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Radni znów
debatowali

Zniknie oaza
zieleni?

Komunikacja miejska i zmiany
w organizacji ruchu, doﬁnansowanie
renowacji budynku bramy II Huty
Pokój przy ul. Niedurnego, a także
dokapitalizowanie spółki Aquadrom
– to tematy, nad którymi najdłużej
i najgoręcej debatowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
W sumie podczas obrad w sali sesyjnej dyskutowano o ok. 20 projektach
uchwał.
Dokończenie na str. 3

Mieszkańcy obawiają się o to, że tereny na granicy Goduli oraz Świętochłowic zostaną zastąpione blokowiskami. Chodzi o Plan zagospodarowania przestrzennego sąsiedniego miasta,
z którego wynika, że obszar przy osiedlu Paryż, który dziś stanowi oazę zieleni, ale należy do Świętochłowic, zostanie przeznaczony pod budowę mieszkań. Władze Rudy Śląskiej zapewniają
jednak, że chodzi o niewielką działkę.
Dokończenie na str. 5

KREDYTY

Po raz siódmy rozpoczynamy akcję
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina”. W ramach niej przez najbliższe tygodnie będziecie Państwo mogli
udać się do wybranych stacji diagnostycznych i bezpłatnie skontrolować
swój samochód. Mechanicy kompleksowo sprawdzą, czy auta mieszkańców
nadają się do bezpiecznej jazdy. Zaproszenie do udziału w kampanii znajdziecie m.in. w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich”.
REKLAMA

GOTÓWKOWE ORAZ
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
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

KREDYT

na każdą kieszeń

O co zapytasz
prezydent
miasta?

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

ODDZWONIMY
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Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277
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Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

4-pack
Osobom
do lat 18
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SZYNKA
W PRZYPRAWACH

KG

JABŁKO LUZ
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4-pack
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PIWO JASNE WARKA

Świeża CIELĘCINA - rozbierana
w sklepie, nie t ylko od Święta,
(zawsze od środy do sobot y).
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Górnictwo

– Mówi się, że jest największym znawcą problematyki górniczej na Śląsku –
tak Agnieszka Płaszczyk, dyrektorka
Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary
Orzegów” MBP przedstawiła Henryka
Paszczę, dyrektora Oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu w Katowicach podczas
poniedziałkowego
spotkania
(16.03.), które przebiegało pod hasłem
„Przyszłość polskiego górnictwa”.
– Kopalnie są naszym wielkim skarbem. Chyba wszyscy mamy nadzieję, że
zostaną odratowane oraz że naszą teraźniejszością i przyszłością będzie polski
węgiel – podkreślała Agnieszka Płaszczyk.
Henryk Paszcza monitoruje obecny
przebieg procesów restrukturyzacyjnych
w górnictwie węgla kamiennego i funkcjonowanie tego sektora. – Na Śląsku
jednym z najistotniejszych zagadnień,
jeśli chodzi o górnictwo, jest zatrudnienie. W 2014 roku wydobyliśmy 72,5 mln
ton węgla. Rok wcześniej 76,5 mln ton.
Produkcja maleje przy tej samej liczbie

Foto: MS

Polskie górnictwo
w oczach eksperta

Dyrektor oddziału ARP wygłosił prelekcję w CIS.
działających kopalń – zaznaczył dyrektor katowickiego oddziału ARP.
Henryk Paszcza wspomniał także
o problemie importu i eksportu węgla.
– Znacznie więcej węgla sprowadzamy

niż wysyłamy. Polska w 2014 roku wyeksportowała 8,3 mln t, a sprowadziła
10,3 mln t. Pochodzi on w pierwszej kolejności z Rosji i z Czech – podsumował
ekspert.
Magdalena Szewczyk

Jubileusz Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

Foto: JO

Rzemiosło to całe ich życie

Rzemieślnicy świętowali podczas mszy w kościele św. Piusa X.
Istnieje od blisko 50 lat, czyli niemalże tak długo jak Ruda Śląska w obecnym, administracyjnym kształcie. Mowa
o rudzkim Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, którego członkowie w sobotę (21.03.) obchodzili święto swoich patronów – św. Klemensa i św. Józefa.
Rzemiosło jest dla nich całym życiem.
Kiedyś rodzice lub dziadkowie kształcili
ich w fachu, dziś to oni przekazują swoją wiedzę młodym rudzianom.

– Uczymy praktycznych umiejętności
na tzw. żywym organizmie, czyli pomagamy w kształceniu dualnym. Młodzi
nabywają wiedzę teoretyczną w szkołach, a praktyki realizowane są u nas.
Dzięki temu uczniowie zyskują wykształcenie od A do Z – podkreśla Jakub
Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości, który sam jest jego członkiem od ok. 35 lat. Obecnie
rudzki cech zrzesza 85 zakładów. Wśród

nich najwięcej – bo 30 – jest firm fryzjerskich, 20 należy do branży motoryzacyjnej (w porównaniu do ubiegłego
roku ich liczba wzrosła o 19), a 11
o profilu cukierniczo-piekarskim. W cechu obecne są także firmy kominiarskie,
wulkanizacyjne, stolarskie, czy fotograficzne. Jego członkowie kontrolują
uprawnienia pedagogiczne oraz mistrzowskie zawodów i prawie każda z firm
kształci uczniów. – Tylko rzemieślnicy
uczący innych fachu, są prawdziwymi
rzemieślnikami – zaznacza Jakub Wyciślik.
W sumie z firmami zrzeszonymi
w cechu współpracuje 265 uczniów.
W ubiegłym roku 119 osób podpisało
umowy z rzemieślnikami. Większość
z uczniów to rudzianie, ale nie brakuje
również młodych mieszkańców Świętochłowic, Zabrza, Chorzowa, a także
Tychów. – Większość osób, które wybierają ścieżkę zawodową związaną z rzemiosłem, znajduje później pracę – wyjaśnia Wyciślik. – Ta tendencja wpisuje
się w ideę powrotu do szkolnictwa zawodowego.
Podczas sobotniego święta rudzcy
rzemieślnicy wzięli udział w uroczystej
mszy świętej ku czci swoich patronów
– św. Józefa i św. Klemensa w kościele
pw. św. Piusa X. Następnie odbyło się
okolicznościowe spotkanie.
Joanna Oreł

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

www.wiadomoscirudzkie.pl
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SESJA RADY MIASTA

Dziewięć godzin dyskusji, sporów i ważnych uchwał
Komunikacja miejska zdominowała ostatnią sesję Rady Miasta. Najpierw przez ponad dwie godziny radni dyskutowali na temat likwidacji tramwaju nr 18 i stanu torowiska linii nr 9. Sporo emocji wywołały także dyskusje
na temat dokapitalizowania Aquadromu i renowacji bramy II Huty Pokój.
kój są oddalone od siebie o ok. kilometr.
Przedstawiciele KZK GOP zapewniali
w tym przypadku, że wkrótce pochylą się
nad wnioskiem. Jednak – po półgodzinnej
przerwie – tylko na moment zapanował spokój na sali sesyjnej. Bowiem kolejna gorąca
dyskusja rozgorzała przy punkcie dotyczą-

– W 2014 r. na basenie było ok. 450 tys.
wejść, a w tym roku liczba osób dynamicznie
rośnie. W ubiegłym roku przychody w spółce
wynosiły 9 mln 281 tys. zł. Natomiast
wydatki Aquadromu były mniejsze, bo
wynosiły 9 mln zł 240 tys. zł – wyliczała
prezydent, broniąc projektu dotyczącego
dokapitalizowania Aquadromu.
cym przyznania pieniędzy na renowację budynku bramy II Huty Pokój. Chodzi o kwotę 360 tys. zł. Ostatecznie jednak projekt
uchwały przegłosowano.
Dyskusji nie było także końca w punkcie
obrad dotyczącym dokapitalizowania Aquadromu. Chodzi bowiem o ponad 7 mln zł,
które miasto miałoby do końca grudnia
przekazywać w formie comiesięcznych udziałów. – W 2014 roku na basenie było ok. 450
tys. wejść, a w tym roku liczba odwiedzają-

Foto: JO

– Owszem, docierają do nas informacje wiska przy ul. Niedurnego, po którym kuro protestach w sprawie likwidacji tramwaju suje linia nr 9.
– W przyszłej perspektywie unijnej do
linii nr 18. Tyle, że są to protesty różnych
grup tramwajarzy spoza Rudy Śląskiej – m.in. 2020 roku planujemy częściowy remont toz Zabrza, czy nawet Łodzi – podkreślała pod- rowiska linii nr 9. Mamy zarezerwowane na
czas sesji prezydent miasta Grażyna Dziedzic. ten cel ok. 7,5 mln zł – obiecał Bolesław
– Natomiast ze strony naszych mieszkańców Knapik z zarządu Tramwajów Śląskich.
otrzymaliśmy petycje z wyrazami zadowole- – Na bazie doświadczeń możemy jednak zania, że tramwaj 18 już nie jeździ – szczególnie łożyć, że w trakcie realizacji inwestycji, po
przeprowadzonych przetargach, uda nam
jeżeli chodzi o ulicę Piastowską.
Marek Wesoły oczekiwał z kolei odpo- się uwolnić dodatkowe środki i dzięki temu
wiedzi od Romana Urbańczyka, prezesa będzie możliwe realizowanie kolejnych zaKZK GOP odnośnie tego, czy jest szansa, by dań w ramach modernizacji torowiska linii
„osiemnastka” wróciła na tory. – Nie mogę nr 9.
Radny Józef Skudlik podniósł z kolei
odpowiedzieć na 100 procent, czy jest to niemożliwe, ale na pewno szanse na to są kwestię przystanków linii nr 9 w Nowym
marne – nie pozostawiał złudzeń Urbańczyk. Bytomiu. Chodzi o to, że przystanki Nowy
Prawdziwe larum podczas sesji podniosło Bytom-Urząd Miasta i Wirek-Kopalnia Posię jednak, kiedy to poszczególni radni z mównicy
– W przyszłej perspektywie unijnej do 2020
pytali KZK GOP o rozwiąroku planujemy częściowy remont torowiska
zania komunikacyjne dla
linii nr 9. Mamy zarezerwowane na ten cel
poszczególnych dzielnic.
ok. 7,5 mln zł – obiecuje Bolesław Knapik
Toteż prezes Urbańczyk zaz zarządu Tramwajów Śląskich. Jest także
proponował, by zorganizoszansa na to, że pojawią się dodatkowe
wać w tej sprawie odrębne
środki, dzięki czemu wyremontowane
spotkanie. Radnych zjednał
zostaną kolejne odcinki torów.
jednak problem stanu toro-

Komunikacja miejska była głównym tematem sesji.

cych osób dynamicznie rośnie. W ubiegłym
roku przychody w spółce wynosiły 9 mln 281
tys. zł. Natomiast wydatki Aquadromu były
mniejsze, bo wynosiły 9 mln zł 240 tys. zł.
Oczywiście nie liczymy tutaj kosztów kredytu
i amortyzacji – wyliczała prezydent Dziedzic.
Z kolei Jacek Morek, prezes Aquadromu prosił radnych o chwilę „oddechu” na
czas, w którym spółka negocjuje z inwestorami w temacie strefy suchej. Finalnie
w głosowaniu nad dokapitalizowaniem

Aquadromu wzięło udział 22 radnych
– 12 było za, 8 głosowało przeciwko,
a dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Kto jak głosował? Chcieliśmy opublikować imienne wyniki głosowania, jednak
jak poinformował nas Kazimierz Myszur,
przewodniczący Rady Miasta – z powodu
awarii systemu informatycznego nie mogliśmy ich otrzymać przed oddaniem do
druku tego wydania.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Spór o wycinki drzew. Tu przeszkadza, tam brakuje | R���, H������

W tej pierwszej dzielnicy na początku marca przy ul. Magazynowej
8 sprzed bloku zniknął modrzew. –
Mieszkam tutaj 36 lat, a drzewo rosło
od 35 lat. Jesteśmy zbulwersowani
tym, że wycięto nasze piękne, zdrowe
drzewo – tłumaczy Zbigniew Dobrowolski, jeden z mieszkańców. – 30 metrów od okien jest dzikie boisko. Drzewo dawało nam więc nie tylko cień,
ale i chroniło od kurzu.
Okazuje się, że drzewo zostało wycięte na podstawie wniosku Administracji nr 3 Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i to sami mieszkańcy
interweniowali z powodu bliskiej odległości drzewa od budynku i niszczenia elewacji. – W zamian za wycięte
drzewo Urząd Miasta zobowiązał Administrację do nasadzenia 1 sztuki
drzewa ozdobnego w terminie do

31.12.2015 roku – obiecuje Gabriela
Lutomska, rzeczniczka prasowa RSM.
Zgoła inny problem mają mieszkańcy przy przystanku Halemba-Wawrzynek. – Nie jestem przeciwnikiem zieleni, ale drzewo rosnące na środku wejścia na przejście to już przesada – opisuje pan Marian. Wszystko wskazuje
jednak na to, że problem zostanie rozwiązany. – Skierujemy wniosek o wycinkę drzewa. Do jego
usunięcia konieczna jest
Mieszkańcy ulicy Magazynowej
jednak decyzja prezydenta
interweniują
w sprawie drzewa, które
sąsiedniego miasta wyrzucało cień i chroniło od kurzu, a które
znaczanego przez Samowycięto. RSM twierdzi jednak, że sami
rządowe Kolegium Odworudzianie o to wnioskowali. Zupełnie
ławcze w Katowicach
inny problem zgłoszono z Halemby, gdzie
– zapowiada Adam Nowak, rzecznik prasowy
mieszkańcy apelują o wycinkę drzewa,
UM.
Joanna Oreł,
rosnącego przy przejściu dla pieszych.
Dominika Kubizna

Foto: JO

Wycinka drzew to sprawa, która z reguły wzbudza wiele
kontrowersji. Zwłaszcza – gdy dotyczy miejsc szczególnie bliskich mieszkańcom – tak jak stało się niedawno w Rudzie.
Jest jednak i druga strona medalu, o której opowiedzieli
nam halembianie.

Tyle pozostało po modrzewiu przy ul. Magazynowej 8.

Kolejny plac budowy na Czarnym Lesie.
| C����� L��
Co powstanie?

Wielu mieszkańców Czarnego Lasu
ubolewało, gdy zamykano Biedronkę,
po której budynek znajdujący się przy
starej fontannie (ulica Czarnoleśna),
straszy do dziś. Sytuacja ma się jednak
diametralnie zmienić. W ostatnich tygodniach wykarczowano bowiem
teren przy pobliskiej ul. Kazimierza
15. To rozbudziło ciekawość rudzian.
– Ewidentnie widać, że miejsce przy
ul. Kazimierza jest przygotowywane

pod jakieś prace. Czy wiadomo już,
co tam powstanie? – dopytywał się
w rozmowie telefonicznej pan Henryk,
jeden z mieszkańców ul. Czarnoleśnej.
Postanowiliśmy ostudzić ciekawość i zbadać całą sprawę. Okazuje
się, że teren ten jest przeznaczony
przez miasto pod inwestycje. – W rejonie, o którym mowa, Urząd Miasta
wydał dwie decyzje o pozwoleniu na
budowę. Ma tam powstać zarówno

budynek wielorodzinny 2-kondygnacyjny wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz budynek usługowy inwestora prywatnego – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta.
Na razie nie udało nam się dotrzeć
do inwestora, który rozpoczyna prace
na Czarnym Lesie. Będziemy jednak
na bieżąco informować o postępach
budowy.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Na Czarnym Lesie kolejne budynki wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu. Niespełna pół roku temu pisaliśmy
o pawilonie handlowo-usługowym, który powstaje przy ul. 1 Maja w pobliżu hipermarketu Tesco. Będzie tutaj
nie tylko market, ale także myjnia samochodowa, mniejsze sklepiki, a samo skrzyżowanie zostanie przebudowane. Na tym jednak nie koniec nowości, bo w pobliżu wybudowane zostaną także kolejne, nowe obiekty.

Teren przy ul. Kazimierza został już wykarczowany.
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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GODULA

Mieszkania zamiast
oazy zieleni?
Tylko częściowo

Informacja o nowych mieszkaniach mogłaby się wydawać pozytywną, jednak nie wszyscy rudzianie podzielają ten optymizm.
– Nie wiem, czy władze Rudy Śląskiej, a także mieszkańcy Goduli,
a zwłaszcza osiedla Paryż, są
świadomi, co szykują im władze
Świętochłowic?! – bulwersuje się
w mailu jeden z mieszkańców. –
Jak wiadomo, północna granica
pomiędzy Rudą Śląską a Świętochłowicami przebiega zaraz za
osiedlem Paryż i biegnie na południe w stronę godulskiego szpitala. Znajdują się tam piękne tereny
zielone i pola uprawne – wszystko
o wysokich jak na aglomerację
górnośląską walorach przyrodniczych i krajobrazowych – opisuje.
Administracyjnie tereny te
(północna część Lipin) należą
jednak do Świętochłowic. Tymczasem zgodnie z przyjętymi

Krzysztof Maciejczyk,
rzecznik prasowy
świętochłowickiego
magistratu przyznaje, że
jedna z działek została
przekazana prywatnemu
inwestorowi, jednak jest
to tylko część większych
terenów. Potwierdzają to
także rudzcy urzędnicy. Ich
zdaniem nie ma również
zagrożenia, jeżeli chodzi
o obciążenie komunikacyjne
Rudy Śląskiej.
przez naszych sąsiadów zmianami w Planie zagospodarowania
przestrzennego zostaną one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. – Oznacza to, że zostanie
stracona znaczna część pięknego
zakątka, trochę lasku, pola uprawne i mała stadnina koni. Są to tereny będące naturalnym buforem
między Godulą i Chebziem

a Świętochłowicami. Tereny te są
też unikatową pozostałością rolniczego charakteru dawnego
Górnego Śląska – martwi się
mieszkaniec.
Krzysztof Maciejczyk, rzecznik prasowy świętochłowickiego
magistratu uspokaja jednak, że inwestor nie będzie prowadził aż
tak daleko zakrojonej działalności. – W tym miejscu pozostanie
bardzo dużo terenów zielonych.
Działka, o której mowa, to tylko
wycinek większego obszaru – zaznacza Maciejczyk.
Niemniej jednak projekt Planu
zagospodarowania przestrzennego Świętochłowic został przesłany do zaopiniowania przez prezydent Rudy Śląskiej. – Wynika
z niego, że władze Świętochłowic
planują na tym terenie zabudowę
jednorodzinną, czyli taką, jaka
jest po stronie Rudy Śląskiej.

Foto: arch. prywatne

Czy zielona oaza za osiedlem Paryż zniknie? Tego obawiają się mieszkańcy Goduli – dzielnicy, która graniczy ze Świętochłowicami. Bowiem zgodnie z przyjętym przez to drugie miasto Planem zagospodarowania przestrzennego, prywatny deweloper prawdopodobnie planuje w tym miejscu budowę mieszkań.
Rudzcy i świętochłowiccy urzędnicy uspokajają jednak, że zajęta zostanie jedynie niewielka działka.

Zdjęcie terenów pomiędzy Godulą a Świętochłowicami, które nadesłał nasz Czytelnik.
Z planu wynika również, że spore
tereny zieleni po stronie Świętochłowic zostaną zachowane. Stąd
miasto Ruda Śląska pozytywnie
zaopiniowało przesłany przez
Rudzianie martwią się o to,
że plany Świętochłowic są
równoznaczne
z „odebraniem” im
zielonego zakątka.
– Są to tereny będące
naturalnym buforem
między Godulą i Chebziem
a Świętochłowicami.
Tereny te są też unikatową
pozostałością rolniczego
charakteru dawnego
Górnego Śląska – tłumaczy
jeden z mieszkańców.

Świętochłowice projekt planu
miejscowego – wyjaśnia Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Działka, którą zainteresowany
jest prywatny inwestor, została
już w październiku 2014 roku oddana w wieczyste użytkowanie
prywatnemu inwestorowi, czyli
firmie deweloperskiej Xenaxis.
Zajmuje się ona budową mieszkań w Jaworznie oraz w świętochłowickich Piaśnikach. – W tej
chwili skupiamy się na Dolinie
Sudeckiej i Bursztynowym Wzgórzu. Na razie więc nie możemy
mówić o szczegółach kolejnej informacji – tyle udało nam się dowiedzieć w biurze dewelopera.

Pomijając kwestię terenów,
o których mowa, mieszkaniec
w przesłanym do nas mailu zastanawia się, czy przez nowe budynki
mieszkalne, a co za tym idzie –
większą liczbę mieszkańców –
w Goduli nie będą się tworzyły
gigantyczne korki. – Naszym
zdaniem nie ma również zagrożenia komunikacyjnego. Planowana
przez Świętochłowice droga
wzdłuż granicy miast, umożliwiająca dojazd do przyszłych domów,
nie będzie przedłużana na terenie
Rudy Śląskiej. Główny dojazd do
planowanych działek ma być od
strony Świętochłowic – zapewnia
Adam Nowak.
Joanna Oreł
REKLAMA

3 proste kroki, by pomóc!
1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać
1% podatku.
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania
podatkowego proszę podać nazwę organizacji:
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM oraz numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego: 0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127PIT-36 – poz. 308-310
PIT-36L – poz. 94-96  PIT-37 – poz. 131-133
PIT-38 – poz. 57-59 PIT-39 – poz. 51-53
3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu. Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od
daty złożenia zeznania, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Hutniczym?

• Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób
rozliczają się z fiskusem;
• Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej
19-procentowej stawki podatku;
• Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS
w tym zakresie.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny).
Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel.
501-355-872, Joanna Oreł, tel. 512-295-228, Dominika Kubizna. Redakcja:
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel.
503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych:
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.0016.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Nie słuchaj marudzenia
i narzekania innych
osób. Takie słowa mogą Cię
tylko pogrążyć w negatywnych
myślach. Ciesz się życiem
i korzystaj z tego, co teraz może Ci przynieść.
Byk – Czekają Cię
niezwykłe zdarzenia i zbiegi okoliczności. Postawią Cię one przed
osobami, które mogą mieć
wpływ na Twoje dalsze życie.
Bądź uważny i miej oczy szeroko otwarte.
Bliźnięta – Staniesz się teraz silny
i bardziej zdecydowany co pomoże Ci rozgromić
wrogów i ludzi, którzy Ci zazdroszczą. W uczuciach bądź
cierpliwy, wkrótce wydarzy się
to, na co czekasz.

Rak – Twój organizm może teraz
potrzebować odpoczynku, by nabrać sił, dlatego
go nie przeciążaj. Wychodź na
spacery. Świeże powietrze poprawi Twój nastrój i doda chęci do działań.
Lew – Jeśli masz
chęć na zmiany, powoli zastanów się,
co tak naprawdę chcesz zmienić i stopniowo wprowadzaj to
w życie. Uważaj na swoje zachcianki, gdyż Twój portfel łatwo może się opróżnić.
Panna – To dobry
czas na rozstanie się
ze złymi przyzwyczajeniami. Możesz teraz
przejść na zdrową żywność czy
dietę lub zacząć ćwiczyć. Kup
sobie coś nowego, zakupy
wprawią Cię w świetny nastrój.
Waga – Zwróć
uwagę na to, co
mówi Ci intuicja.
Słuchaj własnego serca, ono
pomoże Ci rozszyfrować ludzkie intencje. Dobry czas na
kursy i zdawanie egzaminów.

Skorpion – Nadszedł
czas byś zastanowił
się nad tym co było
do tej pory, nad tym co przynosi
Ci szczęście, optymizm czy zyski,
a z czego lepiej zrezygnować i zainwestować w coś nowego.
Strzelec – Możesz
teraz śmiało popracować nad swoimi
umiejętnościami.
Zainwestuj
w naukę języków obcych, czy
prawo jazdy. Wyznacz sobie cel
i zrób wszystko by go osiągnąć.
Koziorożec – Nie
przesadzaj z obietnicami bez pokrycia. Rób swoje i nie wprowadzaj teraz żadnych zmian, nie
ryzykuj z niczym, a unikniesz
kłopotów. To czas zastoju, który wkrótce się zmieni.
Wodnik – Będziesz
optymistyczny i pewny siebie, co przyniesie Ci szczęście zarówno w interesach jak i w miłości. Postaraj
się znaleźć czas na odpoczynek
i zrób też coś tylko dla siebie.
Ryby – Przestań jedynie marzyć i zrób coś,
by Twe marzenia stały
się rzeczywistością. To najlepszy
czas, by zacząć realizować swój
cel. Wszystko jest teraz możliwe,
jeśli tylko będziesz tego chciała.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – surowy befsztyk, 5 – bodor,
12
13
14
żerdź z widełkami do połowu ryb, 8 – mit. gr. bogini mądrości, 9 – gat. bekasa, 11 – rodzaj rygla, 15
16
17
18
19
12 – narząd pyszczykowy u niektórych owadów,
9
15
20
15 – afr. bęben, 17 – nazwa, 20 – ozdoba tałesu,
21 – czadra, szata muzułmańskich kobiet, 24 – do
22
23
24
pisania na tablicy szkolnej, 25 – szabla japońska, 21
28 – klika, 29 – mit. gr. piastunka Hery, 32 – czło10
25
26
27
nek zakonu Kalasantego założonego w Rzymie
6
w XV w., 33 – część obszaru wodnego, 36 – tytoń
29
30
31
w proszku, 39 – libacja, 42 – jucha, 43 – świadec- 28
7
11
two kontroli, 45 – dawny worek skórzany używ.
32
jako ponton, 46 – hałas, larum, 47 – płaszcz bedu3
inów.
33
34
35
36
37
38
Pionowo: 1 – słowa do utworu, 2 – as, 3 – su8
14
wa się po sztagu, 4 – zagrywka, podanie, 5 – zdą39
40
41
ża do niej karawana, 6 – łow. nogi sarny, 7 – bia16
ły w kinie, 10 – port w Szwecji, 13 – gorzknia,
43
44
surowce zielarskie, 14 – ﬁasko, przegrana, 16 – 42
13
żydowski pisarz, 17 – małpa wąskonosa, 18 –
45
środek cyrku, 19 – miasto w Japonii, 21 – przelanie praw, 22 – czynni członkowie partii, 23 –
47
łzawnik, 26 – syberyjski las, 27 – na nogach 46
12
narciarza, 30 – opust, 31 – wół tybetański, 34 –
kum, 35 – mit. celt. bogini rolnictwa, 37 – rybka
akwariowa, 38 – dychawica, 40 – nie sen, 41 – rodzic, 44 – jado- dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
wity wąż.
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji
Hasło krzyżówki nr 9 brzmiało: walentynki. Nagrodę otrzymuje (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiąKarolina Kołodziej, po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. zaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zakupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie han- mieszczenia konkursu.

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!
Jakub i Filip
Woźny
synowie
Joanny i
Grzegorza
ur. 13.03.
(2680 g
i 49 cm,
3030 g
i 53 cm)

Karolinka Gontarek
córka Beaty i Mariusza
ur. 14.03. (3600 g i 55 cm)

Fabian Pośpiech
syn Anety i Dawida
ur. 12.03. (2160 g i 50 cm)

Maja Danielczok
córka Iwony i Jaromira
ur. 14.03. (3300 g i 54 cm)

Zoﬁa Golenia
córka Lucyny i Pawła
ur. 13.03. (3160 g i 55 cm)

Ewelina Czaplok
córka Patrycji i Tomasza
ur. 14.03. (3750 g i 58 cm)

Karol Molo
syn Patrycji i Kamila
ur. 13.03. (3360 g i 55 cm)

Natalia Anna Pietras
córka Izabeli i Łukasza
ur. 12.03. (3700 g i 55 cm)

Nikola Szpakowska
córka Weroniki i Mariusza
ur. 15.03. (3320 g i 54 cm)

REKLAMA

Piotr Sobocik
syn Darii i Łukasza
ur. 15.03. (2680 g i 52 cm)

Milena Nowak
córka Bogumiły i Daniela
ur. 15.03. (3500 g i 56 cm)

Szymon Szkudlarek
syn Alicji i Tomasza
ur. 13.03. (3830 g i 61 cm)

Kajetan Derejczyk
syn Niny i Grzegorza
ur. 19.03. (3600 g i 58 cm)

Kuba Struzik
syn Karoliny i Pawła
ur. 19.03. (1937 g i 47 cm)

Lena Świerc
córka Karoliny i Artura
ur. 17.03. (3020 g i 52 cm)

Wiktor Małkiewicz
syn Moniki i Tomasza
ur. 19.03. (3050 g i 58 cm)

Adam Lewiński
syn Patrycji i Marcina
ur. 16.03. (3060 g i 56 cm)

Łucja Cieślik
córka Katarzyny i Wojciecha
ur. 16.03. (3345 g i 53 cm)

Lilianna Kiełtyka
córka Dominiki i Piotra
ur. 17.03. (2650 g i 51 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego
malucha
tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Każda kobieta ma prawo do obrony
Jego celem jest zaszczepienie w rudziankach odruchów samoobrony w sytuacjach zagrożenia. Coroczne spotkania
z okazji Dnia Kobiet pokazują, że świadomość w tym zakresie wzrasta, a panie coraz częściej chcą czuć się
bezpiecznie i pewnie. Rozmawiamy z Romanem Dymkiem, naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz
instruktorem Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, który w najbliższym czasie stanie się nauczycielem samoobrony.
– Skąd u Pana tak szeroka wiedza na temat
samoobrony?
– Trenuję karate już 32 lata. To moja pasja, która podąża równolegle z rozwojem zawodowym.
Pniemy się również w górę jako cały klub odnosząc kolejne znaczące sukcesy na arenie krajowej,
europejskiej, a nawet międzynarodowej. Wyszkoliliśmy mnóstwo znakomitych zawodników. Praca przy Straży Miejskiej wymagała umiejętności
w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego w dopuszczalnej przez prawo formie. Innymi słowy – sztuki walki oraz samoobrona towarzyszą mi zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym.
– W Rudzie Śląskiej z okazji święta kobiet
odbyły się warsztaty z samoobrony, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. To stanie
się podstawą kolejnych działań?
– Panie, które brały udział w kursie samoobrony z okazji 8 marca, zaproponowały pani prezydent, by takie zajęcia w Rudzie Śląskiej odbywały
się cyklicznie. W ten sposób szkolenie pozwoliłoby zgłębić techniki obrony własnej. Wniosek zo-

Cykliczny kurs samoobrony ma rozpocząć
się 11 kwietnia. Zajęcia będą bezpłatne,
a zorganizowane zostaną w siedzibie
Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate przy
ul. Ratowników 2 w Nowym Bytomiu.
W sumie zaplanowano osiem spotkań
praktycznych. Oprócz tego w programie
jest także cykl wykładów
na temat przemocy.
stał rozpatrzony, a obecnie kontynuowane są
przygotowania.
– Kiedy ta inicjatywa ma się rozpocząć
i w jakiej formie?
– Mamy zamiar ruszyć 11 kwietnia, zaraz po
świętach. Spotkania są dedykowane paniom i bę-

Foto: arch.

OGŁOSZENIE

Kurs poprowadzi Roman Dymek.
dą odbywać się tradycyjnie w siedzibie Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate przy ul. Ratowników
2 w Nowym Bytomiu. Mamy tam specjalistyczną
salę, wyposażoną w odpowiedni sprzęt, z którego
panie będą mogły w pełni korzystać. Planujemy
zorganizować cykl ośmiu spotkań. Dodatkowo,
oprócz zajęć typowo ﬁzycznych, czyli metod
obrony bądź kontrataku, przewidujemy także wykłady teoretyczne na temat zachowania się podczas sytuacji zagrożenia ze strony napastnika
i obrony koniecznej z prawnego punktu widzenia.
Systematyczność ćwiczeń ma wyrobić w paniach
umiejętności działania odruchowego w sytuacji
zagrożenia.
– Kurs będzie płatny?
– Kurs jest organizowany przez miasto i jest
bezpłatny. Ma on stanowić proﬁlaktykę w sferze
bezpieczeństwa w ramach promowania przeciwdziałania przemocy. Generalnie przemoc to szeroki problem. Statystyka pokazuje coraz większą
liczbę przypadków m.in. przemocy domowej.
Myślę, że wpływa na nie fakt, że coraz więcej kobiet zaczyna na ten temat rozmawiać, nie traktując tego jako temat „tabu”.
– Na jakie efekty Pan liczy?
– Panie po ukończeniu kursu mają poczuć się
pewnie i zapamiętać, że każdy ma prawo do obrony.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT
Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39

tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl
godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Nowy Bytom

Laury rozdane

Wiosennie przy piekaroku

Kobieta
o wielu pasjach

Halemba

Barwnie i po śląsku
Niezwykłe miejsce zostało wzbogacone o niezwykłą
kolekcję. Na Halembie można podziwiać ekspozycję
amatorskich rzeźb, która w miniony czwartek (19.03.)
została pokazana szerszej publiczności podczas wernisażu w siedzibie stowarzyszenia Barwy Śląska przy
ulicy Młyńskiej 16. Wszystko to za sprawą Stanisława
Gerarda Trefonia i jego kolekcjonerskiej pasji.
– Na wystawie można zobaczyć około setki drewnianych rzeźb o szerokiej tematyce. Znajdują się pośród
nich m.in. kościoły, postacie sakralne, czy przedmioty
związane z życiem codziennym – opisuje Stanisław Gerard Trefoń, właściciel największej na Śląsku kolekcji
twórczości nieprofesjonalnej.
Wspomniana setka rzeźb to efekt pracy 23 artystów,
pochodzących z różnych zakątków Polski. Swoje „pięć
minut” podczas wernisażu mieli również dwaj członkowie stowarzyszenia Barwy Śląska – Jerzy Skiba oraz
Piotr Chmielarski. Ostatni z nich zaprezentował figury
sów, które zarazem stanowią symbol wystawy.
Amatorskie rzeźby ze zbiorów Stanisława Gerarda
Trefonia można oglądać do 19 maja w godzinach od 10
do 18 (wstęp darmowy).
DK

Rudzianie wzięli m.in. udział w marszu.
– Podczas festynu razem z rodziną na świeżym powietrzu i w miłej atmosferze spędziłam idealny
pierwszy dzień wiosny – podkreślała w sobotę pani
Krystyna, która przy piekaroku bawiła się razem
z mężem i dwójką dzieci.

JO

Czarny Las

Szkoła z historią ma już 70 lat

Uczniowie szkoły są jej wizytówką.
Powstała pod koniec II wojny światowej. Podczas
uroczystości poświęcenia i otwarcia przyjęła nazwę
Szkoły Dokształcającej Zawodowej przy kopalni
Wanda-Lech. Po wielu zawirowaniach działa do dzisiaj. Doświadczenia sprawiły, że jest silniejsza
i otwarta na zmiany. Łączy tradycję i nowoczesność.
Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski obchodzili w piątek (20.03.) jubileusz 70-lecia
placówki. Uroczyste obchody zorganizowano w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.
– Ta szkoła wpisała się w historię miasta. Choć wielokrotnie zmieniała się jej nazwa oraz właściciele, to
przetrwała do dziś – zaznaczał Henryk Markowski,
dyrektor ZSP nr 4. – Zawsze staramy się wychodzić naprzeciwko zapotrzebowaniom rynku pracy oraz oczekiwaniom młodych. Obok tradycyjnych fachów, jak
sprzedawca, krawiec, fryzjer, kształcimy w takich kierunkach jak technik logistyk, czy technik elektryk. Od
niedawna uczymy także techników realizacji nagrań
i nagłośnień, czy obsługi portów i terminali. Atmosfera, uczniowie, kadra i ciekawe kierunki kształcenia
czynią szkołę wyjątkową – wyliczał dyrektor.
O tym, że uczniowie są jedną z najważniejszych
wizytówek szkoły, świadczy ich liczba. Od 1945 roku

Prawo, znajomość kilku języków, dziennikarstwo,
jazda konna, a do tego malarstwo. Tak wiele dziedzin
jest bliskich Iwonie Wolańskiej-Stachurskiej, której
prace można podziwiać od wtorku (17.03.) w galerii
Fryna przy Miejskim Centrum Kultury. – Inspiruje
mnie Śląsk i związane z nim kultura, historia oraz architektura. Staram się uchwycić na obrazach to, co tak
naprawdę odchodzi – skomentowała podczas wernisażu Iwona Wolańska-Stachurska.
Na wystawie autorka zaprezentowała kilkanaście
prac związanych z Rudą Śląską, Bytomiem, Zabrzem
oraz Świętochłowicami. Jeżeli chodzi o tzw. rudzkie
perełki, artystka uwieczniła na obrazach m.in. nowobytomską Wieżę Wodną, Wielki Piec Huty Pokój czy
niedawno zlikwidowany tramwaj linii nr 18. Podczas
wernisażu w MCK pojawiło się wiele osób, w tym także artystów, którym historia naszego regionu jest
szczególnie bliska. – Z panią Iwoną poznałyśmy się
w Grupie 18 Obsydian artystów nieprofesjonalnych
z Zabrza, którą jeszcze przed rokiem prowadziłam. Jej
talent pięknie się rozwinął – podkreślała Marzena Toczyłowska, uczestniczka wernisażu.
DK

Nowy Bytom

Dyrektor ZSP nr 4 wraz z wiceprezydentem.
Warto przypomnieć, że szkoła została przejęta
przez miasto w 1997 roku. Wówczas był to Zespół
Szkół Zawodowych nr 4. W 2003 roku przyłączono
do niego ZSZ nr 3 z Kochłowic, natomiast w 2005
roku szkoła przyjęła obecną nazwę oraz imię patrona
– Piotra Latoski – wielkiego rudzianina, górnika i artysty rzeźbiarza. 
MS

Piękne jubileusze

Foto: arch.

mury placówki opuściło prawie 6 tysięcy absolwentów. – Bardzo dobrze spędza nam się czas w szkole.
Czasem trochę więcej wymaga się od nas, ale wiemy,
że w przyszłości przyniesie to zamierzone efekty. Kierunki, które nam zaproponowano są nowoczesne
i przydatne na rynku pracy – mówił Sergiusz Stefan,
uczeń drugiej klasy o profilu logistycznym.
Podczas apelu wiceprezydent Michał Pierończyk
odczytał list w imieniu prezydent Grażyny Dziedzic
oraz wiceprezydent Anny Krzysteczko. – Przez 70 lat
ta placówka była drugim domem dla pracowników,
dzieci i młodzieży. Opieka i kształcenie nowych pokoleń
to wielka odpowiedzialność i bardzo trudna rola. Życzymy Wam kolejnych zacnych jubileuszy, które będą
okazją do podsumowania pełnych sukcesów następnych lat działalności – powiedział wiceprezydent.

Foto: MS

Mimo że otrzymali laury, to nie zamierzają na nich
spoczywać. Kilkudziesięciu nagrodzonych w konkursie
o XVIII Laur Zielonej Róży, wzbogaconym o formułę
Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz 60. OKR odebrało w Muzeum Miejskim zasłużone
nagrody. Sześcioro z nich otrzymało też nominację do
reprezentacji miasta w Małym i Dużym OKR.
Uhonorowani zostali podzieleni według kategorii
wiekowych. Pośród szkół podstawowych zwyciężyli:
Piotr Śmigielski, Anna Spałek, Wiktoria Wodarska, Julia Mizgała, Martyna Murawska oraz Dorota Prusak
(nominacja do reprezentacji miasta), Sandra Kołodziej,
Agnieszka Materla, Aleksandra Przewłoka, Aleksandra
Szmida, Magdalena Koźlik oraz Kamil Dosa (nominacja do reprezentacji miasta).
Natomiast nagrodzeni gimnazjaliści to: Emilia Kąkol (nominacja do reprezentacji miasta), Piotr Rajnisz
(nominacja do reprezentacji miasta), Katarzyna Góźdź,
Blanka Gałuszka, Aleksandra Jagielska, Aleksandra
Domoń, Julia Kiraga, Marta Sieczko oraz Natalia Pontus. Z kolei najlepszymi licealnymi recytatorami okazali się: Nikola Czapla (nominacja do reprezentacji
miasta), Marta Biesiada, Aleksandra Storoniak, Magdalena Witalińska, Barbara Pośpiech oraz Magdalena
Gołąbek (nominacja do reprezentacji miasta).
DK

Foto: MS

Najmłodsi nie kryli radości z nagród.

Smakowanie przepysznego chleba, występy oraz
warsztaty taneczne, zajęcia ruchowe i konkursy,
a przede wszystkim – integracja mieszkańców – tak
minęło sobotnie (21.03.) powitanie wiosny przy piekaroku. Rudzianie bawili się pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”. Rodzinny piknik rozpoczął się od
spaceru nordic walking z rynku w Nowym Bytomiu
do placu przy piekaroku w Rudzie. Tam na dobre
rozpoczęła się zabawa. – Można było nie tylko skosztować chleba wypieczonego tradycyjną metodą
w tradycyjnym, naszym śląskim piekaroku, ale do tego proponowaliśmy zdrowe dodatki w postaci dipów,
które przygotował nasz mistrz, kucharz Michał Kaczmarczyk – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Rudzianie wiosnę powitali jednak nie tylko kulinarnie, ale również w ruchu. Bowiem oprócz samego
spaceru na miejscu mieszkańcy mogli zobaczyć pokazy walk rycerskich, a także wziąć udział w warsztatach zumby, hip-hop i breakdance. Odbyły się również warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych.

Foto: UM Ruda Śl.

Ruda

Foto: DK

Ruda

Po lewej najstarsza, 90-letnia jubilatka.
Siedemnastu – tylu jubilatów obchodziło swoje
święto w miniony czwartek (19.03.) w nowobytomskim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Mimo sędziwego wieku jego członkowie nieustannie udowadniają, że życie seniora nie
musi być nudne. Energii do działania i nowych pomysłów mogą im niejednokrotnie pozazdrościć młodsze
pokolenia.
Organizują wycieczki, spotkania tematyczne, imprezy okolicznościowe itd. Podczas ostatniej z nich członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodzili urodziny siedemnastu osób.
– Świętowały osoby w wieku od 60 do nawet 90 lat (najstarszą, 90-letnią jubilatką była Krystyna Kolebska –
przyp. red.) – mówi Jan Koehler, przewodniczący oddziału związku w Nowym Bytomiu. – Przygotowaliśmy
dla nich paczki z upominkami i skromne przyjęcie.
Takie jubileusze obchodzone są z reguły kilka razy
do roku. Kolejny szykuje się w maju. Nic zresztą dziwnego – skoro koło w Nowym Bytomiu liczy rekordową
liczbę członków, bo ok. 470 osób. – Oprócz imprez
okolicznościowych spotykamy się co wtorki i czwartki,
kiedy to załatwiamy sprawy członkowskie, ale także
spędzamy czas przy kawie i ciastku – wyjaśnia Jan Koehler. 
JO
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– Panie Prezesie, niedawno został rozstrzygnięty kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Rudy Śląskiej. Dlaczego stawka za wywóz jednej tony śmieci
wzrosła o 25 procent z 280 do 350 złotych?
– Ten wzrost wynika z dwóch powodów. Po
pierwsze musimy nieposegregowane odpady wywozić do Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych, czyli do tzw. RIPOKów. A te każą sobie słono płacić za każdą odebraną od nas tonę śmieci. Te ceny wahają się na poziomie od 260 do 290 złotych. I tu niestety nie
możemy nic zrobić. Właściciele tych instalacji
korzystają z przywilejów, które daje im ustawa.
Zgodnie z nią nieposegregowane odpady komunalne muszą trafić do RIPOK-ów, a nie na wysypisko śmieci. Chcę podkreślić, że ten
25-procentowy wzrost stawki nie dotyczy tylko
Rudy Śląskiej. Są gminy, gdzie stawki są wyższe
nawet o 40 procent.
– A jaki jest drugi powód?
– No cóż, drugi powód wynika z sytuacji na
rynku, jaka była w połowie 2013 roku, kiedy to
zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki

SEGREGACJA ODPADÓW

Segregacja śmieci
– korzystna dla wszystkich
odpadami. Przypominam, że mówiono wtedy
wręcz o rewolucji na rynku śmieci. I poniekąd
z tą rewolucją mieliśmy do czynienia. Firmy zajmujące się odpadami chcąc utrzymać się na rynku, zaoferowały niskie stawki w przetargach. Teraz odbija się nam to czkawką. Przez wiele miesięcy funkcjonowaliśmy na granicy rentowności.
A przypominam, że wtedy nie musieliśmy wozić
odpadów do RIPOK-ów, bo ich wtedy jeszcze nie
było. Teraz sytuacja jest diametralnie inna. Bezpośrednio w okolicy Rudy Śląskiej mamy 3 takie
instalacje, które wręcz domagają się od nas nieposegregowanych odpadów komunalnych. Przypominam, że za niewywiązanie się z tego obowiązku najpierw miastu, a potem nam, grożą surowe
kary.
– Gdyby Ruda Śląska miała swoją Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych sytuacja byłaby inna?
– Zdecydowanie tak, ponieważ wtedy nie musielibyśmy wozić śmieci poza granice miasta
i płacić za nie tak dużych stawek. Oczywiście
mając w mieście taką instalację również musielibyśmy za oddawanie odpadów płacić, ale na
pewno nie tak dużo. Poza tym miasto miałoby
dodatkowe korzyści z tytułu posiadania takiej instalacji w postaci podatków, no i dodatkowych
miejsc pracy. Dlatego ubolewam, że nie udało się
nam przekonać mieszkańców dzielnicy Ruda do

wybudowania na naszym terenie nowoczesnej
kompostowni. Mając ją, mielibyśmy już dziś
w Rudzie Śląskiej RIPOK-a. Wtedy nasza sytuacja byłaby zdecydowanie inna. Proszę spojrzeć
na sąsiednie Zabrze. Tam stawka za tonę odbieranych odpadów wzrosła w porównaniu z poprzednim przetargiem o niespełna 9 procent. Dlaczego? Być może dlatego, że Zabrze ma swoją instalację.
– Czyli gdyby mieszkańcy segregowali odpady, to cena jaką płacą za ich wywóz byłaby
niższa?
– W dużym stopniu tak. Posegregowane odpady nie muszą być wywożone do RIPOK-ów,
a więc odpada nam ten dodatkowy koszt. Ale musimy pamiętać o tym, że nie da się wszystkich
odpadów posegregować, stąd jesteśmy skazani na
RIPOK-i.
– Skoro już przy segregacji jesteśmy, jak
mieszkańcy Rudy Śląskiej sobie z nią radzą?
– Chciałbym tu rudzian pochwalić, ale niestety
nie mogę. Po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami ilość i jakość posegregowanych odpadów jest na dużo gorszym poziomie.
Co prawda w ubiegłym roku spełniliśmy ustawowe kryterium 14 procent (tyle śmieci musi być
posegregowanych), ale w tym roku może być z tym
dużo gorzej, zwłaszcza, że wchodzimy już na poziom 16 procent. Wspólnie z miastem zastana-
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Rozstrzygnięto kolejny przetarg
na odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu Rudy Śląskiej.
O tym dlaczego stawka za wywóz
jednej tony śmieci będzie wyższa
i jak rudzianie segregują odpady
rozmawiamy z prezesem spółki
Tönsmeier Południe
– Markiem Niedbałem.

GOSPODARKA KOMUNALNA | 25.03.2015

9

Marek Niedbał
– prezes Tönsmeier Południe Sp. z o. o.
wiamy się, co zrobić, by zachęcić mieszkańców
do lepszej segregacji. Jeszcze raz podkreślam, że
jest to korzystne dla wszystkich. Posegregowane
śmieci oznaczają niższe koszty ich odbioru i zagospodarowania, co oczywiście przekłada się na
wysokość opłaty śmieciowej, którą płaci każdy
mieszkaniec.

AP
OGŁOSZENIA

Informujemy,
że w dniu
4 kwietnia
2015 roku
Urząd Stanu
Cywilnego
w Rudzie
Śląskiej będzie
nieczynny.

Prezydent
Miasta
Ruda
Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w Rudzie Śląskiej, w rejonie
ulicy Kupieckiej 2a, które zostaną oddane w dzierżawę,
na okres 6 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod
targowisko miejskie.
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Projekt „W edukacji Twój sukces” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS informuje,
że wraz z partnerem – Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego z Republiki Czeskiej, zakończyła realizację
projektu PWP „W edukacji Twój sukces”.
Projekt skierowany był do 250 uczennic i uczniów klas I-IV trzech
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych – nr 2, 5 i 6 z Rudy Śląskiej oraz
dwóch Zespołów Szkół z Zabrza – nr 10 i 17; kształcących w branżach:
informatyczno-elektronicznej, hotelarsko-turystycznej, budowlanej
i ekonomiczno-usługowej.
Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy
u 250 uczniów 5 szkół ponadgimnazjalnych (z Zabrza i Rudy Śląskiej)
poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizujących
programy rozwojowe tych szkół.

ucząc się w ten sposób podstaw przedsiębiorczości, załatwiania spraw
w różnych urzędach związanych z założeniem własnej firmy, jak również wypełniania niezbędnych dokumentów.
3. Zwiększenie umiejętności zawodowych poprzez ukończenie certyfikowanych kursów oraz zajęć dodatkowych.
250 uczennic i uczniów, w podziale na grupy, ukończyło kursy: barmański, baristy i kelnerski. Zdobyło uprawnienia energetyczne i AutoCad. 50 uczennic i uczniów ukończyło kurs na prawo jazdy, a 30 zdobyło w czasie wyjazdu edukacyjnego do Londynu uprawnienia pilota
wycieczek i rezydenta.
4. Udoskonalenie w zakresie rozwoju osobistego, w tym podniesienie kompetencji uczenia się, wzrost wiedzy na temat zdrowego
trybu życia oraz skutków uzależnień i agresji.
Wszyscy uczestnicy objęci byli opieką pedagogiczno-psychologiczną,

Natomiast cele szczegółowe objęły:
1. Podniesienie umiejętności matematycznych U/U, poprzez udział
w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych zawierających nowe
rozwiązania wypracowane w oparciu o metodę nauczania – uczenia się matematyki według prof. Milana Hejnego z uniwersytetu
w Pradze.
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce edukacyjnej
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie mogli w ciekawy sposób poznać tajniki nauk ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy
chemia. Mogli też poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne
przeprowadzenie doświadczeń na wystawach interaktywnych.

uczyli się jak panować nad emocjami i współpracować w grupie rówie-

2. Zwiększenie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, poruszania się po rynku pracy i planowania kariery edukacyjnej.
Prowadzone było doradztwo zawodowe w oparciu o metodę Vademecum Talentu. Uczennice i Uczniowie zakładali symulacyjne firmy

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczennic

LIDER:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS
41-710 Ruda Śląska, ul. Karłowicza 26
tel./fax 32 242-00-72, tel. kom. 602-453-123
e-mail: abakus@biznespoczta.pl

śniczej.
5. 125 uczennic i uczniów biorących udział w projekcie uczestniczyło w spotkaniach z pracodawcami, poznało procesy produkcyjne,
miało okazję nawiązać ciekawe kontakty, jak również obserwować nowoczesne, sprawnie działające i otwarte na innowacje
rozwiązania.
Uczestnicy projektu otrzymali dobre przygotowanie do działania
w swoim przyszłym zawodzie i niewątpliwie uzyskali przewagę na rynku pracy.
i uczniów oraz nauczycieli i rodziców, którzy z zaangażowaniem śledzili
kolejno realizowane zadania projektowe i pozostawali w stałym kontakcie z organizatorami.

Partner:
Partner Centrum Pedagogiczne
dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
73-701 Czeski Cieszyn, ul. Ostravska 21
Republika Czeska
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– Na jakie problemy rudzki sanepid
zwróci w tym roku szczególną uwagę?
– W tej chwili Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej
realizuje trzy duże kampanie społeczne.
Pierwsza z akcji to „Mam świadomość jak
być zdrowym”, która jest skierowana do
właścicieli i pracowników tzw. sfery beauty, czyli gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, piercingu, czy odnowy
biologicznej itp. – ze szczególnym
uwzględnieniem tych stanowisk, na których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek. W trakcie naszej kontroli stwierdzono
niejednokrotnie, że wiedza personelu salonów odnośnie możliwości przeniesienia
zakażeń (wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów) – czy to na innych klientów, czy
na personel – jest niewystarczająca. Często także nie ma odpowiednich procedur
w zakresie dezynfekcji oraz sterylizacji
sprzętu. Stąd właśnie wynikła konieczność

Zdrowie

Dbają o rudzian do potęgi trzeciej
przeprowadzenia kampanii edukacyjnej
oraz szkoleń, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników.
Kampania prowadzona jest w całym województwie śląskim. Już dwa tygodnie temu
przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników i właścicieli salonów. Ponieważ
jednak nie wszyscy przedstawiciele gabinetów mieli okazję wziąć w nim udział,
myślimy o ponowieniu spotkania, tak, żeby dotrzeć do jak największej liczby gabinetów. Ponadto w drugim kwartale tego
roku planujemy przeprowadzić wizytacje,
żeby sprawdzić, na ile wiedza, która została przekazana zarówno podczas szkolenia,
jak i w formie materiałów edukacyjnych,
została wdrożona i na ile podniósł się poziom bezpieczeństwa. Placówki, w których usługi świadczone są profesjonalnie,
otrzymają certyfikat potwierdzający dobre
praktyki.
– A co z problemem szczepień, o których szczególnie głośno zrobiło się
w ostatnim czasie?
– Prowadzimy ogólnopolską kampanię
„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, która adresowana jest do ogółu społeczeństwa, ale ze szczególnym uwzględnieniem
rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 0
do 3 lat oraz przedszkolaków, ponieważ
odporność budowana poprzez szczepienia

w wieku wczesnodziecięcym procentuje
przez lata. Kampanię kierujemy także do
osób podróżujących do egzotycznych
miejsc, gdzie mogą one spotkać się z niewłaściwymi warunkami higienicznymi lub
z chorobami zakaźnymi. Do szczepień zachęcamy także osoby, które często spędzają wolny czas na łonie natury albo pracują
na terenach zielonych – szczególnie jeżeli
chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu. Informacje na temat tego jakie szczepienia
są obowiązkowe i zalecane, można uzyskać zarówno od lekarzy, jak i od personelu punktu szczepień. Zapraszamy także na
stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ponadto już
teraz zachęcamy personel punktów szczepień do udziału w konferencji „Zaszczep
w sobie chęć szczepienia”, która zostanie
zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
– Na tym jednak nie koniec działań.
– To prawda. Trzecia nasza główna
kampania to „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, która jest skierowana również do ogółu społeczeństwa, ale w szczególności do kobiet w wieku prokreacyjnym, w ciąży, czy planujących zajść w ciążę. Chodzi o przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środ-
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Najmłodsi i ich rodzice,
kobiety marzące o tym, by
zostać matkami, a także
właściciele oraz klienci
salonów kosmetycznych – do
tak szerokich grup społecznych
chce w tym roku dotrzeć rudzki
sanepid. O szczegółach działań
rozmawiamy z Teresą Goldą,
dyrektorką Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej.
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Teresa Golda, dyrektorka rudzkiego sanepidu.
ków psychoaktywnych. Niestety można
spotkać się jeszcze z poglądem, że wypicie niewielkiej ilości alkoholu nie szkodzi,
a nawet może jest i pożądane. Chcemy
obalać ten mit, bo jakakolwiek dawka alkoholu wypita w ciąży może być niebezpieczna dla dziecka. Podobnie rzecz się
ma, jeżeli chodzi o palenie tytoniu – zarówno to czynne, jak i bierne. Nie tylko
kobiety, ale całe ich otoczenie powinno
mieć na uwadze, że zarówno samo palenie, jak i to, że kobieta w domu czy w pracy jest narażona na wdychanie dymu pa-

pierosowego, jest bardzo niebezpieczne
dla rozwijającego się dziecka. Podobnie
rzecz się ma, jeżeli chodzi o środki psychoaktywne – narkotyki i tzw. dopalacze.
Te ostatnie środki są bardzo niebezpieczne, bo lekarze nawet nie znają ich składu,
więc trudno jest pomóc osobie zatrutej dopalaczami. Materiały edukacyjne dotyczące tych problemów kierujemy zarówno do
punktów opieki zdrowotnej, do szkół, jak
i również można je znaleźć pod adresem
psserudaslaska.pis.gov.pl.
Joanna Oreł

www.wiadomoscirudzkie.pl

25.03.2015
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Trwają prace przy rewitalizacji parku im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej-Rudzie. Za kwotę ponad 2 mln zł zostanie
uporządkowana architektura zieleni, wyremontowana będzie muszla koncertowa oraz powstanie cukiernio-kawiarnia,
a także oczko wodne. Park w nowym obliczu gotowy ma być na przyjęcie uczestników Festiwalu Orkiestr Dętych już we
wrześniu tego roku.

Park odzyskuje blask

Prace przy rewitalizacji parku rozpoczęły się w październiku ubiegłego
roku. Władze Rudy Śląskiej chcą, by
odnowiony park mógł służyć mieszkańcom już od września. – Oczywiście
jest to uzależnione od wielu czynników. Zgodnie z umową wykonawca na
zakończenie inwestycji ma czas do
października. Jednak zadeklarował, że
jest w stanie z całością robót zdążyć
do końca wakacji. W ten sposób kolejna edycja Festiwalu Orkiestr Dętych,
która zaplanowana została na 6 września, mogłaby odbyć się już w zupełnie
nowej scenerii – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Do tej pory w ramach kompleksowej modernizacji parku udało się zrealizować część robót ziemnych. Wykonano już przyłącza kanalizacyjne
i wodociągowe. Gotowa jest też już
konstrukcja sceny wraz ze słupami
konstrukcji nośnej. – Dzięki wykonaniu słupów nad sceną będzie można
rozciągnąć specjalne zadaszenie.
W ten sposób nawet w razie niepogody
bez przeszkód będzie można organizować tu imprezy plenerowe – wyjaśnia
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Zaawansowane są już prace przy
budowie obiektu gastronomicznego.
– Będzie to budynek z tarasem,
w którym docelowo funkcjonować ma

cukiernio-kawiarnia z ogródkiem letnim – mówi Piotr Janik. – Obiekt ten
będzie nawiązywał swoją architekturą
i detalami elewacyjnymi do kręgielni,
która niegdyś funkcjonowała w parku
w Rudzie – dodaje. Władze miasta zamierzają w najbliższym czasie ogłosić
przetarg na dzierżawę tego budynku.
W ramach rewitalizacji parku rozpoczęły się już również prace przy budowie placu do musztry, który wykorzystywany będzie podczas organizowanych w tym miejscu Festiwali Orkiestr Dętych. Do zakończenia całości
inwestycji pozostały jeszcze do zrealizowania prace związane z remontem
chodników i alejek oraz budową oczka
wodnego. Ponadto w parku zainstalowane
zostanie
energooszczędne
oświetlenie.
W ramach odrębnego zamówienia
planowany jest montaż monitoringu
w parku. Mają się tam znajdować dwie
kamery, z których obraz będzie przesyłany do centrum znajdującego się
w Straży Miejskiej.
– Dzięki rewitalizacji parku stworzymy zaplecze dla różnego rodzaju działań kulturalnych, imprez plenerowych,
pikników rodzinnych czy zawodów
sportowych. Będzie to idealne miejsce
wypoczynku dla rodzin z dziećmi, gdzie
można odpocząć, pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem, a przede

W parku powstanie budynek cukiernio-kawiarni z ogródkiem letnim.
wszystkim zwolnić tempo życia – komentuje prezydent Rudy Śląskiej.
Park im. Augustyna Kozioła położony
jest w dzielnicy Ruda przy ul. Ballestremów i Piastowskiej. Założony został
w latach 80. XIX wieku z inicjatywy

rodziny Ballestremów. Kiedyś w parku
była kręgielnia. Stara muszla koncertowa z 1930 r. spłonęła w 1992 r., a na jej
miejscu w 1995 r. wybudowano betonową. W muszli koncertowej odbywają się
liczne imprezy oraz Festiwal Orkiestr

Dętych. Park nosi imię Augustyna Kozioła, znakomitego dyrygenta orkiestry
górniczej byłej kopalni „Wawel”. Ma powierzchnię około 2,2 ha. Na terenie Rudy Śląskiej znajduje się 8 parków.
TK

80 nowych mieszkań komunalnych chcą wybudować w ciągu dwóch najbliższych lat władze Rudy Śląskiej! Miasto ogłosiło dialog techniczny, skierowany
do potencjalnych wykonawców. Ma on odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ma zostać zrealizowane i sﬁnansowane to przedsięwzięcie. Jedną z możliwości branych pod uwagę jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Mieszkaniowy dialog

Budowę nowych mieszkań komunalnych zapowiedziała w swoim programie
wyborczym prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – W poprzedniej kadencji,
z uwagi na trudną sytuację ﬁnansową
miasta, nawet nie rozważaliśmy budowy
mieszkań komunalnych. Teraz, kiedy budżet naszego miasta jest w zdecydowanie lepszej kondycji, możemy o tym pomyśleć. Stąd deklaracja, którą ogłosiłam jeszcze w trakcie kampanii wyborczej – podkreśla Grażyna Dziedzic. –
Chcemy do tego tematu podejść odpowiedzialnie, dlatego rozważamy różne
warianty realizacji tego zadania – dodaje.
Ogłoszony przez władze Rudy Śląskiej dialog techniczny to nic innego,
jak konsultacje z potencjalnymi inwestorami – deweloperami, spółdzielniami

mieszkaniowymi itd., które pozwolą na
ocenę tego, w jaki sposób i gdzie wybudowane zostaną nowe mieszkania oraz,
co najważniejsze, w jaki sposób zadanie
to ma zostać sﬁnansowane.
– Chcemy, aby w rozmowach uczestniczyło jak najwięcej podmiotów. Wiedza, którą z nami się podzielą, pozwoli
nam oszacować koszt budowy takich
mieszkań, a następnie wybrać najbardziej dogodną formę ﬁnansowania –
podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
Władze miasta rozważają kilka możliwości sﬁnansowania tej inwestycji.
Jedną z nich jest partnerstwo publicznoprywatne. Przy takim rozwiązaniu inwestor prywatny wykłada w części lub
w całości środki na realizację inwestycji, natomiast miasto jako swój wkład

wnosi grunt pod budowę mieszkań. Za
zarządzanie i eksploatację mieszkań odpowiada ﬁrma prywatna, która otrzymuje za to część wynagrodzenia pochodzącego z opłacanego przez najemcę
czynszu. Po kilku latach umowa miasta
z ﬁrmą ulegałaby wygaśnięciu i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi
przechodziłoby automatycznie na rzecz
miasta. – To oczywiście jeden z wariantów, według którego takie mieszkania
miałyby powstać. Po to przeprowadzamy konsultacje, by dowiedzieć się, które
z rozwiązań jest najbardziej korzystne
zarówno dla takiej ﬁrmy jak i miasta –
zastrzega Michał Pierończyk.
Innym pomysłem na utworzenie nowych mieszkań komunalnych jest ich
zakup na rynku deweloperskim oraz budowa mieszkań w całości z budżetu

miasta. To ostatnie rozwiązanie wydaje
się jednak najbardziej kosztowne.
– Mało którą gminę stać na systematyczną budowę mieszkań komunalnych.
Trzeba pamiętać też, że miasto nie ma
obowiązku budowy mieszkań komunalnych, tworzyć ma natomiast odpowiednie warunki do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. A to czynimy nieustannie. Świadczą o tym nakłady, jakie w
ostatnich latach ponieśliśmy na remonty
naszego zasobu mieszkaniowego, czy
wprowadzone niedawno nowe preferencyjne zasady nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Pierwsze rozmowy z ﬁrmami zainteresowanymi budową mieszkań zaplanowano na 13-17 kwietnia br. Same konsultacje mają zakończyć się do 29 maja.

Od ich wyniku uzależnione będą dalsze
kroki, które podejmą władze Rudy Śląskiej.
Budowa nowych mieszkań komunalnych to kolejna inicjatywa prezydent
Grażyny Dziedzic mająca wspierać budownictwo mieszkaniowe w Rudzie
Śląskiej, a którą zapowiedziała w swoim programie wyborczym. Przypomnijmy, że w lutym na wniosek prezydent
rudzcy radni przyjęli uchwałę, dzięki
której każdy kto kupi działkę pod budowę domu jednorodzinnego w wieczyste
użytkowanie, będzie mógł ją po pięciu
latach wykupić z 75-procentową boniﬁkatą.
Obecnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne czeka nieco ponad 4
tys. osób.
TK

„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” to hasło, które po raz siódmy przyświeca kampanii społecznej organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”. Każdy, kto z zaproszeniem dołączonym do gazety
lub wydrukowanym z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl przyjedzie w dniach od 25 marca do 17 kwietnia na wybraną stację diagnostyczną, będzie mógł nieodpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego
samochodu (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym badaniem technicznym). Jeżeli diagności wykryją jakąś usterkę, nie będą zatrzymywali dowodów rejestracyjnych. Nasza akcja to nie
obowiązkowe coroczne przeglądy. Chcemy jedynie uświadomić mieszkańców, jak ważny jest stan techniczny samochodu i jak ważną rolę odgrywa w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Za udział w akcji
kierowcy otrzymają zapachy samochodowe z logotypem akcji i partnerów, które mają przypominać o bezpiecznej jeździe, w bezpiecznym – bo sprawdzonym samochodzie. Poświęcając kilkanaście minut,
zyskujemy pewność, że nasz samochód jest sprawny, a podróżowanie bezpieczne! Pomyśl o swoich bliskich i sprawdź swój samochód po zimie!

PARTNER STRATEGICZNY

OMEGA
Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów
– Godula
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy
Joanny i Starej), czynne: pn.-pt.
7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA
Stacja Kontroli

Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51,
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14,
tel. 32 740-92-21

CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.
Doświ
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MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

GAMMA
Stacja Kontroli

Pojazdów
– Świętochłowice

ANDRZEJ IZYDORCZYK

ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

KIEROWNIK STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787

www.auto-bud.com.pl
SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

BOGDAN CHLEBOWSKI
DIAGNOSTA STACJI KONTROLI
POJAZDÓW GAMMA

TEL. 519-154-378
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Świadomi na drodze

Foto: DK

Nie tylko znajomość przepisów
drogowych jest podstawą bezpieczeństwa na drodze. Równie ważna jest także świadomość, by pamiętać o nich na co dzień. Głównie ze względu na to, że sytuacje
na jezdni mogą zaskakiwać, zarówno pieszego, jak i kierowcę.
Wyrobienie odpowiednich nawyków, które zwiększą bezpieczeństwo podczas poruszania się po
drogach, a także nauka pierwszej
pomocy, były głównymi celami
festiwalu „Jestem bezpieczny na
drodze”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 7.
Uczniowie ZSP nr 7 chętnie wzięli udział w festiwalu.
– Wydarzenie organizujemy po
raz pierwszy, jednak nie wykluczapytania, by dalej przejść do wyzwań, jakimi
my, że stanie się ono cykliczne, ponieważ temat
było m.in. sprawdzenie praktycznych umiejętbezpieczeństwa na drodze jest stale aktualny
ności opatrywania ran. Najlepiej zaprezentoi niezwykle istotny – podkreśla Dorota Głogowwała się drużyna z Bytomia.
ska, nauczycielka języka polskiego w ZSP nr 7.
Tego dnia ważna była jednak nie tylko zdroZ takiej decyzji z pewnością ucieszą się
wa rywalizacja, ale również edukacja z zakresu
uczniowie, którzy chętnie uczestniczyli w teruchu drogowego. Swoją wiedzą dzielili się
gorocznym festiwalu. Dali temu wyraz m.in.
policjanci, a także emerytowana nauczycielka,
podczas konkursu znajomości znaków i przepiEwelina Lindel, która o niebezpiecznych sytusów ruchu drogowego oraz zasad udzielania
acjach na drodze wie, jak mało kto, bowiem
pierwszej pomocy. Oprócz rudzian do rywalijest pasjonatką jazdy na rowerze, a jej najdłużzacji stanęły również ekipy z Bytomia oraz Kasza wycieczka liczyła aż 1200 km.
towic. Na rozgrzewkę uczestnicy konkursu
Dominika Kubizna
musieli udzielić poprawnych odpowiedzi na

Bezpieczna majówka?
Oto recepta na sukces
Zbliża się, obok Wielkanocy, urlopów, czy świąt Bożego Narodzenia, jeden z najbardziej ulubionych
okresów. Majówka według wstępnych prognoz pogody ma być bardzo słoneczna – to zachęca do
udania się w podróż z całą rodziną. Czas odpoczynku, relaks i przyjemny wypoczynek zależą także od
bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Co zrobić, by zapewnić rodzinie przyjemną wyprawę?
Kontrola techniczna
Warto sprawdzić, czy samochód nie ma żadnych usterek. Często jest tak, że kierowca nie
zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, nie zauważając „gołym okiem”, że coś jest nie tak.
Najlepiej powierzyć takie zadanie fachowcom.
Można także posprawdzać samemu poziom płynu hamulcowego, chłodnicy, spryskiwaczy i oleju w silniku, stan bieżnika opon oraz ciśnienie
w oponach. Ponadto warto sprawdzić, czy klocki
hamulcowe nie są wytarte, a tarcze układu hamulcowego mają równą powierzchnię. Następnie
przy pomocy drugiej osoby należy przetestować
oświetlenie.
Niezbędne dokumenty
Ważne, by podczas szykowania się do podróży mieć przy sobie oryginał aktualnej polisy
ubezpieczeniowej lub dowód opłacenia ostatniej składki. Jest to obowiązek każdego kierowcy, podróżującego zarówno w kraju jak i za granicą. W sytuacji zaskoczenia przydatna może
być także książka serwisowa, numer telefonu do
stacji obsługi klienta, czy telefon do ubezpieczyciela.
Wyposażenie samochodu
Przed podróżą należałoby także sprawdzić wyposażenie samochodu. Prawo nakazuje kierow-

com posiadanie trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy. Należy także przechowywać linkę holowniczą, koło zapasowe, dodatkowy zestaw żarówek,
latarkę i kamizelkę. Podróż bez apteczki to również zły pomysł – warto ją sprawdzić i doposażyć.
Uporządkowana podróż
Uporządkowane bagaże oraz czystość w samochodzie także mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Starajmy się wkładać wszystkie torby i walizki do bagażnika oraz unikać
przeładowania samochodu w części pasażerskiej.
Nie powinno się również zasłaniać tylnej szyby.
Odkurzenie siedzeń, pozbieranie zbędnych
przedmiotów i śmieci, czy wyczyszczenie deski
rozdzielczej sprawią, że jazda stanie się o niebo
przyjemniejsza.
To ułatwi wyprawę!
Podczas podróży często kierowca musi odbierać telefon. W takim wypadku warto wyposażyć
się w zestaw głośnomówiący – rozmawianie
przez słuchawkę telefonu stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich pasażerów. Nie
warto także polegać na własnej intuicji lub pamięci, dlatego w każdej chwili może przydać się
GPS lub mapa.
Magdalena Szewczyk
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Pobijmy rekord walcząc
o bezpieczną jazdę!
Wystarczy tylko zabrać ze sobą zaproszenie z papierowego wydania „Wiadomości Rudzkich” lub pobrać je z naszej strony internetowej i udać się do
jednej z czterech stacji kontroli pojazdów – tylko tyle trzeba, by zadbać
o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Nie bez przyczyny przecież hasło
naszej cyklicznej kampanii brzmi „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Od dzisiaj przez ponad trzy tygodnie rudzianie oraz mieszkańcy
ościennych miast będą mogli korzystać z bezpłatnych przeglądów pojazdów. Mechanicy zadbają o to, by kompleksowo sprawdzić sprawność układów hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, a także ogumienie, oświetlenie i ogólny stan techniczny samochodów. Co ważne – z roku na rok nasza akcja wspierana przez partnerów strategicznych – cieszy się coraz większą popularnością.

Organizowana po raz siódmy kampania ma przekonać mieszkańców
do tego, że warto zajrzeć „pod maskę” swoich czterech kółek nie tylko
„od święta”, czyli podczas przeglądów rejestracyjnych, ale także
w okresach, kiedy auta są narażone
na największe usterki, czyli m.in. po
zimie. – W ubiegłym roku postano-

wiłem po raz pierwszy skorzystać
z zaproszenia na bezpłatną kontrolę
auta. Powiem szczerze, że warto było, bo dowiedziałem się o kilku usterkach, które – odpukać – mogłyby doprowadzić do wypadku, a ja wtedy
akurat szykowałem się wraz z rodziną do wyjazdu w góry – opowiada
pan Mirosław, kierowca z Halemby.

UWAGA!
Punkt PZU
przeniesiony

Inne doświadczenia ma pani Krystyna, która choć nie jest mieszkanką naszego miasta, postanowiła skorzystać z okazji do bezpłatnego
przeglądu. – Przymierzałam się do
sprzedaży samochodu, bo naprawianie usterek nie było już na moją kieszeń. Samochód miał swoje lata, a ja
nie byłam pewna, na ile jest sprawny
i czy opłaca się robić kolejne naprawy – opowiada pani Krystyna. – Gdy
więc usłyszałam o akcji, która prowadzona jest w Rudzie Śląskiej, postanowiłam sprawdzić, na ile bezpiecznie i sprawnie działa moje auto.
Z takiego założenia wychodzą też
firmy, które są patronami strategicz-

Poradnik – jak skorzystać z akcji społecznej
„Bezpieczny samochód – bezpieczna rodzina”.
•

Wytnij zaproszenie z dodatku ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” lub
pobierz je z naszego portalu www.wiadomoscirudzkie.pl

•

Wypełnij część przeznaczoną na wpisanie podstawowych informacji o Twoim
samochodzie.

•

Sprawdź, która stacja diagnostyczna z poniższych jest blisko Ciebie.

•

Zadzwoń pod podany numer telefonu i umów się na wizytę.

•

Umawiając się nie zapomnij powiedzieć, że uczestniczysz
w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.

•

Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój samochód.

•

Za udział w akcji odbierz zapach do zawieszenia na lusterku.

•

Jeżeli w Twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj się, poproś
diagnostę o informację gdzie, kiedy i za ile możesz ją usunąć.

•

Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoich bliskich w Twoim samochodzie.

Zapraszamy do nowej siedziby Niedurnego 34
(tuż obok szkoły muzycznej). pon-środa, piątek 8-17, czwartek 8-18,

tel 501 684 898 | Facebook – PZU DARIUSZ HAŁASZUK
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nymi kampanii. – Przeglądy rejestracyjne wykonywane są raz na rok.
A wiadomo, że nie każdego stać, by
pozwolić sobie w międzyczasie na
dodatkową, kompleksową kontrolę
samochodu – podkreśla Damian
Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego grupy Auto-Bud. – Teraz
jest okazja ku temu, by zadbać
o swoje bezpieczeństwo bez konieczności ponoszenia dodatkowych
opłat. Klienta to nic nie kosztuje,
a samochód jest sprawny. Nawet jeżeli okaże się, że nie, to kierowcy
mają wystarczająco dużo czasu na
usunięcie usterek do czasu właściwego przeglądu rejestracyjnego –
dodaje.

Do grupy Auto-Bud należą: Stacja
Kontroli Pojazdów Alfa z Bykowiny
(ul. Szpaków 51), Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów Omega w Goduli
(ul. Stara 1) oraz Stacja Kontroli Pojazdów Gamma w Świętochłowicach
(ul. Katowicka 73). W tych trzech
miejscach już od dzisiaj (25.03.)
można wybrać się na kontrolę samochodu. Do akcji przyłączyło się także – ponownie zresztą – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej, pod które podlega stacja kontroli pojazdów w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju 13.
– Gdy rozpoczynaliśmy naszą akcję – owszem – zdawaliśmy sobie
z tego sprawę, jak bardzo jest ona

V
potrzebna. Jednak jeszcze bardziej
cieszy nas odzew – zarówno ze strony mieszkańców, że tak licznie korzystają z zaproszenia – jak i ze strony
współpracujących stacji kontroli pojazdów, które co roku chętnie z pełnym profesjonalizmem służą swoją
pomocą w przeprowadzeniu kampanii – podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes spółki Śląskie Media.
Czasem bowiem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czynników może mieć negatywny wpływ
na stan naszego pojazdu. – Mieliśmy
dosyć dużo zapytań ze strony klientów odnośnie kontroli samochodów
przed sezonem letnim, czy też pozimowym – mówi Jan Foik, kierownik
transportu i diagnostyki pojazdów
PWiK. – Postanowiliśmy więc przyłączyć się do kampanii „Bezpieczny
Samochód – Bezpieczna Rodzina”
i stwierdziliśmy, że warto to kontynuować. Wygląda na to, że – na szczęście – część osób pamięta już o tym,
by samochód na co dzień był sprawny, a nie czeka bezczynnie do przeglądu rejestracyjnego. Wystarczy
spojrzeć na zwiększającą się liczbę
kierowców, którzy nas odwiedzają
przy okazji akcji – zaznacza Foik.
Aby skorzystać z udział w kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” wystarczy wyciąć
zaproszenie m.in. z dzisiejszego wy-

dania „Wiadomości Rudzkich”
(znajdziecie
je
na
ostatnich
stronach dodatku) lub pobrać i wydrukować ze strony internetowej
www.wiadomoscirudzkie.pl, a następnie udać się do jednej z czterech
stacji kontroli pojazdów.
– Jak pokazują doświadczenia –
kierowcy chętnie odwiedzają nasze
stacje przy okazji bezpłatnych kontroli i wcale nie muszą czekać w długich kolejkach – zachęca Damian
Śledź.
Podczas ostatniej akcji, która odbyła się w październiku ubiegłego
roku, pobiliśmy rekordową liczbę,

jeżeli chodzi o wydane zaproszenia. Było ich aż 1061! Warto także
dodać, że w kampanii biorą udział
nie tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale również i miast ościennych – m.in. Świętochłowic, Zabrza, czy Bytomia. Akcja którą
rozpoczynamy dzisiaj, potrwa do
17 kwietnia. Kierowcy, którzy zechcą wziąć w niej udział, otrzymają zapachowe zawieszki samochodowe z logotypem kampanii. Jednak co najważniejsze – będą pewni, że zrobili wszystko, by ich samochód był gotowy do bezpiecznej jazdy.
Joanna Oreł

AKCJĘ WSPIERAJĄ:

GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ
SWÓJ SAMOCHÓD:
AŻ
D
E
Z
SPR ŚCI
CZĘ

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
NAJTANIEJ NA ŚLĄSKU WYWÓZ GRUZU 531 727 272

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA – Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21
• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA
– Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 245-28-91
• w Stacji Kontroli Pojazdów – Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 342-42-65

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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Zima kontra kierowcy
– oto raport z dróg
Rudzianom na pewno w pamięci pozostanie
pewna styczniowa niedziela (4.01.), kiedy to
z powodu nagłej zmiany pogody warunki na
drodze diametralnie pogorszyły się i pojawiła
się tzw. szklanka. Tego dnia w naszym mieście
doszło aż do czternastu kolizji.
– Na szczęście takie dni pojawiały się
incydentalnie. Nie zdarzyło się, by wystąpił
długi okres paraliżu na drogach. Jeśli chodzi
o statystyki, to dążymy do tego, aby wypadkowość
spadała. Analizujemy problem nie przez pryzmat
warunków pogodowych, ale też pod kątem
miejsca zdarzeń – zaznacza komisarz Mariusz
Kurek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
KMP Ruda Śląska. – Ustalamy, czy przyczyną
wypadku był błąd kierowcy, czy może trzeba
coś zmienić w infrastrukturze drogowej.
Jak przytacza naczelnik – jeżeli chodzi o stan
bezpieczeństwa na rudzkich drogach, liczbę

kolizji oraz wypadków – statystki z 2013 i 2014 roku
utrzymują się na podobnym poziomie. Bowiem
dla policjantów zakończenie zimy nie jest
równoznaczne z zakończeniem intensywnych prac
m.in. w zakresie profilaktyki.
– Do pieszych staramy się docierać przez cały rok.
Apelujemy, by używali oni elementów odblaskowych
– nawet tam, gdzie nie jest to wymagane – ponieważ
wtedy kierowca może taka osobę zauważyć już
z daleka – podkreśla Mariusz Kurek.
Inną z grup narażonych na wysoką wypadkowość są
także motocykliści, dla których właśnie rozpoczyna
się sezon. – Najgorsze będą te pierwsze tygodnie,
ponieważ po paru miesiącach przerwy w jeździe,
kierowani adrenaliną motocykliści, będą na pewno
chcieli się trochę wyszaleć. To może być
niebezpieczne, ale będziemy prowadzić działania, by
zapobiegać wypadkom – zapewnia naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego.
Robert Połzoń

Kanclerz Sp. z o.o.
Ruda Śląska, ul. Obrońców Westerplatte 26, 41-710 Ruda Śląska, tel. 32 760 4000
Przyszowice k/Gliwic, ul. Gliwicka 9, 44-178 Przyszowice, tel 32 301-99-99

Foto: arch.

Śnieg, lód, nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków panujących za oknem, chwila nieuwagi – to tylko niektóre z przyczyn wypadków na
drodze w okresie zimowym. Od grudnia 2014 roku do końca lutego tego roku
rudzcy policjanci odnotowali 28 wypadków i 251 kolizji.

Ostatniej zimy odnotowano ok. 300 zdarzeń drogowych.

www.kanclerz.com.pl
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STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
TEL. 32 726 14 56

UL. ZABRZAŃSKA 17
RUDA ŚLĄSKA (CHEBZIE)

www. c a r d i a g n o s t i c. c o m . pl
PN-PT 8.00-18.00
S O BOTA 8. 00- 14. 00
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Świadczymy usługi w zakresie:

•
•
•
•
•
•
•

ocen i ekspertyz technicznych pojazdów
identyﬁkacji i badania oryginalności oznaczeń pojazdów
wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń
kosztorysowania napraw powypadkowych (w systemie AUDATEX)
ustalania rzeczywistej wysokości szkód komunikacyjnych
likwidacji szkód komunikacyjnych
opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (rekonstrukcja
wypadków i kolizji drogowych, ustalanie sprawcy, itp.)

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE

sprawdzenie stanu technicznego samochodu.
Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina”.
OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula

Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina

Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów – Świętochłowice

ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91
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www.auto-bud.com.pl

GRUPA AUTO-BUD
Sp. z o.o.

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________

WARSZTAT
LAMBDA
Stacja Kontroli
Pojazdów

GAMMA

– ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

ZAPROSZENIE
Z tym zaproszeniem do 17 kwietnia 2015 r.
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:

model

___________________________________________

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21

___________________________________________

• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88

rok produkcji

kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA
– Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 245-28-91
• w Stacji Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 342-42-65

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Już po raz ósmy mieszkańcy poszczególnych dzielnic Rudy
Śląskiej będą mogli spotkać się z prezydent Grażyną Dziedzic
„u siebie”. Kolejny cykl spotkań odbędzie się w kwietniu br.
Będzie to okazja do zapoznania się z zaplanowanymi na ten
rok inwestycjami oraz, co najważniejsze, bezpośredniej rozmowy z prezydent miasta.

Harmonogram spotkań
– wiosna 2015 roku

W kwietniu
spotkania
w dzielnicach

– Spotkania w dzielnicach Rudy Śląskiej okazały się bardzo dobrym pomysłem,
dlatego zamierzam kontynuować tę inicjatywę – mówi Grażyna Dziedzic. – Dla
wielu rudzian jest to najlepsza forma kontaktu nie tylko z prezydentem, ale również z przedstawicielami służb miejskich – dodaje.
Podczas poprzedniej serii spotkań z mieszkańcami, która odbyła się jesienią
ubiegłego roku, z możliwości porozmawiania z prezydent Grażyną Dziedzic skorzystało prawie 600 osób. Najczęściej poruszane problemy dotyczyły dróg
i chodników, miejsc parkingowych, czystości i bezpieczeństwa w mieście. Dlatego oprócz prezydent i jej zastępców w spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele Wydziału Dróg i Mostów, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska oraz Straży Miejskiej.
Pierwsza seria spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w dzielnicach odbyła się w 2011 roku.

25.03.2015

8 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Kochłowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90
9 kwietnia, czwartek, godz. 17.00
– Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa
14 kwietnia, wtorek, godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1
15 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15
20 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00
– Halemba, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12
22 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14
27 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00
– Godula i Orzegów, Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45
29 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 169
30 kwietnia, czwartek, godz. 17.00
– Ruda, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28

Prace nad projektem budowy obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej nabierają rozpędu! Podpisane zostały umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie odcinków ścieżki rowerowej w rejonie ulic Chorzowskiej, Kokota, Wolności oraz Starej. Roboty budowlane rozpoczną się w lipcu tego roku.

Rowerem po Rudzie Śląskiej

Przypomnijmy, że projekt „Budowa obwodowej
trasy rowerowej” zgłoszony został w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. W jego ramach
wybudowana zostanie, licząca 30 km, trasa łącząca
wszystkie dzielnice Rudy Śląskiej. Na realizację
inwestycji przeznaczono 1 mln zł. – Poruszając się
po trasie będziemy mogli szybko dostać się do centrum każdej z dzielnic – mówi Ewa Chmielewska,
inicjatorka projektu. – Trasa rowerowa umożliwi
także zwiedzanie miasta – podkreśla.
Po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji
projektowej i jej zatwierdzeniu przez miasto w wakacje rozpoczną się prace na czterech odcinkach
o łącznej długości ponad 2 km. Najdłuższa z planowanych dwukierunkowych ścieżek rowerowych,
o długości 630 m, znajdzie się w rejonie ul. Kokota
i połączy ul. Partyzantów z ulicą Cynkową. Kolejne
ścieżki powstaną wzdłuż ulic Chorzowskiej, Starej
oraz Wolności. Pierwsza z nich, o długości około
600 m, przebiegała będzie od budynku Chorzowska
nr 2 do skrzyżowania z ulicą Ratowników. Druga,
o długości 530 m, połączy ul. Joanny z ul. Pawła,
zaś trzecia – najkrótsza, o długości 270 m, poprowadzona będzie od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny w Rudzie. – Do budowy ścieżek rowerowych wykorzystana zostanie bezfazowa czerwona
kostka brukowa, za wyjątkiem ul. Starej, gdzie
ścieżka posiadała będzie nawierzchnię tłuczniową
stabilizowaną – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. – Zakończenie prac planowane
jest na wrzesień tego roku – dodaje.
W najbliższym czasie w ramach projektu przygo-

towany zostanie także przetarg na zaprojektowanie
oraz wykonanie ścieżek rowerowych w ciągu ul.
Joanny, w Parku Dworskim przy ul. Parkowej oraz
w części ul. Kochłowickiej. – Ostatnim etapem
prac nad projektem będzie oznakowanie całej trasy
obwodowej – zapowiada Jacek Otrębski.
Stopień zaawansowania prac nad projektem budowy obwodowej trasy rowerowej przedstawiony
został uczestnikom marcowego Forum Rowerowego. Podczas spotkania przede wszystkim zwrócono
uwagę na problem organizacji ruchu w miejscach,
w których rowerzyści zmuszeni bedą poruszać się
w zgodzie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.
Celem znalezienia jak najlepszych rozwiązań
mieszkańcy poproszeni zostali o dzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi miejsc szczególnie
skomplikowanych. Swoje uwagi przesyłać można
do końca marca na adres drogi@ruda-sl.pl.
Warto dodać, że podpisano już umowę na bieżące utrzymanie tras rowerowych w Rudzie Śląskiej.
Na tej podstawie wyłoniony w przetargu wykonawca czuwał będzie m.in. nad odpowiednim stanem
technicznym nawierzchni ścieżek i ich oznakowania. W ramach umowy zostaną także obniżone krawężniki na skrzyżowaniach ścieżek rowerowych
z ulicami i zjazdami na istniejącej ścieżce przebiegającej wzdłuż ul. Górnośląskiej, od ul. Gwareckiej
do ul. Tunkla.
Przebieg tras rowerowych istniejących i planowanych został przedstawiony na stronie www.rudaslaska.geoportal2.pl. Obwodowa trasa rowerowa
oznakowana jest nr 1.
DR

Rudzki Informator Samorządowy

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

Trasa obwodowa połączy wszystkie dzielnice Rudy Śląskiej.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

OGŁOSZENIA |25.03.2015

14

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 procen-

ta” 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 nowo-

tworowych u kobiet GODULA – HOPE
(ok. 35 tys. zł), Stowarzyszenie RekreacyjnoSportowe „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).
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Podmioty uprawnione do uzyskania
1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2014
I. STOWARZYSZENIA
REJESTROWANE
I FUNDACJE

zacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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; aktywi-

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.

Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności
i demokracji, upowszechniania praw człowieka i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną
ochronę 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.

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.

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.

12. Rudzkie Towarzystwo
Przyjaciół Drzew,
nr KRS: 0000279536.
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.

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, organi-
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zacja 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 statutowe: 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, zdrowotnych, religijnych i społecznych w
sposób oraz w stopniu umożliwiającym im godne życie.
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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.
Cele statutowe: 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.
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„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Mirosławie Gamba
naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom,
Delegacji Prezydent Miasta Ruda Śląska i ZSP nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śl.,
Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się
z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszej ukochanej

OGŁASZA: Aukcję ograniczoną dla osób ﬁzycznych na najem lokali mieszkalnych
w drodze licytacji wysokości wpłaty na fundusz remontowy.
Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną,
gazową i wodociągowo-kanalizacyjną, położone w Rudzie Śląskiej:

Żony, Mamy, Babci, śp. Kornelii Szmit
składa pogrążona w bezgranicznym smutku rodzina

Pani Mirosławie Gamba
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Lp.

Adres

Pow. uż.
m2

Położenie
lokalu

Ilość
pokoi

Cena
Wadium
wywoławcza zł
zł

1.

Międzyblokowa 10/41

36,21

III piętro

2

5 000,00

3 041,64

15.04.2015
godz. 9.00

2.

Kłodnicka 64/2

42,69

parter

2

5 000,00

3 585,96

15.04.2015
godz. 9.30

OJCA

składają
koleżanki i koledzy z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.03.2015 r. do dnia
9.04.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy
Łukowej, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3582/160 o powierzchni 23 m2,
– 3583/160 o powierzchni 22 m2,
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod KW nr GL1S/00007909/9,
które w drodze przetargu zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na okres
40 lat z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.

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

Termin przetargu

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 aukcję – adres lokalu. Za
datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 200,00 zł. Cena wywoławcza obejmuje wyłącznie prawo nabycia pierwszeństwa uzyskania prawa najmu lokalu mieszkalnego. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do
uiszczenia kwoty wylicytowanej za nabyty lokal w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia aukcji. Wylicytowana kwota netto zasila fundusz remontowy Spółdzielni. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra aukcję, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej. Uchylenie się osoby wygrywającej aukcję od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik aukcji winien zapoznać się z „Regulaminem postępowania
przetargowego w sprawie zasiedlania mieszkań”, który znajduje się na stronie internetowej www.naszdom.
info.pl lub w dziale członkowskim (pok.105 , tel. 32 243-27-47 wewn. 36), gdzie również można zapoznać się
z projektem umowy najmu lokalu mieszkalnego i podpisać stosowne oświadczenie.
Na aukcję należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokale mieszkalne będą
udostępnione do oględzin uczestnikom aukcji w dniu 8.04.2015 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Do momentu otwarcia aukcji Zarząd Spółdzielni może odwołać aukcję bez podania przyczyny.
Aukcja odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

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.

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

 Kochłowice – sprzedam mieszkanie,
55 m2, GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL


Absolutnie nowe pożyczki,
szybko! Tel. 32 307-40-41, 794-131131.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 794-041-006.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Ale szybka gotówka do 25.000
zł!!! Sprawdź. Tel 668-681-880.

 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

 Dojazd do klienta! Pożyczka do
25.000 zł! Tel. 32 230-39-74.


Dwupokojowe: Energetyków 36
m2, 83 tys. OKAZJA CENOWA!!!, Wirek,
43 m2, OKAZJA, Bielszowice, 47 m2, 69
tys. LOKATOR 793-017-323.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

 GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ. Tel. 668-681-880.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Doradca ﬁnansowy. Tel. 797-603130.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

 Pożyczki Skarabeusz. Tel. 797-603000.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Pogotowie komputerowe. Tel.
693-193-448.

NOWE POŻYCZKI MINIMUM
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611,
32 260-00-33.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
 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. 606-274-056.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.

 Przycinanie żywopłotów i krzewów, przekopywanie ogródków oraz
inne prace ogrodnicze. Tel. 536-150265, www.ﬁrma-jerzyk.pl.
 Szamba betonowe z atestem, transportem, montażem i 2-letnią gwarancją.
Tel. 660-513-599.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

N������������
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl tel. 501-239-405.
 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 87tyś,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885
 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
 Kochłowice, jednopokojowe, 36 m2,
78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, jednopokojowe, 31 m2, 74
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-88.
 NOWE domy szeregowe
w Kłodnicy od 105 m2 , od 300
tys. zł, www.nieruchomoscigabriel.pl. Tel. 607-706-692, 691523-055..
 Orzesze – działka z warunkami zabudowy, 907 m2, 75.000 zł. Tel. 691-523055.
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2,
Szpaków 63 m2, Halemba, 55 m2., 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Sprzedam M-5 Bykowina, 72,5 m2, 3
p., do zamieszkania, winda. Tel. 501-862563.
 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.
 Wirek, dom 107 m2. Sprzedam. Tel.
728-799-149.
 Do wynajęcia lokal użytkowy 50 m2,
parter ul. Pawła Kubiny. Tel. 883-401000.
 Kochłowice, do wynajęcia kawalerka
dla 1 osoby, centralne ogrzewanie, 790
zł, bez pośredników. Tel. 668-780-304.
 Kawalerka do wynajęcia w Rudzie
Śląskiej ( GODULA ). Tel. 513-346-980.
 Do wynajęcia lokale użytkowe Ruda
Śląska Nowy Bytom: 91 m2, ul. Niedurnego 43 po placówce bankowej oraz lokal
użytkowy 61 m2, ul. Kościuszki 1 lub
działka Wirek 525 m2 obok Plazy. Tel.
601-959-140.
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 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

P����

 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel.
32 271-09-66, 781-98-98-73.

 Sprzedam M-3 Kochłowice. Tel. 604324-453.

 Kelnera, kelnerkę do restauracji zatrudnię. Tel. 600-410-944.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

Więcej informacji: www.nzozpulsmed.pl

 PRACA!!! Firma Madej Wróbel Sp.
z o.o. poszukuje pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.
pl, nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda
Śląska, Magazynowa 45.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej w branży ogrodniczo-budowlanej.
Tel. 691-911-683.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.

ul. gen. Henryka Le Ronda 16 40-303 Katowice
Zapraszamy również do Przychodni Lekarskiej
„Dąbrówka” PULS-MED Sp.z o.o.

 Szukam pracy – opiekunka do dziecka.
Tel. 516-021-207.

 Wynajmę lub sprzedam mieszkanie,
40 m2, po remoncie, przy ul. Głównej,
niedaleko szpitala. Tel. 697-687-346.

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

rejestracja telefoniczna: 508 758 578

 Chcesz zostać Opiekunką Osób
Starszych w Niemczech? Oferujemy:
legalne zatrudnienie (niemiecka
umowa o pracę, karta AOK), wynagrodzenie max. 1500 euro netto/
miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś
się do nas! Tel: 71 707-26-69, biuro@job-and-work.com

 Ogródek kupię. Tel. 532-543-717.

M����������
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 Restauracja Valdi Plus zatrudni kucharzy, cukierników oraz kelnerów do pracy
stałej i sezonowej. Tel. 32 330-05-62.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane.
Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel.
32 740-91-63, 696-099-922.

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

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

 Zatrudnię emeryta lub studenta do
pracy magazynowej w Rudzie Śląskiej.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Tel. 502504-798 w godzinach 9.00-14.00.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-138.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

www.wiadomoscirudzkie.pl

20

Twórczy piątek na Ficinusie

OGŁOSZENIE| 25.03.2015

27 marca 2015 roku, godz. 17.00 – kościół ewangelicki w Wirku, ul. Kubiny
• Koncert organowy w wykonaniu rudzianina Huberta Ratki
• Prelekcja ks. dra Adama Maliny na temat muzyki pasyjnej
• Koncert Chóru Mieszanego „Słowiczek” z Rudy Śląskiej  
i Żeńskiego Zespołu Wokalnego z Chorzowa
(akompaniament: Teresa Pięta, skrzypce: Monika Lubina,
dyrygent: Barbara Orlińska)
• Dla każdego uczestnika spotkania pamiątka z Ficinusa
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OGŁOSZENIE

Piłka nożna

Emocje, walka i sport
czyli POGOŃ CUP

W turnieju wzięło udział ponad 50 drużyn.
Klub Pogoń Nowy Bytom po raz
trzeci zorganizował POGOŃ CUP
– turniej, który trwał aż trzy dni
(20, 21 i 22 marca). Wielkie piłkarskie emocje rozpoczęli zawodnicy
z rocznika 2003.
W turnieju zagrało aż pięć
roczników: 2003, 2004, 2005,
2006/2007 oraz 2008 i młodsi. Tur-

niej rozpoczął się w piątek (20.03.)
od zmagań rocznika 2003 – w tych
rozgrywkach nalepsi okazali się zawodnicy Śląska Świętochłowice.
W sobotę (21.03.) gry zaczęły się
już od rana – na murawę wyszło
szesnaście drużyn z rocznika 2008.
– Turniej był bardzo fajnie zorganizowany. Zagrało dużo drużyn,

W sobotę w turnieju zagrał zespół Śląska Wrocław.

Gospodarze świetnie sobie poradzili.

których gra utrzymywała się na dobrym poziomie. Przyjechała tu
między innymi wymagająca drużyna ze Śląska Wrocław – mówił Jakub Brzozowski, trener młodzieży
Ruchu Chorzów.
W sobotę do walki stanęły też
drużyny rocznika 2005. W tej kategorii najlepsi byli gospodarze.
W niedzielę (22.03.) rozgrywki
również były podzielone – rano zagrał rocznik 2006/07, a po południu
2004, w którym zwyciężyła
Gwiazda Ruda Śląska.
– Turniej z pewnością spełnił
swoje oczekiwania. Organizatorzy
podjęli się trudnego i skomplikowanego wyzwania ze względu na
liczbę dzieci biorących udział
w przedsięwzięciu. Ogólnie wrażenia sportowe wypadły bardzo pozytywnie – podkreślał Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej UM Ruda Śląska.
– Dla młodych zawodników to
wielka frajda. Taki turniej to dobry plan, by zdrowo i aktywnie
spędzić dzień. Starsze roczniki nabierają niezbędnego ogrania, które zawsze owocuje w późniejszym
rozwoju. Mamy nadzieję, że POGOŃ CUP wpisze się na stałe
w kalendarz imprez sportowych
organizowanych w naszym województwie, a w przyszłości stanie
się imprezą na skalę ogólnopolską
– podsumował prezes Pogoni Nowy Bytom, Adam Markiefka –
Kolejny turniej planujemy już
w czerwcu – zaznaczył.

Zapasy

Dwa złota i srebra

www.polmaratonrudzki.pl

W sobotę (21.03.) w Katowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. W turnieju wystąpili klasycy z rudzkiej
Pogoni, którzy wywalczyli dwa
złote medale oraz dwa srebrne.

Złoto zdobyli Rafał Bzdyra
(38 kg) i Mateusz Nadulski
(66 kg). Srebro wywalczyli Szymon Brzeziński (59 kg) i Kamil
Zakrzewski (85 kg). Walkę o brąz
przegrał Marcin Cylok, który zajął
4. miejsce (53 kg). Podopieczni

trenera Artura Kasprzaka zajęli 3.
miejsce w klasyfikacji klubowej,
w której oprócz klubów z naszego
województwa wystąpili również
zawodnicy z woj. małopolskiego.
Wygrali zawodnicy z Unii Racibórz przed ZUKS Katowice.
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Akrobatyka

Pierwsza
porażka
Halembianki

KPKS na czwartym miejscu
i z wieloma medalami

W ubiegłym tygodniu tenisistki stołowe
UKS-u Halembianka 2001 Ruda Śląska
przegrały na wyjeździe 4:6 z KTS-em Lędziny. To pierwsza porażka rudzkiej drużyny w II rundzie rozgrywek II ligi kobiet.
W pierwszej rundzie mecz z Lędzinami
zakończył się remisem. Jednak tym razem
to rywalki okazały się lepsze. Punkty w
meczu dla Halembianki zdobyły: Sabina
Wyrobek (1,5 pkt), Sandra Stanisławska
(1 pkt), Katarzyna Jakubik (1 pkt) i Monika Jarosińska (0,5 pkt). W przyszłym tygodniu kolejny mecz na wyjeździe z MKSem Skarbek Tarnowskie Góry.

Szkolenie
w stylu NBA

W niedzielę (22.03.) w Chrzanowie odbył
się Ogólnopolski Turniej Wiosenny w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampolinie rozgrywany pod patronatem ministra
sportu. W zawodach udział wzięło 10 klubów.
Reprezentanci KPKS-u „Halemba” występujący w klasach sportowych: młodzieżowej, III
oraz II zdobyli drużynowo 4. miejsce.
Wkład w wynik drużyny mieli: klasa młodzieżowa: trójki dziewcząt – II miejsce –
Aleksandra Przewdzing, Roksana Respondek,
Nelly Oriard, dwójki dziewcząt – I m – Roksana Respondek, Nelly Oriard, III m – Katarzy-

na Szczygieł, Zuzanna Opielka, dwójki mieszane – III m – Kajetan Szal, Zuzanna Bryła,
dwójki chłopców – I m – Marcin Sitek, Karol
Seifried, czwórki chłopców – I m – Marcin
Sitek, Karol Seifried, Kajetan Szal, Artur Wiktorowicz, skoki na ścieżce chłopców – II m –
Marcin Sitek, III m – Kajetan Szal.
Klasa III sportowa: dwójki dziewcząt – II
m – Hanna Stańczyk, Dominika Gunia, trójki
dziewcząt – II m – Hanna Stańczyk, Zuzanna
Szołtysek, Katarzyna Walecka. Klasa II sportowa: dwójki dziewcząt – I m – Dominika
Bryła, Oliwia Szafran.

Łucznictwo

Kacper Lachowicz, koszykarski animator i współorganizator obozów Marcina Gortata we wtorek i środę (17-18.03.)
poprowadził na Nowym Bytomiu trening
koszykarski, w którym wzięło udział
prawie 200 osób. Trening zorganizował
klub Pogoń Ruda Śląska. Podczas ciekawej lekcji koszykówki młodzi doskonalili swoje umiejętności techniczne, na
które gość kładł dość duży nacisk.

Sportowy
rozkład jazdy

Piłka nożna
28 marca (sobota), godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska – LKS Czaniec
28 marca (sobota), godz.15.00
Ruch Radzionków – Slavia Ruda Śląska
28 marca (sobota), godz. 15.00
Wilki Wilcza – Urania Ruda Śląska
28 marca (sobota), godz. 15.00
Wawel Wirek – ŁTS Łabędy
28 marca (sobota), godz 15.00
Pogoń N. Bytom – Śląsk Świętochłowice
28 marca (sobota), godz 15.00
Jastrząb Bielszowice – UKS Szopienice
Futsal
28 marca (sobota), godz. 18.00
Red Dragons Pniewy
– Gwiazda Ruda Śląska
Piłka ręczna
28 marca (sobota), godz. 17.00 SPR
Grunwald Ruda Śląska – MKS Biłgoraj

Brązowe medale dla łuczników
Hala sportowa w Pińczowie okazała się
przyjazna dla młodych zawodników UKS-u
„GROT”, którzy w 6-osobowym składzie wystartowali w Halowych Mistrzostwach Polski
Młodzików. W miniony weekend dwudniowa
rywalizacja zgromadziła w dwóch kategoriach wiekowych blisko 250 zawodniczek
i zawodników. Młodzi „grotowcy” dobrą dys-

Turniej w Chrzanowie zaowocował wieloma zdobyczami medalowymi.
młodszy – Marcel Pilarek (548 pkt.) 6. lokata
po kwalifikacjach, Sebastian Ziętek (526 pkt.)
18. lokata po kwalifikacjach, Arek Mróz
(508 pkt) 31. lokata po kwalifikacjach,
Wiktor Szreder (456 pkt) 56. lokata po
kwalifikacjach.
Dobre wyniki uzyskane przez naszych zawodników w kwalifikacjach, rozbudziły apetyty na udany start zawodników w konkurencji zespołowej. Rudzka drużyna chłopców
w składzie: Marcel Pilarek, Sebastian Ziętek,
Arkadiusz Mróz oraz Wiktor Szreder zajęła

miejsce na 3. stopniu podium, ciesząc się ze
zdobycia tytułu II wicemistrzów Polski!
W drugi dzień mistrzostw, w finałowych rundach indywidualnych obserwowaliśmy zmagania strzeleckie Justyny, Magdy, Marcela,
Sebastiana i Arka. Spośród rudzkich reprezentantów znów z najlepszej strony zaprezentował się Marcel Pilarek, który w końcowej klasyfikacji Halowych Mistrzostw Polski mógł
ponownie cieszyć się z zajęcia 3. pozycji oraz
zdobycia tytułu II wicemistrza Polski, tym razem w klasyfikacji indywidualnej.

Piłka ręczna

Zapasy

Dwanaście punktów goryczy

Slavia
z medalami
Pucharu Polski

chorzowianki. Gospodynie zdołały w pierwszej połowie odpowiedzieć paroma trafieniami między innymi Zelek, M. Krzysteczko
i Frątczak. Dziewczyny do szatni schodziły
Zgoda Bielszowice 21:33 (8:19) Ruch II Chorzów z różnicą jedenastu bramek. W drugiej połowie mecz się wyrównał, ale bielszowiczanki
dalej nie potrafiły zmniejszyć przewagi.
Po sobotnim meczu
– W tym meczu zasłużyliśmy na tak wysoką
(21.03.) trener Płatek bęporażkę. Ruch grał na fali, a my byliśmy zedzie miał sporo materiału
społem słabszym. Trochę się dziwię, bo po
do analizy. Jego podopiecztych trzech wygranych meczach myślałem,
ne przegrały mecz z Ruże ustawiamy się w roli zespołu, który może
chem II Chorzów aż 21:33.
powalczyć. Dziś główną przyczyną porażki
Rudzianki popełniały wiele
było niepodjęcie walki, ale takie mecze się
błędów w obronie i ataku
pozycyjnym.
niestety zdarzają – tłumaczył Marek Płatek,
trener Zgody. – Gramy bardzo nierówno.
Już od pierwszych miJest taka zasada, że zwycięstwa cieszą,
nut częściej punktowały
a przegrane uczą. Jeżeli ta
Zgoda: Brzeska, Kołoczek, Podsiedlik –
porażka nas czegoś nauczy,
Frątczak 3, Kafel 1, Dziółko 1, Heczel,
szczególnie w sferze menWojcik 1, M. Krzysteczko 7, Zelek 2,
talnej, to jest to coś, co wiKaczmarek, Baranowska, Rolnik 2, D.
dać musiało się zdarzyć –
Krzysteczko, Sobota 3, Pocheć 2.
dodał.
Bielszowiczanki straciły u siebie punkty.

Rugby

Diablice wracają na boiska
Przygotowujące się do wiosennej części sezonu Diablice IGLOO RUGBY Ruda Śląska wzięły w sobotę (21.03.) udział
w II Międzynarodowym Wiosennym
Turnieju Rugby 7 Kobiet w Warszawie.
W tegorocznym pierwszym boiskowym występie rudzianki zajęły 5. miejsce. W grach grupowych zawodniczki
musiały uznać wyższość łotewskiej RK

pozycję strzelecką zademonstrowali już w sobotnim (21.03.), pierwszym dniu rywalizacji.
Najpierw w dopołudniowych, dwurundowych
kwalifikacjach, w których uzyskali następujące rezultaty: w kategorii młodziczka – Justyna Wyciślik (520 pkt) 4. lokata po kwalifikacjach, Magdalena Michalska (456 pkt) 20.
lokata po kwalifikacjach; kategoria młodzik
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Seleny oraz Black Roses Poznań i pokonały Warsaw Ladies Frogs. Dwie porażki
oznaczały grę w małym finale o 5. miejsce, w którym Diablice pokonały gospodynie turnieju AZS AWF Syrenki Warszawa.
Gra rudzkich rugbistek w pierwszych
meczach wyglądała nie najlepiej, widać
było, że dziewczyny są dopiero na po-

czątku sezonu. Cieszył natomiast fakt, że
z meczu na mecz poczynania Diablic nabierały barw, a gra w meczu z Syrenkami
mogła już się bardzo podobać. Cały turniej wygrały Białozielone Ladies
Gdańsk.
Największym pozytywem wyprawy
do Warszawy jest jednak fakt, że „diabelski” team liczył 15 pań. Do zespołu z Rudy dołączyło bowiem 5 dziewczyn z
Wrocławia, które na razie na Górnym
Śląsku będą kontynuować swoją sportową karierę.

Przed rudziankami trudne zadanie
utrzymania medalowej pozycji, którą zajmują po jesiennej części sezonu. Pierwszy
sprawdzian już 11.04. podczas turnieju
mistrzostw Polski w dalekim Olsztynie.
Na tym nie koniec wieści z Warszawy.
Tego samego dnia (21.03.) odbyło się bowiem Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby, które wybrało nowe
władze. Prezesem zarządu został Krzysztof
Liedel. Członkiem zarządu wybrany został
także prezes KS IGLOO RUGBY Ruda Śląska Wojciech Kołodziej.

Slavia wywalczyła trzy medale.
Od piątku do niedzieli (20-22.03.) we
Włodawie rozegrane zostały zawody o Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu
wolnym, które stanowiły pierwszy tor eliminacji do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawodnicy Slavii
w zmaganiach pucharowych wywalczyli
trzy brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęli: Jacek Kupniewski
(50 kg), Maciej Wieczorek (58 kg) i Dawid
Strzałka (63 kg). Awans do finałów OOM
wywalczył jeszcze Rafał Danisz, który zajął piąte miejsce w kategorii do 69 kg.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

Slavia nie odpaliła dział
S����� R��� Ś����� 0:1 (0:1) G����� P�����

Slavia przegrała weekendowy mecz.

P���� �����
– ���� ��������,
�����: K������� II

Nędza
okazała
się lepsza
LKS N���� 1:0 (1:0)
GKS W���� W����
R��� Ś�����
Wawel: Gawlik – K. Kałużny, Maciejok,
Żur, Orszulik (46’ Buchcik) – G. Kałużny,
Wawrzyczek (82’ Sławik), Jaromin –
Lux, Deptuch (64’ Rutkowski), Foryś.
Trener: Jarosław Zajdel.

Zmagania w rundzie wiosennej Wawel Wirek rozpoczął od wyjazdu na boisko LKS-u Nędzy. W sobotę (21.03.)
podopieczni trenera Zajdla stracili jedną
bramkę, która okazała się być golem na
miarę zwycięstwa dla gospodarzy.
Najważniejszym punktem tego spotkania była 30. minuta, w której rudzianie stracili gola. Złe wyprowadzenie piłki skończyło się jej przechwytem przez
gospodarzy. Ci z kolei z zimną krwią pokonali bramkarza Wawelu. Goście mieli
jeszcze okazje do tego, by odmienić losy
meczu. Warto tu odnotować między innymi dobrą akcję Luxa i Forysia.
– Zagraliśmy w tyłach trzema juniorami. Nie da się ukryć, że zdarzały się błędy. Mimo wszystko jestem zadowolony.
Graliśmy z drużyną, która ma całkiem
inne cele. Podczas gry zdarzało nam się
za dużo przegranych pojedynków ﬁzycznych. Przegraliśmy mecz, ale trzeba
przyznać, że walczyliśmy do końca – mówił po meczu Jarosław Zajdel, trener
Wawelu Wirek.

Kolumny sportowe
zredagował
Robert Połzoń

Pełen nerwowości i agresywnej gry
sobotni mecz (21.03.) Slavii Ruda Śląska
z Górnikiem Piaski zakończył się zwycięstwem gości. Rudzianie tracąc punkty
na własnym boisku, utrudniają swoją sytuację w lidze.
W pierwszej połowie to goście dominowali na boisku i jeszcze przed przerwą
zdołali zdobyć bramkę. Po straconym
golu podopieczni trenera Piotrowicza
obudzili się. Na nieszczęście rudzian na
przeszkodzie do zmiany wyniku stanęła
świetna dyspozycja bramkarza gości
i brak zimnej krwi napastników Slavii.

– Gratulacje dla całej drużyny. Po
strzelonej bramce Slavia na nas ruszyła, a ja miałem kilka dobrych interwencji. Bohaterem meczu bym siebie nie
nazwał, bo jest nim dziś cała drużyna –
tłumaczył Damian Matras, bramkarz
Górnika Piaski.
– Myślę, że zabrakło nam dziś konsekwencji i wyrachowania. Nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. Wyniki sparingów trochę nas uśpiły i niestety w tym
pierwszym meczu zaliczyliśmy wpadkę
– mówił po meczu Marek Piotrowicz,
trener Slavii.

P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� II

Urania nie wykorzystuje szansy.
Słaby mecz w Kochłowicach
U����� R��� Ś����� 1:1 (1:1) Z�������� T�����
Po pierwszej połowie soUrania: Pardela, Hejdysz, Jańczak,
Koniorczyk (69’ Zalewski), Barczak,
botniego spotkania (21.03.)
Zawisza (81’ P. Grzesik), Musiał, Gabryś
nadzieje kibiców z Kochłowic
(89’ Cieślik), Kornas, Piecha, Miszka.
były mocno rozbudzone. PiękTrener: Stanisław Mikusz.
na, wyrównująca bramka Piechy i czerwona kartka dla gopierwszej połowy
ści sprawiły, że niektórzy już zacierali ręUrania stworzyła
ce, spodziewając się, że teraz rozpocznie
sobie kilka dobrych
się emocjonujący mecz. Niestety, można
okazji. W 38. mipowiedzieć, że spotkanie wtedy się już
nucie gry jeden
skończyło, bo mimo gry w przewadze, koz zawodników Zamchłowiczanie nic nie ugrali.
kowca dostał drugą
Najciekawiej było w pierwszych dzieżółtą kartkę i musiał
sięciu minutach meczu. Najpierw już w 3.
opuścić boisko.
minucie gry Zamkowiec zdobył bramkę.
Rudzianie muszą poprawić dokładność w swojej grze.
Mimo przewagi
Przy tej akcji obrońcy Uranii nie upilnogra gospodarzy ulewali Wochnika w polu karnym, a ten strzegła uspokojeniu i trochę rzadziej atakowali
lił podkręcaną piłkę na przeciwległy słupoczątku byliśmy nerwowi na boisku. Za
oni bramkę gości. Dobre okazje do podpek. Odpowiedź przyszła siedem minut
spokojnie zagraliśmy natomiast w drugiej
później, gdy z rzutu wolnego cudownym
połowie. Mieliśmy trzy sytuacje, jednak
wyższenia wyniku mieli Kornas i Zalewski.
uderzeniem popisał się Piecha. Był to sonie udało się nic wykorzystać – mówił po
Wynik jednak nie uległ zmianie. – Na pewczysty strzał w samo okienko. Do końca
meczu Stanisław Mikusz, trener Uranii.
no brak dokładności był dziś widoczny. Na

P���� ����� – III ����

Wyjazdowa wpadka Grunwaldu
GKS J��������� 4:0 (1:0) G������� R��� Ś�����
W sobotę (21.03.) podopieczni trenera
ną bramkę dla Jastrzębia po rzucie wolnym.
Bratka rozegrali kolejne spotkanie ligowe.
Od tego momentu rozpoczął się dramat
Tym razem „zieloni”
drużyny Bratka. RuGrunwald: Soldak – Stanisławski,
chcieli
wyszarpać
dzianie chcieli zdobyć
Szpoton (kpt), Wolek, Szczypior
punkty na terenie
wyrównującą bramkę,
(81. Szczygieł) – Brzozowski, M.
GKS-u
Jastrzębie.
ale ataki gospodarzy
Kiepura – M. Włodarczyk (63. M.
Niestety gospodarze
w drugiej połowie były
Kowalski), Haftkowski, Dreszer –
Kot (72. M. Jagodziński). Trener:
nie dali żadnych szans
skuteczniejsze. NajJacek Bratek.
rudzianom.
pierw w 68. minucie
Początek meczu
jeden z napastników
był wyrównany. Oba zespoły miały swoje
Jastrzębia wyszedł w tempo za plecy obrońokazje, jednak żadna z nich nie znalazła
ców i wykorzystał zderzenie Soldaka
drogi do bramki. Obraz meczu uległ zmiaz Wolkiem, posyłając piłkę do pustej bramnie w 32. minucie, gdy Tront strzelił piękki. Trzy minuty później było już 3:0, gdy

Jadach strzelił, a piłka odbiła się od słupka
i wpadła do siatki. Wynik ustalony został
z rzutu karnego, który sędzia podyktował
w 88. minucie.
– Gratuluję przeciwnikowi wysokiego
zwycięstwa. Na tle naszego rywala w pierwszej połowie wyglądaliśmy przyzwoicie,
stworzyliśmy kilka sytuacji. Chcieliśmy,
aby do przerwy był remis, tak się jednak nie
stało. Zabrakło skuteczności i koncentracji
w naszej grze. O drugiej połówce chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Zagraliśmy słabo i stąd taki wynik – mówił po
meczu Jacek Bratek, trener Grunwaldu.

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

Tabela IV ligi,
grupa: śląska I
Ruch Radzionków
15 35
Przyszłość Ciochowice 15 29
Zieloni Żarki
15 27
Gwarek Tarnowskie G. 15 27
Sarmacja Będzin
15 25
Raków II Częstochowa 15 22
Concordia Knurów
14 22
Polonia Poraj
15 21
Unia Ząbkowice
15 20
MLKS Woźniki
15 19
Górnik Piaski
15 18
RKS Grodziec
15 16
Slavia Ruda Śląska
15 14
Fortuna Gliwice
15 3
Pilica Koniecpol
15 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabela ligi okręgowej,
grupa: Katowice II
Ener. ROW II Rybnik 16 39 54-12
LKS 1908 Nędza
16 34 46-15
Wilki Wilcza
16 33 34-12
Urania Ruda Śląska 16 32 45-24
Wyzwolenie Chorzów 16 31 30-16
Wawel Wirek
16 24 25-21
Orzeł Mokre
16 24 24-21
Buk Rudy Wielkie
16 22 19-27
KS 94 Rachowice
16 21 24-29
TKKF Zuch Orzepowice16 19 29-44
ŁTS Łabędy
16 18 21-20
MKS Zabrze-Kończyce 16 18 22-37
Tempo Paniówki
16 17 24-25
Zamkowiec Toszek
16 14 17-41
Czarni Pyskowice
16 10 26-57
Sokół Orzesze
16 5 9-48

41-12
28-22
33-24
36-21
32-24
39-20
32-36
29-28
35-39
38-32
19-25
17-35
23-33
13-58
18-24

Wieści z „A” klasy

Ligowe zmagania rozpoczęli również
zawodnicy z „A” klasy. W sobotę
(21.03.) Jastrząb Bielszowice zmierzył
się z 1.FC Katowice. Do przerwy zawodnicy schodzili do szatni z bezbramkowym remisem. W drugiej połowie
Jastrząb był już skuteczniejszy i strzelił
dwa gole. Autorem dwóch traﬁeń był
Spiolek. Na drugi dzień (22.03.) wyjazd
na Stadion Śląski czekał zawodników
Pogoni. Piłkarze z Nowego Bytomia
wygrali to spotkanie 1:2. Bramki dla rudzian zdobyli Gołębiewski i Szymański.

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

Tabela III ligi
Odra Opole
23
Polonia Bytom
23
BKS Stal Bielsko-Biała 23
Ruch Zdzieszowice
23
Skra Częstochowa
23
Rekord Bielsko-Biała 23
GKS 1962 Jastrzębie 22
Górnik II Zabrze
23
Ruch II Chorzów
23
LKS Czaniec
22
Pniówek Pawłowice Śl. 23
Szombierki Bytom
23
Swornica Czarnowąsy 23
Podbeskidzie II B-B
23
Polonia Łaziska Górne 23
Grunwald Ruda Śl.
23
Górnik Wesoła
23
Piast II Gliwice
23
Skalnik Gracze
23
Małapanew Ozimek
23

52
50
48
46
40
39
38
33
31
31
30
30
30
28
27
25
20
19
11
11

53-24
54-20
50-15
44-25
41-23
46-34
34-24
38-31
37-42
19-25
28-30
29-27
31-41
34-33
23-33
30-45
26-40
32-50
19-68
15-53
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