Stadion Górnika już jest! Ale z zapałek
Czytaj str. 8
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W sumie dziewięć osób zatrzymała
rudzka policja w związku z podpaleniami kilkunastu samochodów w naszym mieście. Chodzi o pożary zarówno z listopada ubiegłego roku, jak
i te sprzed ok. miesiąca. Tak jak wstępnie zakładano w hipotezach – zdarzenia miały związek z porachunkami
kibicowskimi. Policja rozbiła wprawdzie trzon grupy przestępczej, ale nie
wyklucza kolejnych zatrzymań.
Dokończenie na str. 2

Remont peronu i torów, a teraz także i samego budynku. Pasażerowie
pociągów powinni przygotować się na
zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dworca w Rudzie. PKP szykuje się
bowiem do jego rewitalizacji. W ramach prac elewacja zostanie oczyszczona, pojawią się także nowe drzwi
i okna, a dach będzie naprawiany. Ponadto zamontowane zostaną monitoring oraz tablice informacyjne.
Dokończenie na str. 3

Ponad 200 stowarzyszeń i fundacji
z Rudy Śląskiej czeka na to, by to właśnie do nich traﬁły pieniądze z 1 procenta podatku, który można przekazać
w ramach rozliczenia PIT. Dzięki temu w ubiegłym roku rudzkie organizacje pozarządowe zostały zasilone
kwotą ponad 672 tys. zł. Natomiast
ogółem rudzianie wpłacili na OPP ok.
2 mln zł. Obie te kwoty z roku na rok
są coraz wyższe.
Dokończenie na str. 10-11

Podpalali auta. Dworzec w Rudzie Oni czekają
Teraz posiedzą
na wsparcie
do remontu!
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Oto laureaci naszego
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KREDYT

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych, konferencji,
spotkań i imprez zakładowych

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl.,
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
www.pwsenator.cdx.pl

KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
Foto: MS

Czytaj str. 12-13

KREDYTY
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GOTÓWKOWE ORAZ

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73
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KRONIKA

Rozpracowanie grupy przestępczej
trwało od dłuższego czasu. W końcu
we wtorek (24.02.) 50 policjantów
z Rudy Śląskiej oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tuż
po godzinie 6.00 uderzyło jednocześnie do 10 mieszkań w naszym mieście. Łącznie zatrzymano dziewięć
osób w wieku od 16 do 30 lat (jedna
osoba została „złapana” w dzień po
policyjnym „nalocie”). Są one odpowiedzialne nie tylko za styczniowe
podpalenia samochodów (łącznie
spłonęło wówczas 13 pojazdów, a doszczętnie spaliło się pięć aut), ale także za pożary z listopada ubiegłego
roku. Wówczas paliły się samochody
w trzech dzielnicach miasta, zaś przypomnijmy, że przed miesiącem zgłoszenia dotyczyły aż pięciu dzielnic.

Podpalacze samochodów
w rękach policji. To pseudokibice
Tak jak wstępnie podejrzewano – motywem odnotowanych podpaleń były
porachunki kibicowskie. – Chodzi
o walki pseudokibiców dwóch rywalizujących ze sobą drużyn piłkarskich
– wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, oﬁcer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej.
Wybór samochodów był jednak
przypadkowy, bo ich właściciele zaparkowali w dzielnicach „wrogich”
dla agresywnych pseudokibiców.
Po zatrzymaniu sprawcy zostali
doprowadzeni do prokuratury, gdzie
postawione będą im zarzuty. Prawdopodobnie będzie im groziło do pięciu
lat pozbawienia wolności. To nie
oznacza jednak, że sprawa zostanie
zamknięta. – Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań – podkreśla Arkadiusz Ciozak. – Dotychczas zatrzymanym osobom z pewnością postawiony zostanie zarzut zniszczenia
mienia, za co grozi kara pozbawienia
wolności do pięciu lat. Prokurator
dodatkowo może zarzucić im działanie w grupie przestępczej. Także nie

możemy jeszcze mówić o szczegółach
kar – dodaje.
Zresztą już w czwartek (26.02.), na
wniosek policji i prokuratury, sąd rejonowy aresztował tymczasowo (na trzy
miesiące) 24-letniego rudzianina, który odpowie nie tylko za zniszczenie
mienia, ale również za posiadanie
środków odurzających. To właśnie
w jego mieszkaniu znaleziono ponad
3,6 kilograma narkotyków, których
czarnorynkowa wartość wynosi ok.
100 tys. złotych.
Joanna Oreł

Foto: KMP Ruda Śląska

Rudzka policja
zatrzymała sprawców
podpaleń samochodów
w naszym mieście. To
grupa pseudokibiców,
która odpowiada zarówno
za listopadowe, jak
i styczniowe pożary. Ponadto
w mieszkaniach sprawców
znaleziono narkotyki
i papierosy bez akcyzy.

Sprawcom może grozić do pięciu lat więzienia.
OGŁOSZENIE

PRAWO

Nowy dowód osobisty – mniej
danych, więcej ułatwień

Foto: MS

Dowód osobisty bez informacji o kolorze oczu, wzroście, czy adresie zamieszkania – to zmiany, które weszły w życie 1 marca. Jednak – póki co – spokojnie mogą spać te osoby, których
stare dowody nie utraciły jeszcze ważności.

Nowe dowody osobiste będą zawierały mniej danych.
Obecny dowód ma formę karty identyﬁkacyjnej o wymiarach 53,98 x
85,60 mm. Pojawi się na niej szereg

zabezpieczeń, w tym m.in. mikrodruk
czy specjalne tłoczenia. W zamian za
to wprowadzono mniej danych, co uła-

twi nam życie. – Oznacza to, że zmiana
miejsca zamieszkania nie będzie już
powodowała konieczności wymiany
dowodu – wyjaśnia Bożena Kurpanik,
naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich w rudzkim magistracie.
Ponadto oprócz uproszczonego
wniosku oraz mniejszej liczby załączników wprowadzono także inne udogodnienia. – Przede wszystkim wniosek będzie można złożyć w dowolnym
urzędzie gminy w Polsce, niezależnie
od zameldowania, z zastrzeżeniem, że
dokument będzie do odbioru w tym samym miejscu – tłumaczy Bożena Kurpanik.
Ponadto wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć
drogą elektroniczną. Plusem jest także
to, że – mimo zmian w przepisach –
póki co nie trzeba wymieniać dotychczasowych dokumentów. – Zachowują
one ważność do dnia wskazanego
w dowodzie – podkreśla Kurpanik.
Magdalena Szewczyk

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
wszystkim Rudziankom
życzymy
miłości, wielu radosnych chwil,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym,
zdrowia i pomyślności.
Niech ten dzień będzie okazją do
złożenia wyrazów najwyższego szacunku i sympatii
dla wszystkich Pań.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z radnymi

Michał Pierończyk
Wiceprezydent
Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami
Urzędu Miasta
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Rewolucja na dworcach.
Remont za remontem. Teraz czas na Rudę
linii kolejowej. Wstępny termin zakończenia tych prac
W styczniu tego roku PKP przeprowadziło przetarg
Polskie Linie Kolejowe planują na listopad rok 2015
na remont budynku dworca w Rudzie, którego stan od
– zapowiada.
dawna wołał o pomstę do nieba. – Zakres prac obejCo w tym czasie dzieje się na dworcu w Chebziu?
muje między innymi czyszczenie elewacji, uzupełnianie
– W roku 2013, na zlecenie miasta, opracowany został
tynków i gzymsów, wymianę części okien i drzwi, odnoprojekt rewitalizacji budynku dworca, obejmujący
wienie wnętrza dworca, naprawę dachu, instalację
swoim zakresem zarówno roboty remontowe, jak
monitoringu i systemu nagłośnienia oraz uporządkoi adaptacyjne umożliwiające częściową zmianę funkwanie terenu wokół dworca – wylicza Katarzyna
cji i zapewnienie jego użytkowania, tym samym
Grzduk z biura prasowego PKP. – Zmodernizowany
bieżącego dopilnowania – przypomina Piotr Janik,
dworzec będzie bardziej funkcjonalny i bezpieczniejszy
naczelnik Wydziału
– zapewnia Grzduk.
Inwestycji
Urzędu
Ponadto ściany buPKP planuje remont budynku dworca
Miasta
w
Rudzie
Ślądynku zostaną zabezw Rudzie, który ma potrwać ok. 90 dni.
skiej.
–
Ponieważ
koszt
pieczone przed graffiti,
Obiekt ma zmienić się nie do poznania,
wszystkich robót, wea drzwi wejściowe bębo nie tylko odnowiona będzie elewacja,
dług kosztorysu inwedą działały automaa ściany zostaną pomalowane, ale
storskiego, wynosi ok.
tycznie. Remont popojawią się również tablice informacyjne
4,5 mln zł, miasto podtrwa przez ok. trzy
i monitoring. Ponadto budynek zostanie
jęło się próby realizamiesiące. Jednak – wezabezpieczony przed graffiti.
cji tegoż przedsięwziędług PKP – nie będzie
cia w ramach funduszu
się on wiązał z więknorweskiego. Niestety wniosek znalazł się jedynie na
szymi utrudnieniami dla pasażerów. – Budynek nie
liście rezerwowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że
będzie wyłączony z eksploatacji, a prace będą prowado tej pory obiekt jest nadal własnością kolei (miasto
dzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać
jest dzierżawcą – przyp. red.). Trwają procedury
komunikację pasażerską – podkreśla Grzduk.
umożliwiające jego wykupienie – dodaje Janik.
Inwestycja jest kontynuacją ubiegłorocznych reDotychczas
Przez ostatnie dwa lata miasto wydało na remont
montów peronów w Rudzie oraz w Chebziu. Ponadto
wyremontowano
dworca w Chebziu prawie 40 tys. zł. W ramach prac
w tym czasie zmodernizowano tory na odcinku poperony
i torowiska.
naprawiono schody i drewnianą bamiędzy Chorzowem-Batorym a Gliwicami w kierunlustradę. Zainstalowano także moku Katowic, dzięki czemu prędkość pociągów zwiękW ostatnim czasie nie tylko
nitoring. – Chcielibyśmy, aby obiekt
szyła się z 60 km do 100 km na godzinę, a podróż
wyremontowano dwa perony w naszym
wrócił na Szlak Zabytków Techniki,
zajmuje mniej czasu. – Na odcinku Ruda Śląskamieście, ale także zmodernizowano
dlatego staramy się odzyskać dwoChebzie – Ruda Śląska – Zabrze zostały zakończone
torowisko na odcinku do Katowic.
rzec od kolei oraz aplikujemy
wszystkie prace związane z wymianą torów (ok. 14 km
Dzięki temu podróż z Gliwic do serca
o środki finansowe z programów zetorów) oraz kompleksową wymianą sieci trakcyjnej –
aglomeracji Górnego Śląska przez Rudę
wnętrznych – mówi Adam Nowak,
wyjaśnia Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP
Śląską skróciła się z 40 do 30 minut.
rzecznik prasowy rudzkiego magiPLK. – Jednocześnie informuję, że trwa procedura
Bowiem
pociągi mogą się rozpędzić do
stratu.
przetargowa na wybór wykonawcy na rewitalizację
100 km na godzinę.
Joanna Oreł
ostatniego odcinka Katowice – Chorzów Batory na tej

Foto: arch.

Najpierw peron, a teraz także i budynek dworca w Rudzie zostanie wyremontowany. PKP planuje kompleksową rewitalizację obiektu. Komfortowe stanie się nie
tylko oczekiwanie na pociągi, ale również i sama podróż. Bowiem niedawno zakończyła się przebudowa 14-kilometrowego odcinka torowiska. A na tym nie koniec.

REKLAMA
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– Daleko jeszcze? A chciałoby się rzec:
– Blisko, coraz bliżej...

Foto: DK

Takie reﬂeksje mogą nasunąć się na przystanku Nowy Bytom-Centrum przy ulicy Niedurnego
w kierunku Wirku. Znajduje się on praktycznie na granicy dzielnic, a ponadto w głównej dzielnicy
Rudy Śląskiej są aż trzy przystanki Nowy Bytom-Centrum.

Przystanek Nowy Bytom-Centrum został przeniesiony w 2009 r.
– Niejednokrotnie przyjeżdżam autobusem nr 39 do Urzędu Miasta. Wędrówka z przystanku Nowy Bytom-Centrum w stronę magistratu to katorga.
W tym wieku nie mam siły na pokonywanie takiego dystansu – żali się 63-letnia

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
garażu nr 2 usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Magazynowa 31 stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

INTERWENCJA |4.03.2015

pani Jadwiga, mieszkanka Rudy Śląskiej.
Kilka lat temu przystanek znajdował
się kilkanaście metrów bliżej. Przeniesiony został w 2009 roku. Równocześnie wybudowano zatoczkę autobusową.

Wszystko to dla poprawy bezpieczeństwa. – Skrzyżowanie ulic Niedurnego i Czarnoleśnej jest obszarem o dużym natężeniu ruchu pojazdów – tłumaczy Andrzej Nowak, pełnomocnik ds.
transportu publicznego. – Celem tworzenia zatok autobusowych jest zwiększenie
płynności ruchu pojazdów, zatem idąc
tym tokiem myślenia, chcieliśmy niejako
„odciążyć” tę trasę, chcąc uniknąć sytuacji, w których zatrzymujący się na przystanku autobus skutecznie blokowałby
ruch na prawym pasie jezdni. Kierowcy
byliby zmuszeni do wykonania manewru
ominięcia autobusu, stwarzając realne
zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego – dodaje Nowak.
Na decyzję o przeniesieniu przystanku złożyła się również pierwotna lokalizacja wiaty przystankowej. – Wiata usytuowana bezpośrednio tuż przy przystanku spowodowałaby znaczne zawężenie ciągu komunikacji pieszych, dlatego
zdecydowaliśmy się na takie jej położenie – wyjaśnia Nowak.
Dominika Kubizna

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Urszuli Mainka
długoletniej i zasłużonej pracownicy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

W związku ze śmiercią długoletniej pracownicy
Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska

śp. Urszuli Mainka

Córce Justynie z Rodziną oraz pozostałym Najbliższym
wyrazy szczerego żalu i otuchy
składają
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
oraz współpracownicy z Kancelarii Rady Miasta

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Panu Eugeniuszowi Brychcy
z powodu śmierci

MATKI

składają
koleżanki z Dziennego Domu Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

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. Owocowej, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemców z istniejących garaży, ul. Oświęcimskiej – Jacka, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod kiosk kolektury LOTTO, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Emanuela Smołki, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ulicy Cypriana Norwida,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Jana Furgoła i Szarotek, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Górnej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z
istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Jana Brzechwy, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane,
ul. Szopena, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z nowego garażu blaszanego.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Mieszkańcy wzięli sprawy
w swoje ręce. I poskutkowało
To właśnie mieszkańcy Rudy od
zowania w tym roku. W związku z tym
dawna postulowali o budowę chodniw lutym urzędnicy rudzkiego magika w rejonie budynków przy ulicach
stratu ogłosili przetarg, w ramach któGierałtowskiego 20, 22, 24, 26 i Ogrorego zostanie wybrany wykonawca.
dowej 16. Obecnie w tym miejscu
– Nareszcie! W końcu nie będę muprzebiega ścieżka gruntowa, która
siała krążyć z dzieckiem w wózku doszczególnie teraz, a także podczas jeokoła, ani też przez błoto, tylko wybiosiennej pluchy, daje się mieszkańcom
rę się na spacer po chodniku w cywiliwe znaki. – Często skracam sobie tędy
zowanych warunkach – cieszy się pani
drogę, ale w tej chwili muszę nadraIzabela, mama półtorarocznego Patrybiać drogi, bo spacer na skróty mógłka.
by zakończyć się brnięciem w błocie –
– Budowa chodnika realizowana jest
zgłasza pani Krystyna, mieszkanka
w systemie zaprojektuj i wybuduj, tj.
Rudy.
W końcu jednak dzięki ubieChodnik łączący ulice Czempiela
głorocznemu głosowaniu na proi Ogrodową będzie miał 170 metrów
jekty zgłoszone do budżetu obydługości oraz 1,5 m szerokości. Zostanie
on wykonany z kostki brukowej,
watelskiego, budowa chodnika
a ponadto pojawią się ławeczki
łączącego ul. Czempiela z ul.
i oświetlenie. Wykonawca będzie
Ogrodową znalazła się na 11.
miał osiem miesięcy na wykonanie
miejscu wśród zadań lokalnych
wszystkich prac. Jest jednak szansa, że
(272 głosów). Tym samym inweuda mu się to zrobić szybciej.
stycja ta trafiła na listę do zreali-

wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wykonania
robót budowlanych – zapowiada z kolei Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Chodnik zostanie wykonany
z szarej kostki brukowej i będzie
miał 170 metrów długości oraz 1,5
metra szerokości. W ramach inwestycji pojawią się także ławki oraz
nowe oświetlenie, dzięki czemu
okolica stanie się bezpieczniejsza.
Oferty w przetargu można było
zgłaszać do wczoraj. O ile więc
postępowanie nie zostanie unie-

Na Bogusławskiego już bezpiecznie

Foto: JO

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców ulic Czempiela i Ogrodowej. Mianowicie powstanie
chodnik, który je połączy. Rudzianie czekali na to od lat. Inwestycja zostanie zrealizowana
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

W miejscu drogi gruntowej pojawi się chodnik.
ważnione, wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji oraz konkretne daty. – W przetargu określono
termin wykonania do 8 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, jednak wykonawca może skrócić ten okres do
6 miesięcy, za co otrzyma dodatkową
liczbę punktów przy wyborze oferty –
zdradza już teraz Adam Nowak.
Wstępnie (według założeń tegorocznego budżetu obywatelskiego)
urzędnicy wyliczyli, że budowa nowego chodnika w Rudzie ma kosztować
ok. 87 tys. zł. Kwota ta może jednak
ulec zmianie. – Koszt wykonania

chodnika będzie wynikał z oferty wykonawcy wyłonionego w przetargu –
zaznacza Nowak.
Przypomnijmy, że inwestycja pomiędzy ulicą Czempiela a Ogrodową
nie jest jedyną, która zostanie zrealizowana w tym roku w Rudzie w ramach budżetu obywatelskiego. W pobliskiej Szkole Podstawowej nr 41
powstanie bowiem bieżnia do sprintu
ze skocznią w dal. Przy ul. Mickiewicza natomiast wybudowana zostanie
siłownia na powietrzu, a jej okolice
zostaną zrewitalizowane.
Joanna Oreł

|Orzegów

Taki sygnał otrzymaliśmy od mieszkańców ulicy Bogusławskiego w Orzegowie. – Parking jest skuty lodem.
Wystarczy chwila nieuwagi i upadek
gotowy – zgłosiła nam w ubiegłym tygodniu jedna z mieszkanek okolicy.
Z tematem zwróciliśmy się do
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
która zarządza budynkami przy ul.
Bogusławskiego. Zajęła się nim Administracja nr 1. Jej pracownicy twierdzą, że problemu nie ma.

– Przedstawiciel administracji wraz
z przedstawicielem firmy odpowiadającej za utrzymanie porządku na zasobach
Administracji nr 1 dokonał wizji pod
wskazanym adresem – zapewnia Gabriela Lutomska, rzeczniczka prasowa RSM.
– Przedstawiciel firmy złożył w Administracji stosowne oświadczenie, że chodnik, który biegnie wzdłuż budynku przy
ul. Wojciecha Bogusławskiego 5, 7, 9,
14 aż do ul. Stanisławy Wysockiej 29
i 31, jest na bieżąco odśnieżany, posypy-

wany piaskiem i solą, a także skuwany
jest lód. W chwili obecnej chodnik nie
jest oblodzony – dodaje.
Gabriela Lutomska podkreśla także,
że pobliski parking i droga wjazdowa
na osiedle, która biegnie od ul. Hlonda
3 aż do ul. Bogusławskiego 9 jest na
utrzymaniu Urzędu Miasta. – W związku z powyższym fakt ten został zgłoszony do Biura Interwencji Kryzysowej – podkreśla rzeczniczka RSM.
	
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu
Skarbowego
w Rudzie Śląskiej informuje o:
1. Dniu otwartym w urzędzie skarbowym – 7 marca w godzinach
od 9.00 do 13.00;
2. Uruchomieniu w dniach od 13 do 15 marca, w godzinach od
12.00 do 18.00 na terenie CH PLAZA Ruda Śląska (Wirek) punktu
instruktarzu i pomocy w wysyłce zeznań rocznych przez
Internet.
Aby można było przesłać zeznanie za pomocą
platformy internetowej, należy mieć przy sobie:
•
•

informacje o osiągniętych dochodach za 2014 r.,
kwotę autoryzacyjną z zeznania za 2013 r. lub kopię zeznania za 2013 r.

Foto: JO

Choć za oknem widać już oznaki wczesnej wiosny, to mieszkańcy zgłaszają, że w ostatnich tygodniach
w naszym mieście można było jeszcze znaleźć miejsca, w których zima dawała się we znaki.

Lód zniknął już z parkingu przy ul. Bogusławskiego.
REKLAMA
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Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Dzięki pozytywnym wpływom planet wreszcie znajdziesz
czas dla siebie. Twe życie się uspokoi i wszystko będzie płynąć harmonijnym tempem. Możesz teraz liczyć
na powodzenie w miłości.
Byk – Będziesz rozchwytywany i wszystkim wokół potrzebny.
Uważaj, gdyż przez długie rozmowy telefoniczne możesz spóźniać
się na spotkania. Szczęście dopisze
Ci w biznesie i w miłości.
Bliźnięta – Przez Saturna może się wszystko opóźniać, a różne
sprawy będą przyblokowane. Nie
poddawaj się i wykaż się ostrożnością. Bądź pracowity i niczego nie
lekceważ, a czas miło Ci upłynie.
Rak – Planety Ci teraz
sprzyjają, dzięki czemu uda się załatwić

wszystkie sprawy, w szczególności
te urzędowe. Nie stresuj się niczym,
jesteś teraz pod opieką gwiazd.
Lew – Nie bądź taki
podejrzliwy, nikt nie
spiskuje za Twymi
plecami. Jeśli będziesz obwiniać
wszystkich, możesz wiele stracić.
Uspokój się, zły nastrój szybko minie. Bądź w gronie najbliższych
osób, one dadzą Ci ukojenie.
Panna – Słońce Ci
sprzyja. Za jego sprawą będziesz rozpromieniona i w dobrym humorze.
Możesz teraz bywać na różnych
imprezach towarzyskich, z pewnością pojawią się zaproszenia od
znajomych lub sama ich ugościsz
u siebie.
Waga – W tym tygodniu Wenus będzie Ci
sprzyjać. Dzięki niej
będziesz przyciągać do siebie mężczyzn jak magnez. Nie żyj tylko
miłością i pamiętaj, by dobrze zaplanować swoją pracę.
Skorpion – Będziesz
w dobrym nastroju,
a Twój upór i argumenty przekonają niejedną osobę

do Twych pomysłów. Jeśli szukasz
pracy, to dobry czas by ją znaleźć.
Możesz wybrać się również na ciekawy kurs.
Strzelec – Nie musisz
się o nic martwić,
Twoje ﬁnanse będą
pod kontrolą, a praca upłynie przyjemnie. Zadbaj teraz o miłość
i przyjaźń. Odwiedź kogoś, z kim
dawno się nie widziałeś lub zaproś
swą drugą połówkę do kina.
Koziorożec – Zaczniesz bywać częściej wśród ludzi i dobrze się bawić. Może nawet sam
zorganizujesz jakąś imprezę. Czas
sprzyja znalezieniu drugiej połówki, a jeśli już kogoś kochasz, to
Twój związek rozbudzi się na nowo.
Wodnik – Planety Ci
sprzyjają, dzięki nim
będziesz wesoły i aktywny. Będziesz chciał pomóc
wszystkim, jednak pamiętaj również o swojej pracy i obowiązkach.
Nie zaniedbuj ich przez sprawy innych ludzi.
Ryby – Będziesz w dobrym nastroju, a planety będą sprzyjać Ci
w miłości i w relacjach z ludźmi.
Bądź punktualna i pamiętaj o pilnych sprawach, nie odkładaj niczego na później.

R�������� �����������

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne
zaproszenie na Kabaretowy Dzień Kobiet w
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wyślij SMS-a
o treści: wiad.DK + imię i nazwisko na numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy 4.03.2015 od godz.
10.00 do 6.03.2015 do godz. 12.00.
Dla naszych
Czytelników
mamy 1
podwójne
zaproszenie na
Michała Bajora
Wyślij SMS-a
o treści: wiad.
bajor+ imię i
nazwisko na
numer 71100
(koszt SMS-a
to 1zł + 23%
VAT tj. 1,23
zł brutto). Na
SMS-y czekamy
4.03.2015
od godz. 10.00
do 6.03.2015 do
godz. 12.00.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

1

2

3

4

5

6

7

14
8
17
9

10

11
15

Poziomo: 1 – bibelot, 5 – aligator, 8 – święcenia biskupie, 9 – na niebie po deszczu, 11 – stopień naukowy, 12 – dawny nadzorca folwarczny, 15 16
15 – ziółko, gagatek, 17 – stawonóg, 20 – las syberyjski, 21 – obracak, 24 – w chwili śmierci
2
człowieka opuszcza jego ciało, 25 – keton, bez22
barwna ciecz o zapachu kminku, 28 – posag, 29 21
– indyjskie piekło, 32 – dawny ściek, 33 – imię
żeńskie, 36 – ostraka, w staroż. skorupka gliniana
do notowania, 39 – biała niewolnica w haremie,
42 – mit. gr. piekło, 43 – część obszaru wodnego, 28
45 – jamochłon morski, 46 – tytoń do żucia, 47
– tkanina z wełny czesankowej.
Pionowo: 1 – strunowy instr. muz., 2 – tkanina
drukowana w barwne wzory, 3 – miasto na wyspie 33 34
Honsiu, 4 – zgon, 5 – pierw. chem. 6 – posoka, 7 –
ryba z kolcem jadowym, 10 – przeciwległy nadirowi, 13 – gat. pszenicy, 14 – symptom, oznaka, 16 –
mit. słow. bogini wiosny, 17 – członkini rady gminy, 42
18 – np. jawa, kreta, 19 – zatoka Morza Czerwone11
go, 21 – ptak z rodziny krukowatych, 22 – jez. w
Afryce, 23 – klamra łącząca pięciolinie, 26 – miodożer, 27 – w staroż. gr. peruka używana przez ak- 46
torów, 30 – wsch. część Wysp Marshalla, 31 – odłamana taﬂa lodu, 34 – niewierny u muzułmanów, 35
– znak rodowy Indian, 37 – podziałka, 38 – chroniony ptak drapieżny,
40 – osiadła na Araracie, 41 – z niej kawior, 44 – wrzątek.
Hasło krzyżówki nr 7 brzmiało: walentynki. Nagrodę otrzymuje
Karolina Kołodziej, po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj.
kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie han-
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12

31
7

32

35

36
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39
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38

8
40

41
9
43
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45
13
47

dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty
zamieszczenia konkursu.
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Oskar
i Filip
Rosiakowie
synowie
Beatrycze
i Rafała
ur. 22.02.
(2800 g i 50
cm, 1900 g
i 48 cm)

Wiktoria Górzyńska
córka Ewy i Wojtka
ur. 20.02. (3540 g i 55 cm)

Daniel Pietrek
syn Marzeny i Adama
ur. 19.02. (4250 g i 58 cm)

Pola Labus
córka Marzeny i Marka
ur. 21.02. (3050 g i 54 cm)

Maciuś Schier
syn Izabelli i Krzysztofa
ur. 21.02. (3030 g i 56 cm)

Michał Jasik
syn Dagmary i Mariusza
ur. 21.02. (3280 g i 55 cm)

Kacper Kramek
syn Dominiki i Adriana
ur. 22.02. (3800 g i 52 cm)

Maja Kempska
córka Beaty i Adriana
ur. 20.02. (2860 g i 53 cm)

Martyna Szymańska
córka Justyny i Krzysztofa
ur. 22.02. (3020 g i 52 cm)

Aleksandra Kołcz
córka Justyny i Przemysława
ur. 21.02. (3560 g i 56 cm)

Patrycja Pistelok
córka Anety i Łukasza
ur. 12.02. (3800 g i 57cm)

Wiktor Bereśniewicz
syn Katarzyny i Damiana
ur. 24.02. (2850 g i 54 cm)

Dorian Mazur
syn Anny i Marka
ur. 24.02. (2940 g i 54 cm)

Agata Smolka
córka Weroniki i Michała
ur. 25.02. (2850 g i 49 cm)

Aproduction

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Damian Jaros
syn Agnieszki i Mariusza
ur. 25.02. (3240 g i 52 cm)

Zuzanna Umywalnik
córka Moniki i Piotra
ur. 24.02. (4400 g i 64 cm)

Jan Uryć
syn Basi i Mateusza
ur. 24.02. (2000 g i 50 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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Orzegów

Symbol ofiar
i pamięci

Pomiyndzy blokym a familokym

Bykowina

Z wysypisk
na ogrody
Ten projekt ma nie tylko zamienić dzikie wysypiska
w ogrody, ale także uczynić anonimowych ludzi wspólnotą zaangażowaną w piękno swojej okolicy. Wszystko
dzięki stowarzyszeniu Pro Ethica, które pozyskało dofinansowanie z Funduszy EOG oraz wsparcie finansowo-organizacyjne ze strony miasta na ciekawy projekt,
który realizowany będzie w Bykowinie. – Czas byśmy
wyszli z aktywnością poza swoje podwórko! Zamiast
narzekać, „że nieposprzątane, niezagospodarowane,
nieodśnieżone”, trzeba się zintegrować, zadbać o okolicę i poprowadzić dialog z instytucjami samorządowymi, czy spółdzielnią mieszkaniową, które mają wiele
dobrej woli i możliwości. Wspólnie możemy więcej –
zachęca Anna Nawrot ze stowarzyszenia Pro Ethica.
Do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zakasania rękawów zachęcić mają spotkania, które
odbywać się będą w CIS Stara Bykowina. Od poniedziałku do piątku można przyjść na warsztaty ogrodnicze, z technik dekoracji, ekologii życia, czy żywienia.
Zajęcia są bezpłatne. Pierwsze spotkania odbędą się
w tym miesiącu.

MS

Foto: DK

Czas na szkoły
XXI wieku

Benard Śmigała – autor tomiku.
nej tematyce kulturowej, a także siedem limeryków.
Znajdziemy tam zarówno utwory związane z Barbórką,
Dniem Matki, jak i opisujące m.in. „sztrikowano gynś”,
strefę kibica czy historię Stanika z Ficinusa.
DK

– „Włochy jak Włochy, lukali my tu i tam, fajny
Rzym, przejefajna Padwa” – tymi słowami dr Danuta
Krzyżyk, językoznawca z Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach rozpoczęła prelekcję podczas I Rudzkiej
Konferencji Dydaktycznej, na której dyskutowano o
nowym podejściu do nauczania.
Przytoczony cytat to fragment sprawozdania z podróży do Włoch (w opracowaniu prof. Kazimierza
Ożoga), o której opowiada współczesny, młody człowiek. I Rudzką Konferencję Dydaktyczną dla pedagogów zorganizowano pod hasłem „Dydaktyczne inspiracje”. Spotkanie było efektem współpracy Gimnazjum nr 9 z UŚ, w ramach której gimnazjaliści biorą
udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników
naukowych. Zaś nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą się podzielić swoimi doświadczeniami.
Tak też i było podczas konferencji, na której dyskutowano m.in. o neurodydaktyce oraz nowoczesnych

Ruda

Czasem do Pana piszę...

Na spotkaniu autor przedstawił kilka wierszy.
Prócz kierowania modlitw oraz próśb, spędzania
czasu na rozmyślaniach, do Boga można także pisać.
Dowiódł tego po raz kolejny Zbigniew Stryj wydając

już szósty w swojej karierze tomik poetycki. O nowym
zbiorze można było posłuchać podczas czwartkowego
spotkania autorskiego (26.02.) w filii nr 16 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie. – Pracy nad tomikiem
nie można nazwać „regularną”. Bywało tak, że „coś
mnie tchnęło” i w przeciągu jednego wieczoru stworzyłem kompletny utwór, czasem nie pisałem przez miesiąc
– opowiadał Zbigniew Stryj, autor tomiku.
Zbiór „Czasem do Pana piszę” to rozważania na temat wiary, prawdy, ludzkich słabości, poszukiwania
życiowej drogi, czy uczucia pustki. Tomik stanowi
pierwszą część tryptyku. Premierę kolejnej części zaplanowano na 13 marca. – Skąd pomysł na tryptyk? Nie
był on mojego autorstwa. To wydawnictwo, w którym
publikuję, słysząc, że mam zgromadzony tak liczny materiał, wyszło z inicjatywą opublikowania także pozostałych tekstów mogących wejść w skład dalszych części – podkreślał Stryj.
DK

Ruda Śląska

Młodzi i pełni pomysłów
W Rudzie Śląskiej odbyła się druga w tym roku sesja
Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni rozmawiali
m.in. o organizacji konkursów talentów i fotograficznego, a także o współudziale w I Rudzkim Półmaratonie
Industrialnym.
– Chcielibyśmy zorganizować w Miejskim Centrum
Kultury przesłuchania kandydatów w kategorii muzycznej. Natomiast później laureaci konkursu talentów
mieliby możliwość wystąpienia przed publicznością jako support na Dniach Rudy Śląskiej – planowała Paulina Pasieka, radna Młodzieżowej Rady Miasta.
Młodzi rudzianie omówili także zasady konkursu
fotograficznego. Zapowiedziano, że w tym tygodniu do
szkół zostaną wysłane zaproszenia. Ciekawą inicjatywą będzie także zorganizowanie panelu dyskusyjnego
dla gimnazjalistów, podczas którego ich starsi koledzy
dyskutowaliby o plusach oraz minusach związanych z
wyborem liceum, technikum, czy szkoły zawodowej.
Podczas sesji MRM pojawili się także przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta. W toku dyskusji ustalono, że radni będą współ-

Młodzi radni planowali tegoroczne działania.
pracowali z miastem podczas I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Pomogą oni m.in. w biurze zawodów, czy na punktach trasy, zaś laureaci konkursu talentów będą koncertowali dla uczestników półmaratonu.
JO

Foto: JO

1855 – tyle dokładnie zniczy zapłonęło w sobotę
(28.02.) na placu Jana Pawła II. Nie jest to liczba
przypadkowa, bowiem dokładnie tyle samo osób
według Instytutu Pamięci Narodowej zginęło
w świętochłowickim obozie Zgoda.
W ten właśnie sposób upamiętniono ofiary Tragedii Górnośląskiej. – Mój ojciec był tutaj w obozie.
Sam widział wydarzenia jakie się tam działy. Bili
i zabijali więźniów. Takich scen nie da się wymazać
z pamięci. Mimo tego całego zła jakie się tam działo,
można powiedzieć, że ojciec miał szczęście, bo uratował go lekarz – mówił Rufin Praczka, mieszkaniec
Rudy Śląskiej.
W naszym mieście hołd ofiarom oddali między
innymi: wiceprezydent miasta Michał Pierończyk,
radny Jakub Wyciślik, przewodniczący koła RAŚ
Ruda Śląska Roman Kubica oraz Marian Makula.
– Z tych 1855 zniczy ułożyliśmy napis „Zgoda
1945-1855 ofiar obozu”. Wydarzenia przebiegały
dwutorowo. W tym samym czasie podobna akcja
miała miejsce w Mysłowicach. Tam zapłonęło 2281
ku pamięci ofiar obozu Rosengarten – tłumaczy
Roman Kubica, przewodniczący rudzkiego koła
RAŚ.
RP

Ruda Śląska

Foto: JO

W Mysłowicach i Rudzie zapłonęło 4000 zniczy.

Co się kryje w murach tych dwóch budynków? Jakie
panują w nich tradycje? Czy na pewno mieszkanie
w bloku różni się od mieszkania w dawnym familoku?
Swoimi rozważaniami na ten temat podzielił się Bernard Śmigała, rodowity rudzianin, który napisał tomik
wierszy „Pomiyndzy blokym a familokym. Wireckie
wspominki”.
O opisanych po raz pierwszy doświadczeniach autora, towarzyszących mu podczas mieszkania w Wirku,
można było posłuchać podczas wtorkowej (24.02.)
promocji tomiku, która odbyła się w Centrum Inicjatyw Społecznych na Orzegowie. – Praca nad tomikiem,
rozpoczęta w 2007 roku, była dla mnie czystą przyjemnością. Dzięki temu udało mi się zebrać materiał na co
najmniej jeszcze pięć takich zbiorów – podkreślał Bernard Śmigała.
Wydana nakładem Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew książka zawiera 25 wierszy o zróżnicowa-

Foto: DK

Foto: RP

Nowy Bytom

Głos zabrała także wiceprezydent Krzysteczko.
technologiach, które już teraz dominują w edukacji.
– Cyfryzacja na dobre weszła do szkół – dzienniczki
internetowe, tablice multimedialne, e-booki stały się
stałym elementem szkolnej praktyki. I Rudzka Konferencja Dydaktyczna jest próbą odpowiedzi na potrzeby współczesnego, otwartego na nietuzinkowe rozwiązania nauczyciela, dla którego tablica i kreda powoli
stają się reliktem przeszłości – powiedział Wojciech
Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9, współorganizator piątkowej (27.02.) konferencji.
O konieczności zmiany podejścia w nauczaniu mówiła także wiceprezydent, Anna Krzysteczko. – Uczeń
wychowany w epoce Internetu wymaga innego podejścia, zastosowania nowych, alternatywnych metod
nauczania, do których przekonani muszą być sami pedagodzy – zaznaczyła wiceprezydent.
Dodajmy, że podczas konferencji prelegentami byli
– prócz dr Krzyżyk – prof. Bernadeta NiesporekSzamburska oraz dr Marek Kaczmarzyk, a także nauczyciele z grupy Superbelfrzy RP – Agnieszka Bilska i Marcin Paks.
– Każdy nauczyciel pragnie uczyć jak najlepiej,
chce żeby każdy w szkole czuł się bezpiecznie, a czasem spotykamy się z niezadowoleniem ucznia. Doktor
Kaczmarzyk podkreślał odrębność i prawo do indywidualności każdego ucznia, który wymaga od nas
uważnego i cierpliwego podejścia – mówiła Grażyna
Miliczek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej. – Myślę, że są to zagadnienia tak ciekawe, że przedstawimy je wszystkim nauczycielom w naszej szkole.
JO
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Ludzie z pasją

Rudzianin wyprzedził oryginał.
Zbudował stadion

– Na budowę stadionu namówili mnie członkowie
rodziny, którzy są kibicami Górnika. Dla mnie sama budowa była dość dużym wyzwaniem, ponieważ jest to
konstrukcja zamknięta. Na początku zrobiłem kopułę.
Trudność jednak polegała na tym, by później trybuny
umieścić w środku – tłumaczy Janusz Urbański. – Było
z tym trochę problemów, ale na szczęście udało się.
Cienkie ściany zacząłem od zbudowania szkieletu konstrukcji. Potem powoli wyklejałem resztę – objaśnia.
Metoda budowy modeli pana Janusza pozostała
niezmienna. Całość składa się ze sklejonych małych elementów, tworzonych uprzednio z sześciu zapałek.
Model stadionu ma 90 cm długości, 60 cm szerokości
oraz 40 cm wysokości. Jednak nie jego rozmiary
zaskakują, ale niezwykła dbałość o każdy szczegóły. Na
stadionie znalazły się bowiem nawet małe, precyzyjnie
wykonane krzesełka. – Dzwonili do mnie ludzie z klubu

Górnik Zabrze. Byli oni
zainteresowani stadionem.
Owszem,
uważam, że taka
budowla
fajnie
wyglądałaby np.
w biurze klubowym.
Przychodzący kibice
mogliby
wtedy
zobaczyć moje dzieło –
przyznaje Janusz Urbański.
Przypomnijmy, że rudzianin
swoją pierwszą budowlę z zapałek wykonał
w 1976 roku. Od tego czasu z rąk konstruktora wyszły
między innymi modele: Wielkiego Muru Chińskiego, gliwickiej Radiostacji oraz ogromnego statku. – Zobaczyłem
kiedyś budowlę z zapałek i pomyślałem że wykonam

Foto: RP

Po długim czasie ciężkiej pracy powstał w końcu nowy stadion Górnika Zabrze. Tych
Czytelników, którym już zaświeciły się oczy z ciekawości, musimy niestety rozczarować.
Ten stadion to kolejny model autorstwa Janusza Urbańskiego. Do jego
budowy rudzianin użył 80 tysięcy zapałek.

Modelarz podczas budowy zadbał o każdy szczegół.
podobną. To człowieka wciąga. Nawet jak przyjdę z pracy
późno, to i tak siadam do stołu i przygotowuję sobie elementy modelu na drugi dzień. Pracuję głównie nocą albo
wczesnym rankiem. Jak mam wolne, to mogę przy takim

modelu siedzieć i cały dzień – zdradza pan Janusz. –
Obecnie jeszcze nie mam konkretnego pomysłu na
następną budowlę, ale na pewno niedługo się to zmieni
– zapowiada.
Robert Połzoń
OGŁOSZENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
31,00 m2
inst. gazowa, ogrzewanie pie(1 p.+k.)
cowe, wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
2
Ruda Śląska-Wirek 34,00 m
ogrzewanie piecowe, wc na
(1 p.+k.)
ul. Nowary 33/16
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
2
Ruda Śląska-Wirek 39,50 m
ogrzewanie piecowe, wc na
ul. Krasińskiego 4/8 (1 p.+k.)
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
2
Ruda Śląska-Ruda
42,99 m
ogrzewanie piecowe, wc na
ul. Piastowska 11/12 (2 p.+k.)
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
2
Ruda Śląska-Ruda
35,21 m
ogrzewanie piecowe, wc na
ul. Piastowska 11/16 (1 p.+k.)
klatce schodowej
inst.
elektr.,
inst. wod.-kan.,
Ruda Śląska-Ruda
40,00 m2
ogrzewanie piecowe, wc
ul. Sobieskiego 9/1 (1 p.+k.)
suche
Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/1

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin lok.

4,33 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 11.15

3,41 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 11.15

3,41 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 12.00

3,15 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 13.00

3,15 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 13.00

2,95 zł/m2 700 zł

16.03.2015 r.
godz. 14.00

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy
ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp.
z o.o., pokój nr 17, dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później
niż do dnia 20 marca 2015 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 23 marzec 2015 r. (data wpływu
wadium na konto MPGM Sp. z o.o.).
Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki
energetycznej danego lokalu mieszkalnego.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać
w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218 (pokój 17) lub pod nr tel. 32
242-01-33, 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany
lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.
mpgm.com.pl.
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Moje serce to jest muzyk!

Jeﬀery Deaver

Kolekcjoner Skór

– Kiedy i w jaki sposób zaczęła się Pana mułem niezwykle kreatywną młodzież. Dla niezyczna przygoda?
których z nich muzyka stała się przygodą na
całe życie. Mam tutaj na myśli głównie woka– Zamiłowanie do muzyki wyniosłem z domu
listki, których potrzeba na obecnym rynku
rodzinnego. Moja mama była nauczycielką
i które decydują się na zakładanie nawet wław szkole muzycznej w Rudzie Śląskiej, której
snych agencji artystycznych. Można powieprzez pewien czas była wicedyrektorem. Ja sam
dzieć, że MDK pomógł im w dokonaniu życiood najmłodszych lat uczyłem się gry na fortepiawego wyboru. Przez zespoły wokalno-instrunie. Jako uczeń zabrzańskiej Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia z czasem opanowałem
mentalne przewinęło się także wielu instrurównież inne instrumenty – gitarę i ﬂet prosty.
mentalistów, którzy efektywnie działają
Przygoda z muzyką pochłonęła mnie na tyle, że
w branży muzycznej. Te doświadczenia zapostanowiłem uczyć się dalej na Akademii Muowocowały
wspólną
płytą
kolędową
zycznej w Katowicach. Zresztą – moje dokształca„Oj siano, siano”, w której wzięli udział znani
nie się trwa nadal. Ta dziedzina wymaga ciągłego
wokaliści tj.: Agnieszka Fatyga, Ewa Uryga
rozwoju.
oraz Jarosław Jakubiec, Agnieszka
– Widać to zwłaszMuzyka to dla niego z jednej strony pasja,
Wajs, jej siostra
cza w Młodzieżowym
a z drugiej dziedzina, w której, by zostać
Patrycja oraz KlauDomu Kultury. Dzięki
mistrzem, trzeba ciągle się kształcić. Takie
dia Duda. Te cztery
prowadzonym przez
też podejście zaszczepia wśród swoich
ostatnie nazwiska
Pana zajęciom wciąż
uczniów. Wojciech Sanocki wie, jak dbać
to absolwenci prorozkwita wiele talenwadzonego przeze
tów.
o prawdziwe talenty i jak sprawić, aby
mnie
studium
– Podczas 15 lat
rozkwitły one wśród młodych rudzian.
wokalnego MIX
mojej pracy w murach
Można się o tym przekonać w MDK.
w MDK-u.
tego budynku pozna-

Foto: DK

Nie wypada zaśpiewać inaczej – zwłaszcza, gdy pracuje się
z utalentowanymi i wrażliwymi muzycznie rudzianami. Już od 15 lat pod
skrzydłami Wojciecha Sanockiego młodzież rozwija swoje muzyczne
zdolności podczas zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury.

Wojciech Sanocki uczy muzyki w MDK.
– Gdyby wyłonić jeden ulubiony gatunek muzyczny, to który by Pan wybrał?
– Będzie to trudne, gdyż lubię każdy rodzaj muzyki. Jestem absolwentem Wydziału Jazzu ze specjalnością aranżacja i kompozycja, więc fascynuje mnie
ten rodzaj muzyki. Poza tym uwielbiam muzykę klasyczną oraz współczesną. Piszę także muzykę na potrzeby teatrów ogólnopolskich oraz muzykę ﬁlmową.
Nieobce jest mi komponowanie muzyki współczesnej, więc cały czas poszukuję nowych rozwiązań
i inspiracji w tym zakresie. Wszystkich, dla których
ważny jest muzyczny rozwój, zapraszam na zajęcia
muzyczne do MDK-u.
Dominika Kubizna

W „Kolekcjonerze Kości” Jeﬀery Deaver stworzył genialnego
śledczego Lincolna Rhyme’a. Teraz Rhyme musi wytropić kolejnego mordercę. Mordercę, który zainspirował się zbrodniami Kolekcjonera Kości.
W Nowym Jorku pojawia się seryjny morderca, atakujący
przypadkowych ludzi w piwnicach i podziemiach miasta,
działający w wyjątkowo wyraﬁnowany sposób. To artysta,
który wykonuje oﬁarom tajemnicze tatuaże, tyle że zamiast
barwnika używa śmiertelnych trucizn. Policja jest bezradna, ponieważ zbrodniarz bardzo starannie zaciera po sobie
wszelkie ślady. Lincoln Rhyme i Amelia Sachs, którzy włączają
się do śledztwa, muszą znaleźć zabójcę i zapobiec następnym
morderstwom na podstawie enigmatycznych wiadomości
wytatuowanych na skórze oﬁar. Nie ma wątpliwości, że morderca prowadzi grę ze śledczymi, podsuwając im niejasne
wskazówki. Na miejscu zbrodni odnajdują skrawek papieru,
który może ją łączyć z dawną sprawą, którą wspólnie prowadzili Rhyme i Sachs i której nigdy nie zapomną. Czy sprawca
ma z nią jakikolwiek związek? Motyw zabójstw pozostaje zagadką. Czyżby przestępca wzorował się na sposobie działania
zbrodniarza sprzed lat? A może w grę wchodzi zemsta?
REKLAMA
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Ponad 2 mln zł otrzymały organizacje pożytku publicznego od rudzkich podatników rozliczających się za rok 2013.
Niecałe 20 procent tej sumy traﬁło do stowarzyszeń, towarzystw i fundacji z Rudy Śląskiej. – W mieście działa wiele
wspaniałych organizacji, które warto wspierać. Może się zdarzyć, że pewnego dnia sami będziemy musieli skorzystać z ich pomocy. Pamiętajmy – dobro za dobro – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Byłoby dobrze, gdyby w tym roku
do rudzkich organizacji pożytku publicznego traﬁło jeszcze więcej pieniędzy – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

Zdecyduj, kto dostanie Twój 1 procent!
W ubiegłym roku do rudzkich organizacji pozarządowych w ramach 1 procenta traﬁło ponad
672 tys. zł. Większą część tej sumy, bo prawie
394 tys. zł, przekazali rozliczający się mieszkańcy Rudy Śląskiej. – Idea „jednego procenta” ma
podwójny charakter. Wspieramy organizacje pozarządowe, przez co wzrasta zaangażowanie
obywatelskie mieszkańców, w tym także lokalne
– mówi prezydent Rudy Śląskiej. – Warto byśmy
znali organizacje społeczne z terenu naszego
miasta. Są to organizacje wspierające, kulturalne, sportowe. Wachlarz ich działań jest ogromny,
myślę więc, że każdy znajdzie dziedzinę bliską
swojemu sercu, którą chętnie wesprze – podsumowuje Grażyna Dziedzic.
W mieście w ubiegłym roku ponad połowa
mieszkańców skorzystała z okazji wsparcia trzeciego sektora. To wynik lepszy niż średnia dla

całego kraju. Rudzcy podatnicy na organizacje
pożytku publicznego przekazali w sumie ponad 2
mln zł. Najczęściej odpisy były deklarowane na
rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
(przeszło 489 tys. zł). Na drugim miejscu znalazło się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA”. Organizacja w sumie otrzymała przeszło 302 tys. zł, z czego prawie 140 tys. dzięki
hojności mieszkańców Rudy Śląskiej. Druga za
FAUNĄ organizacja miejska, która otrzymała
najwięcej pieniędzy, bo prawie 78 tys. zł, to Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II.
Od kilku lat wśród rudzkich najczęściej wspomaganych organizacji plasuje się także Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. W ubiegłym
roku organizacja otrzymała blisko 69 tys. zł.
– Pieniądze otrzymane z „jednego procenta”

przekazaliśmy m.in. na leczenie chorego dziecka,
doﬁnansowanie „Akcji Lato” skierowanej do
dzieci i młodzieży oraz wsparcie wielu innych akcji organizowanych przez stowarzyszenie – wymienia Alina Szulirz, prezes stowarzyszenia.
– Teraz przymierzamy się do stworzenia w Rudzie Śląskiej Centrum Rozwoju Rodzin, które zlokalizowane by było w Halembie. W miejscu tym
pomoc znajdą małżeństwa borykające się z problemami, niekoniecznie te ubogie – zapowiada.
– Pieniądze z „jednego procenta” stanowią istotną część ﬁnansów, jakich potrzebujemy, tak więc
dziękuję tym wszystkim, którzy nas dotychczas
wspomagali i proszę o wsparcie również w tym
roku – podkreśla prezes.
Istotnego wsparcia ze strony rudzian w roku
ubiegłym doświadczyli także: Fundacja na rzecz
wczesnego rozpoznawania chorób nowotworo-

wych u kobiet GODULA – HOPE (ok. 35 tys. zł),
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” (ok. 32 tys. zł) oraz Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej (ok. 29 tys. zł).
Przypomnijmy, że za rok 2012 rudzkie organizacje pożytku publicznego otrzymały 653 tys. zł.
Od rudzian zebrały ponad 363 tys. zł. Z upływem
lat także ogólna suma, jaką rudzcy podatnicy
przekazują w ramach jednego procenta, wzrasta.
W 2013 roku na organizacje pożytku publicznego działające w kraju przekazali oni 1,9 mln zł,
w 2012 roku zaś suma ta wynosiła 1,75 mln zł.
Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa 140 stowarzyszeń rejestrowanych, 53 stowarzyszenia sportowe, 21 stowarzyszeń zwykłych oraz 17 fundacji.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., osoba ﬁzyczna może
pomniejszyć swój podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując w ten sposób określoną sumę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

JAK TO ZROBIĆ?

1. Dokonać wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1%
naszego podatku. Organizację można wybrać z listy opublikowanej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego.
2. Wypełnić formularz PIT i po obliczeniu wpisać wysokość
należnego podatku za rok 2014.
3. Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. sumy i wynik, odrzucając

grosze wpisać w odpowiednią rubrykę formularza podatkowego.
4. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto
organizacji. Pieniądze przekaże za nas Urząd Skarbowy.
5. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym
może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą
mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2014
I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE
I FUNDACJE
1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska, nr KRS:
0000002929. Status OPP: 27 kwietnia 2009 r. Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, wspomaganie rozwoju kultury ﬁzycznej i sportu.
2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA – HOPE, nr KRS: 0000008844. Status OPP: 13
marca 2005 r. Cele statutowe: wspieranie programów
wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz
metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem
chorób kobiecych narządów rodnych oraz edukacja medyczna.
3. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”, nr KRS:
0000077324. Status OPP: 29 kwietnia 2005 r. Cele statutowe: propagowanie kultury ﬁzycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców
miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych
dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy Kopalni
Węgla Kamiennego „Polska – Wirek”, nr KRS:
0000001450. Status OPP: 20 października 2008 r.
5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska-Bielszowice,
nr KRS: 0000227877. Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury ﬁzycznej i sportu,
organizowanie wychowania ﬁzycznego dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.
6. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, nr KRS:
0000213614. Status OPP: 22 września 2006 r. Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i ﬁzycznej sprawności członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk
– w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków
obcych; propagowanie komunikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych
zainteresowań.
7. Rudzkie Konto Pomocy, nr KRS: 0000002681. Status OPP: 8 lutego 2008 r. Cele statutowe: wszechstronna

pomoc osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym
społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych
kwaliﬁkacji, bezpłatne poradnictwo.
8. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”,
nr KRS: 0000003736. Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób
dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków
życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.
9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych
„In-nI”, nr KRS: 0000081653. Status OPP: 30 grudnia
2009 r. Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk
amatorskich i profesjonalnych twórców.
10. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Oﬁarom Przestępstw, nr KRS: 0000178360. Status OPP: 8 stycznia
2007 r. Cele statutowe: pomoc oﬁarom przestępstw

i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów
z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
11. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda
Śląska, nr KRS: 0000409689. Status OPP: 27 stycznia
2012 r. Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury ﬁzycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci
i młodzieży; rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w których prowadzone jest
szkolenie; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.
12. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, nr KRS:
0000279536. Status OPP: 19 kwietnia 2011 r. Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i demokracji, upowszechniania praw
człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę
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zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej
oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska
oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska
i Polski.
13. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”, Nr KRS:
0000300816. Status OPP: 29 października 2014 r. Cele
statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe badania.
14. Stowarzyszenie „Dominus”, Nr KRS: 0000411540.
Status OPP: 19 listopada 2014 r. Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju, skierowanym na
tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na
zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka
nad dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych do wymogów reformy oświaty; współdziałanie z rodzicami
i organizacjami w organizowaniu dzieciom aktywnego
wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny uczniów.
15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”, nr KRS: 0000235253. Status OPP: 22
czerwca 2011 r. Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa
w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji
i organizacji wolontariatu; działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, nr KRS: 0000269679. Status OPP:
21 października 2009 r. Cele statutowe: działania na
rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w
sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.
17. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, nr KRS:
0000004129. Status OPP: 28 kwietnia 2004 r. Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej
oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
18. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców
i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu

Szkół Specjalnych Nr 3, nr KRS: 0000006849. Status
OPP: 22 stycznia 2010 r. Cele statutowe: pozaszkolne
formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, opieka dzienna nad dziećmi, działalność
wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
19. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym
Ruda Śląska, nr KRS: 0000241090. Status OPP: 16 lutego 2006 r. Cele statutowe: działalność pomocnicza dla
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.
20. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska, nr KRS: 0000001693. Status OPP: 5
grudnia 2006 r. Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej
i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej
społeczeństwa; krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
21. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza z siedzibą
w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 0000013532. Status OPP: 16
listopada 2005 r. Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.
22. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”, nr KRS:
0000313833. Status OPP: 18 września 2008 r.
23. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”
w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 0000003109. Status OPP: 10
września 2004 r. Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi
zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia
interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna;
działania na rzecz zwierząt wolno i dziko żyjących.
24. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska”, nr KRS: 0000312817, Status OPP: 9 września
2008 r.

II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, nr KRS: 0000335461. Status OPP:
24 sierpnia 2009 r. Cele: świadczenie usług dla osób
przewlekle psychicznie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, podnoszeniu
sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.
2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 0000245275. Status OPP:
18 listopada 2005 r. Cele statutowe: całodobowa opieka
nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
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zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób oraz
w stopniu umożliwiającym im godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI
OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej, numer KRS:
0000221725. Status OPP: 16 listopada 2004 r. Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła;
wszechstronna działalność charytatywna.
2. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski, numer KRS 0000421193. Status OPP: 27 października 2004 r. Cele statutowe: upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności, popularyzacja postaw prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy.
3. Olimpiady Specjalne Polska, numer KRS:
0000190280. Status OPP: 23 lutego 2005 r. Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia się
tym wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
4. Polski Czerwony Krzyż, numer KRS: 0000225587.
Status OPP: 24 stycznia 2005 r. Cele statutowe: ochrona
życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych
krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
5. Polski Związek Filatelistów, numer KRS:
0000201405. Status OPP: 8 września 2005 r. Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych, okręgowych), pokazów i wernisaży
filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych
mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
6. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski PZN,
numer KRS: 0000012847. Status OPP: 5 kwietnia 2005
r. Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i słabo
widzących w celu ich społecznej integracji, kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i
oświatowych.
7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000186577. Status OPP:
6 września 2005 r. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych dawców krwi celem
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji

wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych
krwiodawców.
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny, numer KRS: 0000131323. Status OPP: 20
kwietnia 2004 r. Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin
ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.
9. Związek Górnośląski, nr KRS 0000030109. Status
OPP: 17 czerwca 2009 r. Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju mieszkańców regionu; działalność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca
z młodzieżą.
10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, numer KRS 0000273051. Status OPP: 16 lutego
2004 r. Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania
i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, numer
KRS 0000106108. Status OPP: 31 maja 2005 r. Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział
w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie
na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
12. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, numer KRS: 0000116212. Status
OPP: 14 września 2004 r. Cele statutowe: zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ
MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, nr
KRS: 0000018926. Status OPP: 5 sierpnia 2005 r. Cele
statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością.

12

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 4.03.2015

XXII Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku

Wybrano najlepszych sportowców!
Rozstrzygnęliśmy XXII Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku, który tradycyjnie został zorganizowany przez „Wiadomości Rudzkie”. W Domu
Kultury Bielszowice w piątkowy wieczór (27.02.) laureaci nie kryli radości, ale także i zaskoczenia ze zdobytych trofeów.
wych imprezach. Mam nadzieję, że to dopiero pierwszy krok i będzie tylko lepiej – mówiła po gali Anna
Nocoń. – Ta nagroda to dla mnie duże wyróżnienie
i cieszę się, że mnie zauważono, ponieważ sport, który uprawiam, jest mało popularny – dodała laureatka.
Tytuł Pozytywnie Zakręconego Roku powędrował
z kolei do Zbigniewa Bytomskiego, pasjonata koszykówki, który kolekcjonuje koszulki związane z tym
sportem. Natomiast w kategorii Sport Bez Barier statuetkę otrzymała drużyna piłkarska Klub Olimpiad
Specjalnych Halembianka za swój świetny występ na

Prowadzący galę – Zuzanna Radecka
-Pakaszewska i Marek Durmała.

Foto: MS
Foto: MS

Pozytywnie Zakręconym
został Zbigniew Bytomski (po lewej).

Sportowym Odkryciem Roku
wybrano Annę Nocoń.

Foto: MS

Foto: MS

Trenerem Roku 2014 została
Elżbieta Garmulewicz.

mistrzostwach świata w Szwecji. Ponadto tytuł Sportowej Osobowości Roku otrzymał Krzysztof Płonka,
zawodnik SPR-u Grunwald Ruda Śląska.
Po raz drugi wręczono także wyróżnienie w kategorii Drużyna Roku 2014. Z rąk ubiegłorocznych
laureatek – Diablic „IGLOO” Rugby Club Ruda Śląska – nagrodę otrzymała drużyna Gwiazdy Ruda Śląska, która to w 2014 roku wywalczyła awans do Ekstraklasy Futsalu. Ostatnia nagroda, jaką wręczono,
dotyczyła Wydarzenia Sportowego Roku 2014. W tej
kategorii wybrano otwarcie kompleksu sportowego
Burloch Arena.
Robert Połzoń

Foto: MS

kich imprezach to jest rzadkość. Dziś to jedyna zawodniczka z Polski, która była tak dobrze przygotowana do tylu tak wielkich imprez – tłumaczył Marek
Garmulewicz, prezes klubu ZKS Slavia Ruda Śląska.
Tradycyjnie już swoje wyróżnienia przyznała także redakcja „Wiadomości Rudzkich”. Sportowym
Odkryciem Roku wybrano Annę Nocoń – wielokrotną rekordzistkę Polski juniorów i seniorów w ratownictwie wodnym.
– Zrobiłam w tym roku bardzo duży postęp. Pierwszy raz uzyskałam znaczące wyniki na międzynarodo-

Foto: MS

W tym roku wręczono aż jedenaście statuetek.
Trzy z nich trafiły do osób, które najbardziej zaimponowały w minionym roku Czytelnikom „Wiadomości Rudzkich”, czyli do Najpopularniejszego Sportowca, Wyróżniającego się Sportowca Amatora oraz
Wyróżniającego się Sportowca Skrzata. Natomiast
Najlepszego Sportowca oraz Trenera Roku 2014 wybrała komisja ekspertów.
Na samym początku gali zaproszeni goście poznali laureatów w kategoriach Wyróżniający się Sportowiec Amator i Wyróżniający się Sportowiec Skrzat.
Wśród najmłodszych uczestników plebiscytu najlepszy okazał się Dominik Chromik, świetny strzelec
klubu Wawel Wirek. Najpopularniejszym Sportowcem wśród amatorów w 2014 roku został z kolei Rafał Rak, król strzelców poprzedniego sezonu z klubu
HLPP Old Boys.
Kolejne kategorie zdominowali reprezentanci ZKS
Slavia Ruda Śląska. Natalia Strzałka została wyróżniona w dwóch kategoriach – Najpopularniejszy
Sportowiec i Najlepszy Sportowiec 2014 Roku. Zaraz po odebraniu nagród przez mamę wicemistrzyni
świata kadetek, na scenie pojawiła się jej trenerka –
Elżbieta Garmulewicz, uhonorowana tytułem Trenera Roku 2014.
– Dzisiejsza gala pokazała, że w klubie jest dobra
praca. Cieszę się, że mieszkańcy głosowali na naszą
zawodniczkę. Medale Natalii Strzałki na trzech wiel-

O tytuł walczyło ośmioro Skrzatów. Zwyciężył Dominik Chromik z klubu Wawel Wirek.

W kategorii Sport Bez Barier statuetkę otrzymała drużyna piłkarska Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka”.

Podczas gali zaprezentowano
brazylijskiego zouka.

Foto: MS

Foto: MS

Tytuł Sportowej Osobowości Roku
otrzymał Krzysztof Płonka.

Foto: MS

Foto: MS

Wydarzeniem Sportowym 2014
okrzyknięto otwarcie
Burloch Areny. Nagrodę odebrała
prezydent Grażyna Dziedzic.

Galę rozpoczął występ akrobatki
Magdaleny Sztencel.

Foto: MS

Nagrodę Natalii Strzałki, która
wyróżniona została w dwóch
kategoriach – Najpopularniejszy
Sportowiec i Najlepszy Sportowiec,
odebrała mama zawodniczki.

Foto: MS
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Foto: MS

Trójka akrobatyczna z DOSiR
Sokolnia Chorzów.

Foto: MS

Tancerki SRS Gwiazda.

Ewa Dudek i Alexander Ovchinnikov –
Mistrzowie Tańca Towarzyskiego.

Foto: MS

Foto: MS

Drużyną Roku 2014 została Gwiazda
Ruda Śląska. Jej kapitan na zdjęciu.

Łukasz Wojtaszczyk i Kinga Lewicka
z KPKS „Halemba”.

Foto: MS

Partnerzy Plebiscytu

Łukasz Świrk – finalista 7. edycji programu „Mam talent”.

PATRONAT MEDIALNY

Artur Krüger, który oczarował szybkością
i sprawnością w układaniu kostki Rubika.

Foto: MS

Foto: MS

organizatorzy i współorganizatorzy

Instruktor Patryk Gruszka.

www.wiadomoscirudzkie.pl

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – w rejonie ulicy
Solidarności z przeznaczeniem pod 2 ogródki rekreacyjne.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lat z przeznaczeniem pod lokalizację 2 ogródków rekreacyjnych o łącznej powierzchni ok. 600 m² obejmującego część nieruchomości gruntowej własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Solidarności,
oznaczonej numerem geodezyjnym:
– 1238/25, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 19975 R.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska część przedmiotowej działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę,
położonej na terenie oznaczonym symbolem ZD1 tj. tereny ogrodów działkowych.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku rocznym wynosi
(netto): 0,30 zł.
Cena stawki czynszu dzierżawy ustalona w przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przezpowierzchniędzierżawy a następnie zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2015 r. o godz. 11.30 w sali 211 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po
zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 20.03.2015
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł na każdy ogródek przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy
z dopiskiem „wadium dzierżawa – ul. Solidarności ogródek nr ...” ( za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska ) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00 , czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00. oraz przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet
czynszu za DZIERŻAWĘ gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 238), tel. 32-244-90-00 wew. 2381.

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg
ograniczony dla osób ﬁzycznych na odrębną własność lokali mieszkalnych w drodze ustnej licytacji. Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położone
w Rudzie Śląskiej:
Pow.
Położenie
Ilość
Cena
Wadium
Termin
Lp.
Adres
użyt.
lokalu
pokoi
wywoł.
zł
zł
przetargu
m2
1

Brzechwy 11b/3

42,38

parter

2

110 545,00

11 055,00

24.03.2015
godz. 9.00

2

Gwarecka 3a/29

47,90

X piętro

2

118 331,00

11 833,00

24.03.2015
godz. 9.30

3

Gojawiczyńskiej 12a/8

55,34

III piętro

3

144 350,00

14 435,00

24.03.2015
godz. 10.00

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta:
60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata
wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający
przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia
przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie
się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu,
które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne
oświadczenie oraz oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu wyraża się zgodę na zakup mieszkania
bez świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. Statut umieszczony jest na stronie internetowej
www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105, tel. 32 243-2747). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokale mieszkalne
będą udostępnione do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 17.03.2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg
odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd GSM „Nasz Dom”

Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
 Pogotowie komputerowe.
Tel. 693-193-448.

 Usuwanie szkód górniczych
oraz doradztwo techniczne (ankrowanie, izolacje). Tel. 601934-095, 601-504-030 w godz.
8.30-16.00.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

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

N������������
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

Działki Ruda Śl., Mikołów,
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2,
106 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2,
72 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Kochłowice, jednopokojowe, 36
m2, 78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe,
53 m2, 105 tys., www.ANEL.pl tel.
502-052-885.
 Halemba, trzypokojowe, 56 m2,
165 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 NOWE domy szeregowe
w Kłodnicy od 105 m2, od
300 tys. zł. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692, 691-523-055.

 CDF Pożyczki krótkoterminowe, tel. 516-516-611, 32
260-00-33.

 Orzesze – działka z warunkami
zabudowy, 907 m2, 75.000 zł. Tel.
691-523-055.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

 Ruda Śląska i okolice - poszukujemy mieszkań, domów, działek
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje
c.o., remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, tel. 606274-056.
 Kompleksowe remonty
mieszkań solidnie i fachowo.
Tel. 602-445-909.

 Kochłowice – sprzedam mieszkanie, 55 m2. GABRIEL, tel. 607706-692.

 Czarny Las – Kempnego sprzedam mieszkanie, 62 m2. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.
 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Dwupokojowe: Energetyków
36 m2, 83 tys. OKAZJA CENOWA!!!, Międzyblokowa, 38 m2,
komfortowe, Bielszowice, 47 m2,
79 tys. LOKATOR 793-017-323.
 Trzypokojowe: Kochłowice 55
m2, Szpaków 60 m2, 143 tys, Halemba I, 54 m2. LOKATOR, tel. 793017-323.
 Ruda 1, kawalerka 32 m2
sprzedam. Tel. 511-565-145.

–

 Do wynajęcia 2-pokojowe
w Halembie + garaż, tel. 601-062777.
 Do wynajęcia lokal użytkowy
61 m2 Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul.
Kościuszki 1 lub działka Wirek 525
m2 obok Plazy. Tel. 601-959-140.
 Kochłowice, do wynajęcia kawalerka dla 1 osoby, centralne
ogrzewanie, 790 zł, bez pośredników. Tel. 668-780-304.
 Sprzedam M-5 Bykowina, 72,5
m2, 3 p., do zamieszkania, winda.
Tel. 501-862-563.
 Wynajmę lub sprzedam M-3,
40 m2, niedaleko Plazy. Tel. 697687-346.
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 Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 791-669-630.

AUTO SKUP. Tel. 698-621016.

NZOZ Silesia
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

 SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

zaprasza pacjentów
na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5
tys. stan obojętny. Tel. 507-572625.

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

P����
 PRACA w Rudzie Śląskiej. Firma
Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje
pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl,
nr tel. 501-958-983.
 Legalna Praca dla Opiekunek
Osób Starszych w Niemczech.
Sprawdzone oferty, składki ZUS
od średniej krajowej! Zadzwoń:
666-891-947 lub wejdź na www.
opiekunki.interkadra.pl.

tel. 32 240-86-60

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

 Zatrudnię dyspozycyjne osoby w
wieku 18-40 lat przy pracach drogowych i torowiskach. Tel. 602-630774.
 Biuro Podróży zatrudni na płatny
staż mieszkańca Rudy Śląskiej. Po
stażu umowa o pracę. Tel. 505-605105.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.

M����������

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

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

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

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

 Masaż, kosmetyka, lecznicze
stawianie pijawek oraz inne terapie. Gabinet Vital. Tel. 504-290181.

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

GABINET
STOMATOLOGICZNY

 Tarot wróżenie. Tel. 517-472138.


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

M������������

 Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

 Lat 45, kawaler, zadbany z wyższym wykształceniem (170/67) pozna sympatyczną panią, może
być z dzieckiem. E-mail: paasscall
@gmail.com

K���� ���������
10-letni Redżi został znaleziony w Mikołowie na ulicy. Psiak nie radzi sobie
w schronisku, odmawia jedzenia, ma
niedowagę. Depresja, brak woli życia. Z
pewnością wiele przeżył, boi się gwałtownych ruchów. Zgadza się z innymi
psami. W jego oczach widać ogromny
żal i smutek. Czy uda mu się pomóc nim
będzie za późno? Kontakt w sprawie adopcji, tel. 510-268-586.

Mamy najwięcej fanów na FB wśród rudzkich mediów

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-9779.
 Drobne usługi remontowe. Tel.
696-045-930.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512549-097.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Dziękujemy!
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Z opublikowanego pod koniec ubiegłego roku raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż Polska od lat
nie spełnia standardów jakości powietrza określonych w prawie europejskim. Konsekwencją tego, oprócz
utraty przez mieszkańców naszego kraju cennego zdrowia, mogą być również sankcje finansowe. Za „zatruwanie” powietrza grozi nam 4 mld zł kary.

Czym oddychać
bez powietrza?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Europejską Agencję Środowiska, pięć polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce europejskich miast, w których stężenie
pyłu dopuszczalnego PM10 zostało
znacznie przekroczone. Pozostałe
cztery miasta znajdują się w Bułgarii.
Najgorsze wyniki w rankingu uzyskał Kraków, gdzie limity stężenia
szkodliwego pyłu były przekroczone
przez 150 dni w roku. Pozostałe miasta to Nowy Sącz – limity zostały
tam przekroczone przez 126 dni,
w Zabrzu i w Gliwicach – 125 dni,
w Katowicach – 123 dni.
Teoretycznie problem z powietrzem powinien z biegiem lat się
zmniejszać. Większość zakładów,
które miały wpływ na znaczne pogorszenie się jakości powietrza, zostało zlikwidowanych lub zmodernizowanych. Zmienia się jednak styl
naszego życia, na drodze pojawia się
coraz więcej samochodów. Nadal istnieje wiele budynków opalanych
tzw. paliwem stałym, które nie zawsze jest najwyższej jakości. Nauczyliśmy się również opalać piece
domowe odpadami, co nie wpływa
korzystnie zarówno na środowisko
naturalne jak i na nasze zdrowie.
Pył PM10, który bierze pod lupę
Unia Europejska, to jeden z wielu
czynników wpływających negatywnie na stan powietrza. Pojawiają się
stężenia węglowodorów aromatycznych oraz wielu pierwiastków ciężkich, m.in. ołów i kadm. Wszystko to
wpływa niestety na stan naszego
zdrowia. Coraz więcej ludzi skarży
się na problemy z drogami oddechowymi. Alergie stają się już tak powszechne, że za niedługo będą uważane za jedną z chorób cywilizacyj-

nych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia WHO wynika, że zanieczyszczenie powietrza jest powodem średnio: 1,4% z całkowitej liczby zgonów, 0,5% z przypadków całkowitego inwalidztwa i 2% chorób
serca.
Światowe Organizacje Zdrowia
alarmują, że rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera blisko
dwa miliony ludzi. W Polsce szacuje
się, że rocznie jest to ok. czterdziestu
pięciu tysięcy osób. Najbardziej narażone są dzieci, osoby w podeszłym
wieku oraz kobiety w ciąży. Z powodu zanieczyszczenia powietrza długość życia w Europie zmniejszyła
się o osiem i pół roku.
Niestety walka z emisją zanieczyszczeń jest dość trudna. Aby
przyniosła jakiekolwiek skutki, potrzebny jest długofalowy program

naprawczy zarówno na poziomie
krajowym jak i lokalnym, który obejmowałby m.in. wymianę starych kotłów na nowoczesne, termomodernizację oraz upowszechnienie odnawialnych źródeł energii. Co za tym
idzie, potrzebne są nakłady finansowe. W wielu miastach Polski istnieją
programy walki z niską emisją, które
obejmują m.in. dopłaty do wymiany
starych kotłów na nowoczesne niskoemisyjne. Gminy, w których programy takie funkcjonują, mogą być
przykładem dla pozostałych.
Wkrótce w całej Polsce każda
gmina będzie miała obowiązek posiadania oraz realizacji Programu do
Walki z Niską Emisją.
5 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące
wdrażania Działania 1.7 Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2015 pn.:
„Kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie konurbacji śląskodąbrowskiej”. Jest to jeden z pierwszych programów, który rusza w nowym rozdaniu funduszy unijnych na
lata 2014 – 2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego.
Ze środków UE oferowanych
w Działaniu 1.7 wspierane będą projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
mieszkalnych, budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczych lub chłodu oraz zakresu wysokosprawnej
kogeneracji. Aby osiągnąć jak największe efekty programu likwidacji
niskiej emisji, projekty poszczególnych beneficjentów – w tym wypadku poszczególnych gmin – będą powiązane ze sobą zarówno pod względem obszarowo-funkcjonalnym jak
i w zakresie terminów realizacji.
Podstawą ubiegania się o wsparcie
będzie ujęcie każdego projektu
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy oraz w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Województwa Śląskiego.
W czwartek, 5 lutego br., w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Działania
1.7 z terenu gminy Katowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
gminy, przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Miasto Katowice jest
pierwszą gminą, która posiada zatwierdzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Pierwsze koty
za płoty
KPKS Halemba w sobotę (28.02.) zainaugurował rozgrywki wyjazdowym spotkaniem
w Szczyrku. Rudzianki wróciły z 1 punktem na
koncie. UKS COS Olimp Szczyrk okazał się być
ciężkim przeciwnikiem. Jednak na największe
uznanie zasługiwała gra w obronie gospodyń. Tego dnia była ich zdecydowanie najlepszym elementem, z którym rudzianki nie potraﬁły sobie
poradzić, próbując kończyć piłki na wszelkie sposoby. Mecz zakończył się dopiero w tie-breaku.
KPKS również mógł się pochwalić dobrą zagrywką, która dzięki wielkiej woli walki przeciwniczek nie przyniosła oczekiwanych wyników.
Gra rudzianek była bardzo nierówna. Były momenty, w których trener mógł pozwolić sobie na
zmianę kluczowych zawodniczek, pozwalając
ogrywać się nowym niedoświadczonym dziewczynom. Jednak chwilami gra halembianek była
daleka od poprawnej.

UKS COS O���� S������ 3:2
KPKS H������
(25:22, 22:25, 20:25, 25:17, 15:9)

16
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16
16

S����� R��� Ś����� 0:3 (0:0) G������� R��� Ś�����
Sparingowa sobota (28.02.) przyniosła fanom rudzkiej piłki niebywałą gratkę. O godz. 11.00 na sztucznej murawie
przy ulicy Czarnoleśnej zmierzyły się
zespoły Grunwaldu i Slavii. Mimo dobrej gry, podopieczni trenera Piotrowicza
stracili w drugiej połowie trzy bramki.
Od samego początku zawodnicy Slavii bardzo mądrze bronili dostępu do
swojej bramki. Co więcej, często też nękali obronę halembian groźnymi kontratakami. Brak dobrego wykończenia
spowodował, że kibice nie zobaczyli
żadnego gola do przerwy. Mijały kolejne
minuty meczu, a wraz z upływającym

czasem rozszczelniała się obrona
Pozostałe wyniki: Wawel Wirek
2:1 AKS Mikołów, Stadion
Slavii. Jako pierwszy receptę na
Śląski 0:4 Jastrząb Bielszowice,
defensorów z dzielnicy Ruda znaUrania Ruda Śląska 2:3 Odra
lazł Kowalski. Po tej stracie podMiasteczko Śląskie
opieczni trenera Piotrowicza zaatakowali mocniej, jednak naraziSlavia nie zdołała skutecznie bronić się do końca.
li się na niebezpieczne kontry. Dwie
chciałbym jeszcze mówić o nowych zaW naszej grze jest jeszcze dużo do poz takich kontr wykorzystał jeden z testowodnikach w drużynie – dodał. – Jestem
prawy, ale od tego jest ten okres przygowanych napastników, ustalając wynik na
zadowolony z gry mojego zespołu. Stwotowawczy, by te błędy wyeliminować –
3:0. – Wynik nie jest w sparingu aż tak
rzyliśmy dziś kilka dobrych sytuacji
mówił po meczu Marek Piotrowicz, treistotną rzeczą, jednak każdy zawsze chce
i udało się zdobyć parę bramek. Przener Slavii. – Na pewno dużą stratą jest
pokonać przeciwnika. Nie wykorzystyciwnik był dziś bardzo wymagający –
brak Marcina Rejmanowskiego, który
waliśmy swoich sytuacji w tym meczu,
komentował Jacek Bratek, trener Grunodniósł poważną kontuzję. Zajęć nie
choć mieliśmy ich dość sporo. Cieszę się,
waldu Ruda Śląska.
wznowił też Szaruga. Na razie nie
że nie złapaliśmy żadnych kontuzji.

F�����

Pierwszy sparing
za Gryfami
38
35
27
23
22
22
21
20
18
17
16
12

KS IGLOO R���� R��� Ś����� – KS B�������� L�����
5:36 (0:17, 0:14, 5:5)

Sportowy Rozkład
Jazdy
Siatkówka
7 marca, godz. 11.00 KPKS Halemba – UKS 06
Katowice – Południe (hala SP 4)

Mistrzostwa na Stożku
W sobotę (28.02.) stok Wisła-Stożek stał się areną
zmagań narciarskich mieszkańców Rudy Śląskiej. Ponad stu zawodników, którzy zadeklarowali chęć
udziału w zawodach, stawiło się na starcie o godzinie
10:45, aby walczyć o tytuł mistrza i mistrzyni Rudy
Śląskiej. W tym roku wśród kobiet najlepsza okazała
się Martyna Morys, a wśród mężczyzn Przemysław
Podolski. Narciarze rywalizowali aż w 13 kategoriach. Oto zwycięzcy każdej z nich: szkraby do 2007
– Bartosz Budzyński, młodziczki 2003-2006 – Natalia
Ćwięczek, kadetki 2002-1999 – Paulina Ćwięczek,
kadeci 2002-1999 – Daniel Lukosz, juniorki 98-94 –
Martyna Morys, juniorzy 98-94 – Filip Moroń, seniorki 93-80 – Jolanta Klafczyńska, seniorzy 93-80 –
Adam Musioł, masters I kobiety – Katarzyna Jóźwiak,
masters I mężczyźni – Przemysław Podolski, masters
II kobiety – Danuta Kozłowska, masters II mężczyźni
– Henryk Musioł, snowboard mężczyźni – Piotr Kołodziej.

Pierwszy sparing już za Gryfami.
Pierwszy sparing przed rundą wiosenną na Burloch Arenie Klub Sportowy RUGBY Ruda Śląska rozegrał
w ostatnią lutową sobotę (28.02.) z wiceliderem I ligi, zespołem Budowlanych Lublin. Było to pierwsze spotkanie rudzkich rugbistów pod wodzą nowego trenera, Stephena Carey’a.
Spotkanie zostało rozegrane w systemie 3x25 minut i każda z „tercji”
miała zupełnie inny przebieg. W pierwszej, mimo ambitnej postawy gospodarzy, prym wiedli lublinianie. Widać było w naszym zespole jeszcze braki
w komunikacji i przesuwaniu w obronie, co skrzętnie wykorzystywali rywale. W drugiej części meczu gra stała się
dużo bardziej wyrównana, parokrotnie
Gryfy były blisko zdobycia przyłożenia, jednak dwie szybkie kontry pozwo-

liły gościom zdobywać kolejne punkty.
Dopiero w trzeciej części gry Gryfy pokazały grę na wysokim poziomie, niemalże cały czas będąc z piłką na połowie rywali i co chwilę zbliżając się do
ich pola punktowego. W końcu przyłożenie tuż przy linii autowej zdobył
Bryński i – jak się później okazało – było to honorowe przyłożenie.
Trener Carey po meczu nie ukrywał,
że nie wynik był tego dnia najważniejszy, a zgranie i przetestowanie zagrywek oraz sprawdzenie zawodników na
różnych pozycjach. Miał zastrzeżenia
jedynie do przespania początkowej fazy
meczu i problemów w obronie, ale do
rozpoczęcia sezonu jeszcze miesiąc
i zespół na pewno zdąży to poprawić.
Punkty dla Rudy – Dominik Bryński
5 pkt. (1 przyłożenie).

Porażka z diabłami
R�� D����� C������� 3:2 (1:0) G������ R��� Ś�����
W niedzielę (1.03.) zawodnicy
Gwiazdy przegrali wyjazdowy mecz
z Red Devils Chojnice. Wyżej notowany przeciwnik wygrał z rudzianami 3:2.
Początek meczu należał do gości. Po
jednej z akcji dobrym uderzeniem popisał się Siadul, jednak jego strzał na raty
wybronił bramkarz z Chojnic. Kolejne
sytuacje gości przeprowadzane były
głównie po kontrach. Rudzianie próbowali też swoich sił z dystansu, ale uderzenia Szachnitowskiego i Siadula nie
wpadły do bramki. W 14. minucie
Waszka musiał wyjmować piłkę z siatki. Po stracie jednego z zawodników
Gwiazdy gospodarze szybko wykorzystali sytuację. Do przerwy utrzymał się
wynik 1:0.
W drugiej połowie groźnie zaczęli
gospodarze, ale w bramce na posterunku stał Waszka. Potem nadszedł jednak
dobry czas dla Gwiazdy. Działach poda-

Gwiazda traci punkty.
wał ze środka pola, a na trzecim metrze
przytomnie zachował się Szymon Łuszczek. Sytuację miał jeszcze Siadul, ale
bramkę zdobyli ponownie gospodarze.
Po zagraniu ręką w polu karnym Bańczyka rzut karny zamienił na bramkę
Iwanow. Rudzianom ponownie udało
się odpowiedzieć i na listę strzelców
wpisał się Działach. W 35. minucie
bramkę przesądzającą o losach meczu
zdobył Charczenko.
REKLAMA

FIRMA BUDOWLNA
OFERUJE USŁUGI:

Wisła Krakbet Kraków
Gatta Active Zduńska Wola
Rekord Bielsko-Biała
GAF Jasna Gliwice
Red Devils Chojnice
Clearex Chorzów
Red Dragons Pniewy
KGHM Euromaster Chr. Gł.
Pogoń ‘04 Szczecin
AZS UŚ Katowice
Gwiazda Ruda Śląska
AZS UG Gdańsk

Sparingowe derby:
w 65. minucie padł mur Slavii

R����

Tabela Ekstraklasy
Futsalu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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• budowa domów
• ocieplenia elewacji
• izolacje fundamentów, roboty brukarskie
• odwodnienia, drenaże
tel. 601-934-095, 601-504-030 w godz. 8.30-16.00
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Piłka ręczna

W SKRÓCIE

Opowieść o Grunwaldzie co Wandę pokonał
SPR Grunwald Ruda Śląska 32:25 (13:13) Wanda Kraków

„Zieloni” dalej walczą o awans.
W sobotni wieczór (28.02.) fani piłkarzy ręcznych SPR-u Grunwald Ruda Śląska zobaczyli swoich ulubieńców w najwyższej dyspozycji. Po porażce w poprzedniej kolejce, mecz na własnym par-

kiecie z Wandą Kraków był niezwykle
ważny w kontekście walki o awans. Rudzianie udźwignęli ciężar zadania i wygrali to spotkanie 32:25. Od samego początku
gospodarze skutecznie atakowali. Jednak

mimo szybko uzyskanej przewagi, pierwsza połowa zakończyła się remisem po dobrej grze krakowian w końcówce.
W drugiej części gry do głosu dochodzili
już tylko zawodnicy Grunwaldu. Kibicom

najbardziej zapadło w pamięć ostatnie
dziesięć minut spotkania, w których gospodarze zdobywali punkt za punktem,
ostatecznie doprowadzając do siedmiopunktowej przewagi.
– Drużyna tak doświadczona, jak my,
powinna radzić sobie tak samo u siebie,
jak i na wyjeździe. Wczoraj dostaliśmy dużo pozytywnej motywacji, bo Krzysztof
Płonka został wybrany Osobowością Roku w Rudzie Śląskiej. Do tego urodziny
obchodził bramkarz Łukasz Błaś. Ten
mecz pozwolił nam dalej liczyć się w walce o awans – mówił trener rudzian, Maciej
Zarzycki. – Mamy problem, by na wyjazdach utrzymać dobry wynik. Nikt tu nie
ukrywa, że walczymy o awans. Cały czas
staramy się, wygrywamy mecz i liczymy
na potknięcie Bochni – mówił po meczu
Paweł Lange, rozgrywający SPR-u Grunwald Ruda Śląska.

Zapasy

Piłka ręczna

Najmłodsi w stylu wolnym

O Puchar Prezydent

W sobotnich zawodach (28.02.), które
rozegrane zostały w Hali Zapaśniczej MOSiR w Rudzie Śląskiej uczestniczyło 99
zawodników i zawodniczek z 10 klubów.
Złote medale dla Slavii wywalczyli:
dzieci – Julia Danisz (29 kg) i Roksana
Gwózdek (47 kg); kadeci – Jacek Kupniewski (54 kg), Kewin Matusik (58 kg),
Dawid Strzałka (63 kg) i Rafał Danisz
(69 kg). Srebrne medale: dzieci – Kamil
Nowak (66 kg), Maciej Hajdara (42 kg),
Sajmon Klepacki (38 kg); kadeci – Łukasz Wais (50 kg), Maciej Wieczorek
(63 kg), Jakub Gabryś (69 kg), Patryk Zawada (100 kg). Brązowe medale: dzieci
– Michał Kaik (29 kg), Marcel Krupa

(32 kg), Tomasz Gawron (42 kg), Kacper
Wieczorek (47 kg), Maksym Burzyński
(53 kg); kadeci – Piotr Drobina (50 kg),
Dominik Dziewior (58 kg), Bartosz Kowalczyk (63 kg) i Jakub Kurka (69 kg).
Na zawodach nie mogło zabraknąć
również klasyków z rudzkiej Pogoni, którzy gościnnie wybrali się do kolegów ze
stylu wolnego. Złoto w kategorii 66 kg
zdobył Karol Wrzos, który tydzień wcześniej także wywalczył złoto i jest podwójnym mistrzem Śląska w stylu klasycznym
i stylu wolnym. Srebro wywalczył Dorian
Bzdyra w wadze 47 kg. Jego brat Rafał
Bzdyra przegrał o brąz w 38 kg i zajął 4.
miejsce.

Natalia Strzałka nie
spuszcza z tonu
Podczas gali wieńczącej
sportowy rok 2014 w Rudzie
Śląskiej wyróżnienia dla
Najlepszego Sportowca Roku oraz Najpopularniejszego
Sportowca Roku dla Natalii
Strzałki odbierała mama, ponieważ sama zainteresowana
reprezentowała nasz kraj
w Pucharze Węgier Seniorek
w zapasach kobiet.
Natalia stanęła na wysokości zadania i jak przystało
na laureatkę plebiscytu, wróciła z Węgier z tarczą, stając
na najwyższym stopniu podium w kategorii do 69 kg.

W sobotnie przedpołudnie
(28.02.) w bielszowickiej hali rozgrywany był Międzynarodowy
Turniej o Puchar Prezydent Miasta
Ruda Śląska. Gospodarz turnieju
– zespół Zgody Bielszowice –
okazał się gościnny i puchar pojechał do południowych sąsiadów –
drużyny Sokola Hrabůvka, która
to zdobyła komplet punktów.
W meczach ze Zgodą i Stalą Śrubiarnia nie przyszło im to łatwo.
Kolejne miejsca zajęły: Zgoda,
Stal Śrubiarnia i Sośnica Gliwice.
Najlepsza zawodniczka turnieju: Marketa Zmydlochová, najlepsza bramkarka: Barbara Zima
(Zgoda), najlepsza strzelczyni:
Martyna Drózd (Zgoda).

W turnieju brały udział 4 drużyny.

Zgoda daje radę

W sobotę (28.02.) piłkarki ręczne Zgody
wzięły wyśmienity rewanż za porażkę
w poprzedniej rundzie z Otmętem Krapkowice. W meczu na pochwałę zasługiwała
gra obronna obu drużyn. O zwycięstwie
przesądził jednak atak, w którym skuteczniejsze okazały się rudzianki. Na początku
pierwszej połowy gospodynie osiągnęły
przewagę. Jednak po serii trafień dla Zgody
Bielszowice pierwszą połowę Otmęt kończył ze stratą jednego gola. W drugiej połowie rudzianki zaatakowały i zdobyły kolejne cztery bramki z rzędu doprowadzając
do wyniku 7:12. Potem zawodniczki z Bielszowic zatrzymały się i straciły prowadzenie. W 57. minucie, przy stanie 16:15 dla
Otmętu, na ławkę kar powędrowała zawodniczka gospodarzy, a remis z karnego dała
Zgodzie najskuteczniejsza w meczu Gabriela Zelek (8 goli). Ta sama zawodniczka
na 10 sekund przed końcową syreną ustaliła wynik.

Otmęt Krapkowice 16:17
Zgoda Ruda Śląska

Pogoń wraca
na tarczy

Koszykarze Pogoni po raz kolejny pokazali w niedzielnym meczu (1.03.) swoje
dwie twarze. W pierwszej połowie wyjazdowego spotkania z Politechniką Częstochowską rudzianie zagrali bardzo słabo
i schodzili na przerwę z wynikiem 46:23.
Na kolejne dwie kwarty goście wyszli diametralnie odmienieni. W kolejnych minutach zespół Pogoni grał bardzo kolektywnie i punktował prawie każdy z zawodników. Dobra gra między innymi Mola,
Wilkina, Stankali i Maślanki pozwoliła rudzianom zbliżyć się do gospodarzy na różnicę 6 punktów. Niestety częstochowianom udało się wyjść z kłopotów i dowieźć
zwycięstwo do końcowej syreny.

AZS Politechnika
Częstochowa
77: 67 (46:23) KS Pogoń
Ruda Śląska

Tenis Stołowy

Zakwalifikowały się do Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Natalia stanęła na najwyższym stopniu podium.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W niedzielę (1.03.) w Bytomiu odbyły
się XX Indywidualne Mistrzostwa Śląska
Młodzieżówek i Młodzieżowców w tenisie
stołowym. Był to bardzo udany start dla zawodniczek Halembianki. Sandra Stanisławska i Karolina Tabacka zdobyły medale we wszystkich kategoriach. Dodatkowo
turniej zaowocował kwalifikacją obu zawodniczek do Młodzieżowych Mistrzostw
Polski 27-29.03.2015 r. w Ostródzie. Sandra Stanisławska przywiozła dwa złote i jeden brązowy medal: zdobyła 1. miejsce
w deblu z Agnieszką Ochman (MKS Skarbek Tarnowskie Góry) i w mikście z Michałem Paszkiewiczem (MKS Skarbek

Był to bardzo udany start dla zawodniczek Halembianki.
Tarnowskie Góry) oraz 3. miejsce w grze
indywidualnej. Karolina Tabacka zdobyła
dwa brązowe medale: 3. miejsce w deblu

z Joanną Blachurą (PSKS Beskidy Bielsko-Biała) oraz w mikście ze Stanisławem
Sójką (AKS Mikołów).
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Zima to trudny okres dla samochodu, dlatego marzec to najwyższy czas, by oczyścić go z zabrudzeń i przywrócić mu dawny blask. Gdy był mróz, zazwyczaj nie korzystaliśmy z myjni samochodowych. Korzyścią wynikającą z mycia, oprócz czystego auta, jest większe bezpieczeństwo – kierowcy czystych
aut jeżdżą ostrożniej. Dlatego warto jak najszybciej wybrać się na myjnię i zadbać o pojazd. Porozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, diagnostą z ﬁrmy
AUTO-BUD Sp. z o.o. na temat tego, jak w tym okresie zadbać o swój pojazd.

Auta mycie
to bezpieczniejsze życie

Niedługo ciepłe i suche dni staną
się normą, dlatego wielu kierowców
już teraz udaje się do myjni, by wyczyścić swoje pojazdy.
– Nie ma na co czekać. Postanowiłem już teraz umyć auto, bo wyglądało ono strasznie po zimie. Dokładnie
wymyję okna i karoserię. Najczęściej
korzystam z myjni przy Okręgowej
Stacji Pojazdów OMEGA. Wiem, że
za niewielką cenę uda mi się wymyć
wszystkie miejsca dokładnie i zakonserwować dobrze karoserię. To podstawa, by zaraz po zimie auto było
dobrze przygotowane. Na ulicach są
jeszcze resztki soli i inne niebezpieczne dla karoserii rzeczy – mówi pan
Mateusz mieszkaniec dzielnicy Ruda.
– Z czystym samochodem będę
się czuł spokojniej na ulicy, bo

wiem, że jazda będzie bardziej bezpieczna. Zawsze staram się po zimie naprawdę porządnie wyczyścić
auto. Środki, które stosowane są na
myjni przy „OMEDZE”, są naprawdę skuteczne – zapewnia pan
Mirek z Orzegowa.
Pracownicy stacji też dostrzegają,
że nadchodzi czas pozimowych porządków.
– Można powiedzieć, że klientów
przyjeżdża coraz więcej. Im bardziej
będą odczuwalne zmiany pogodowe,
tym liczba klientów na pewno będzie
większa. Od pogody zależy też to, jak
myjemy auto. Gdy meteorolodzy zapowiadają długi czas ładnej pogody,
bez opadów, to klienci myją kompleksowo, razem z woskowaniem.
Gdy aura nie dopisuje, a pogoda jest
w kratkę, wtedy większość wybiera

mycie zasadnicze oraz płukanie.
Kierowca na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo, jednak w pogoni za nim często zapomina o podstawie jaką jest czystość. Źle umyte
auto może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji drogowych w momencie, gdy zabraknie nam widoczności lub nie będziemy mogli dobrze
poinformować innych kierowców
o swoich zamiarach – tłumaczy
Szczepan Mańka, diagnosta z ﬁrmy
AUTO-BUD Sp. z o.o.
W myjni samoobsługowej klient
może umyć samochód za pomocą
pięciu programów. Pierwszy z nich
stosuje się do mycia felg i obręczy
kół. Rozpyla on środek specjalnie
nadający się do tego typu czyszczenia. Alufelga to część szczególnie
narażona na zanieczyszczenia, stąd

takie specjalne traktowanie. Drugi
program to mycie zasadnicze – myjemy cały samochód, podczas rozpylania tworzy się charakterystyczna biała piana. Kolejnym programem jest spłukiwanie zwykłą wodą
pod ciśnieniem. Następnie woskujemy, jest to niezwykle ważne, ponieważ w momencie długiego okresu
dobrej pogody auto o wiele wolniej
się brudzi. W ostatnim programie
auto płuczemy wodą zmineralizowaną, która nie robi na lakierze zacieków.
– Myjnia samoobsługowa w takim
okresie zdaje się być lepszym wyjściem od automatycznej. Szczotki
w myjniach automatycznych są dość
twarde, a w czasie zraszania samochodu woda nigdy dokładnie nie
spłucze piasku zgromadzonego na

samochodzie. Gdy szczotki zaczną
się obracać, rozniosą piasek po całej karoserii auta. Ziarenka piasku
porysują wówczas wierzchnią warstwę lakieru. Może to spowodować
zmatowienie karoserii auta – mówi
Szczepan Mańka. – W naszej myjni
stosowane są bardzo dobre środki
czystości. Ludzie chwalą sobie to,
że już za pięć złotych są w stanie
wykonać podstawowe mycie. Powiedzmy sobie szczerze, że kwota
pięciu złotych w dzisiejszych czasach za mycie jest naprawdę dobra.
Używane przez nas środki są na tyle silne, że bardzo dobrze usuwają
cały brud z samochodu. Słyszałem
już różne opinie o innych myjniach
i wiem, że za taką cenę nie wszędzie
można tak dobrze zadbać o swój
pojazd – dodaje diagnosta.
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