy: 501-055-565, proszę dzwonić w
godzinach 9.00-14.00.

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

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

 Skup samochodów na części. Tel. 603-534003, 32 275-05-47.

PROMO

500-853-100

CJA

Serdecznie dziekuję Panu Ordynatorowi
oddz. wewn. w Bielszowicach Henrykowi Rudzkiemu
oraz lekarzom i pielęgniarkom za pomoc, obecność i opiekę
w ostatnich godzinach życia mojego

Syna śp. Adama Piksa
Krystyna Piksa
Serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy towarzyszyli mojemu

Synowi śp. Adamowi Piksa
w ostatniej Drodze Życia, za modlitwy i pamięć oraz tym,
którzy za jego życia obdarzali Go dobrym słowem, dobrymi
uczynkami, wspierali i pomagali w chorobie
składa
i prosi o modlitwy za Jego duszę
Krystyna Piksa
A moim Przyjaciołom dziękuję za obecność, słowa
pocieszenia i otuchy oraz wszelką pomoc i modlitwy.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Do wynajęcia lokal – Kochłowice (rynek)
60 m2. Tel. 661-434-292.

WYNAJEM

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

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

LOKAL

USŁUGI

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669630.

DZIAŁKI. KOM.


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

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 2.07.2014

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu o łącznej pow. 3.793,00m2
składającego się z działki: nr 4358/177 , KW GL1S/ 00007190/5 położonego
w Rudzie Śl. 10 przy ul. Grzegorza Fitelberga
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości, które wyznacza się na dzień
15.07.2014 r. od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 5 przy ul. Różyckiego 30
w Rudzie Śl.-Wirku (tel. 32 242-09-35).
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM ( w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pokój 306, tel wew. 203 i pokój 314 tel. 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej działalności na
przedmiotowej nieruchomości.
2. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej, pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Grzegorza Fitelberga” w terminie do dnia 16.07.2014 . do godz. 9.00.
3. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 23.200,00 zł słownie dwadzieściatrzytysiącedwieście zł, na konto PKO BP
SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
4. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii
wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości pokój 318 w celu odbioru faktury
VAT.
II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ruda Śląska
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 232.000,00 zł + VAT.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl.-1, pokój
317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości
zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118 i 100 telefon 32 248-24-11 wew. 311
lub 267.

MAKSYMA NA LIPIEC
„Dosyć ten bogaty,
kto miłość posiada”
przysłowie polskie

„Akcja Lato” w Osiedlowych
Domach Kultury RSM
Zbliżają się wakacje, a właściwie
kiedy ukaże się ten numer „Wiadomości Rudzkich” – już będą w pełni. Nasze placówki kulturalne przygotowały
dla wszystkich mających wakacje
swoją ofertę. Nie wszyscy wyjeżdżają
na urlop, tych zapraszamy do skorzystania ze spółdzielczych placówek.
ODK „METEOR” w Nowym Bytomiu w zasobach ADM-2 – organizuje
„Akcję Lato w Mieście” od 18 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r. w godz 1014. W ramach akcji organizowane
będą zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne, turniej tenisa stołowego, liczne konkursy, turnieje sportowe, projekcje bajek
oraz miniplayback
show.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 342-20-05 lub w ODK „METEOR”
Ruda Śląska 9 ul. Dworaka 9.
ODK „MUZA” w Halembie w zasobach ADM-4 – we wszystkie dni
wakacji oprócz terminu od 7 lipca do
25 lipca – placówka czynna będzie od
15.00 do 19.30. Prowadzone będą zajęcia świetlicowe: plastyczne, gry
planszowe, taneczne, tenisa stołowego, oraz liczne konkursy, turnieje
sportowe.
Więcej informacji pod numerem
tel. 32 242-66-81 lub w ODK
„MUZA” Ruda Śląska 6 ul. Energetyków 25.
ODK „PULSAR” w Wirku w zasobach ADM-5 – zaprasza wszystkie
dzieci w wieku szkolnym na zajęcia
świetlicowe w terminie od 30.06 do
11.07. 2014 r. w godzinach od 10.00
do 14.00. W ofercie przewidziane: gry
i zabawy, tenis stołowy, zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne.

Więcej informacji pod numerem tel.
32 242-09-34 lub w ODK „PULSAR”
Ruda Śląska 10, ul. Różyckiego 30.
ODK „COUNTRY” w Bykowinie
w zasobach ADM-6 – w okresie wakacji
w ODK „COUNTRY”, od poniedziałku
do piątku w godzinach 14.00-19.30, będzie czynna świetlica, gdzie do dyspozycji wszystkich chętnych są piłkarzyki,
bilard, stół do tenisa stołowego, dart,
gry świetlicowe. Planujemy zorganizować cykl turniejów dla dzieci.
Ponadto w lipcu zapraszamy na zajęcia aerobiku w poniedziałki i środy
o godz. 18.30.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 240-70-90 lub w ODK „COUNTRY” Ruda Śląska 5, ul. Sztygarska 9.
ODK „NEPTUN” w Orzegowie
w zasobach ADM-7 – w terminie 30.06
-11.07 w godzinach od 9.00 do 14.00
organizuje Akcję Lato 2014 dla dzieci
w wieku od 4 do 13 lat.
W programie: wyjazd do Cinema City Plaza, wyjazd do Nibylandii – sali
zabaw, wyjazd do Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach, wyjazd na basen kryty,
wyjścia w plener, gry i zabawy świetlicowe, ruchowe, sportowe, taneczne, zabawy z chustą Klanzy, quiz wiedzy,
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
słodkie poczęstunki, dyskoteka – zabawa podsumowująca Akcję wraz z uroczystym rozdaniem nagród.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 340-13-69 lub w ODK „NEPTUN”
Ruda Śląska 4, ul. Zielińskiego 8.
Niestety dwa ODK: ,,JOWISZ”
w Goduli – w zasobach ADM-1 i ,,MATECZNIK” w Rudzie Śląskiej 1 w zasobach ADM-3 będą zamknięte z powodu remontu.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje.
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SPORT
Piłka nożna

Górnicze rozgrywki
W sobotni poranek (28.06.) boisko
Pogoni na Czarnym Lesie zapełniło
się górnikami, którzy przybyli po to,
by zmierzyć się w IV edycji Turnieju
Piłki Nożnej im. Kazimierza Jackowca. W rozgrywkach wzięło udział
dziesięć drużyn. – Co roku zainteresowanie tym turniejem jest coraz
większe. W tym roku mamy dziesięć
drużyn. Osiem z nich reprezentuje
związki zawodowe. Są to ZZG między
innymi z Halemby, Bielszowic, Knurowa oraz Makoszów. Co roku przy-

jeżdżają też do nas przedstawiciele
z Łęcznej – tłumaczył Grzegorz Umywalnik, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy
KWK „Pokój”. – Faworytów jest tutaj kilku. W pierwszych meczach dobrze zagrały drużyny z KWK Makoszowy, LW Bogdanka oraz KWK Pokój – dodał.
Górnicy chętnie brali udział w rozgrywkach: – Ładna pogoda, piękne
boisko, mamy świetne warunki do gry.
Pierwszy mecz wygraliśmy 2:1, więc

Zapasy

Natalia z „dziką kartą”

Natalia Strzałka pojedzie na Letnie Igrzyska
Olimpijskie Młodzieży.
Foto: arch.
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Rewelacyjna wiadomość ze Światowej Federacji Zapaśniczej – zawodniczka ZKS SLAVIA Ruda Śląska Natalia Strzałka otrzymała „dziką kartę”
i w dniach 16-18 sierpnia weźmie
udział w drugich Letnich Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży, które rozegrane zostaną w Nanjing w Chinach. Natalia będzie jedyną zawodniczką repre-

zentującą polskie zapasy na wyżej wymienionej imprezie. Eliminacjami do
Igrzysk były rozegrane w Samokowie
Mistrzostwa Europy Kadetek. W nich
rudzianka wywalczyła brązowy medal,
co okazało się decydującym argumentem jeżeli chodzi o przyznanie tzw. dzikiej karty.
Udział Natalii w Igrzyskach Olimpijskich należy traktować w kategoriach wielkiej sensacji i olbrzymiego
prestiżu dla samej zawodniczki, jak
również dla klubu i miasta Ruda Śląska.
Sukcesy odnoszą także inni zawodnicy ZKS SLAVIA Ruda Śląska. Dwóch
z nich stanęło na podium XX ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym, która rozgrywana
była w dniach 27-29 czerwca w Brzegu
Dolnym.
Po przebrnięciu eliminacji w turnieju
finałowym wystąpiło siedmiu reprezentantów ZKS Slavia Ruda Śląska.
Najlepiej zaprezentowali się: Tomasz
Kitel (54 kg) i Rafał Danisz (58 kg),
obaj zawodnicy wywalczyli brązowe
medale w swoich kategoriach. Jacek
Kupniewski (46 kg) był piąty.
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walczymy o wysokie miejsce. Dobrze,
że związki organizują takie turnieje –
mówił podczas turnieju pan Łukasz,
pracownik KWK Bielszowice.
Trzecie miejsce zajęła drużyna ZZG
KWK Makoszowy. W finale zmierzyły się natomiast zespoły ZZG LW
Bogdanka i ZZG KWK Knurów. Po
remisowym meczu w karnych zwycięstwo odniosła drużyna z Knurowa.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Mirosław Budka (LW Bogdanka)
z dorobkiem dziewięciu goli. W bramce najlepiej spisywał się Marcin Wójcik, również z drużyny LW Bogdanka.
RP

Tegoroczny turniej przyniósł mnóstwo emocji.

Sport szkolny

Sportowe podsumowanie

W trakcie podsumowania podziękowano za wkład włożony w organizację szkolnych zawodów.

Nauczyciele wychowania fizycznego spotkali się w poniedziałek
(23.06.) w Gimnazjum nr 9, by podsumować współzawodnictwo sportowe szkół.
– W przeciągu roku szkolnego odbyły się 54 duże imprezy sportowe.
Jeśli do tego doliczymy imprezy rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie,
to w sumie było to około 120 imprez,
więc ten rok szkolny możemy uznać za

Foto SH

bardzo pracowity. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w organizację zawodów –
mówił Czesław Jonda, koordynator
Rady Sportu Szkolnego.
We współzawodnictwie szkół podstawowych dziewcząt pierwsze miejsce zajęła SPS nr 15, drugie SP nr 6,
a trzecie SP nr 24. Tak samo wyglądała klasyfikacja w kategorii chłopców.
W szkołach gimnazjalnych wśród

15

Foto: RP

dziewcząt bezkonkurencyjne było
Gimnazjum nr 9, drugie Gimnazjum
nr 3, a trzecie Gimnazjum nr 12.
Wśród chłopców w tej kategorii wiekowej najlepsze okazało się być Gimnazjum nr 3, drugie było Gimnazjum
nr 12, a trzecie Gimnazjum nr 9.
W klasyfikacji dziewcząt w szkołach
ponadgimnazjalnych najlepsze było
ZSO nr 1, drugie było ZSO nr 2,
a trzecie ZSP nr 2. Wśród chłopców
także dominowali reprezentanci ZSO
nr 1, drugie miejsce zajęli przedstawiciele ZSP nr 3, a trzecie ZSO nr 3.
Uczniowie rudzkich szkół odnosili
także spore sukcesy na arenie rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
W rywalizacji z uczniami z całej Polski w sztafetowych biegach przełajowych reprezentanci SPS nr 15 zajęli
odpowiednio: dziewczęta – 9. miejsce, chłopcy – 13. miejsce, sztafeta
4x100 m z Gimnazjum nr 9 chłopców
zajęła 4. miejsce, a dziewczęta z ZSO
nr 1 były trzecie w sztafecie 4x100 m
oraz zajęły czwarte miejsce w sztafecie szwedzkiej.
– Wszystkim serdecznie dziękuję za
trud włożony w rozwój młodzieży i życzę kolejnych sukcesów – mówiła
obecna na spotkaniu prezydent Grażyna Dziedzic. – Ze swojej strony dołożę
wszelkich starań, by baza sportowa
się nadal rozwijała – dodała.
SH
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Honoratka
Świętochłowice-Centrum, ul.Katowicka 30a, tel/fax 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl, sklep@meblekochlik.pl, czynne pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-14.00

Salon prowadzi również sprzedaż mebli wykonywanych na indywidualne
zamówienie we własnym zakładzie stolarskim. Firma „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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