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www.pwsenator.cdx.pl

KREDYTY
• 15 tys. na oświadczenie

GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 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

Czytaj str. 7

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury
Foto: Cezary Piwowarski/TVN

Rudzianin
walczy
w „You Can Dance!”

KREDYT

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277
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Dzień Strażaka 2015

REKLAMA

PORADNIA GSU ZDROWIE

W rudzkich służbach siła

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18 | rejestracja@gsu-zdrowie.pl

Tyle powrotów do strażnic, ile wyjazdów – takie życzenia składa się każdemu strażakowi w dniu
jego święta. W środę (13.05.) uroczyście obchodzono je także w Rudzie Śląskiej, co przypomina,
jak ważny zawód wykonują pracownicy Straży Pożarnej.

24 czerwca

PROMOCJA!!!

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
– przyjdź zbadaj się!
czerwiec 	Zaszczep się przed wakacjami – WZW typu A
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
Dla pa
poradn cjentów nasz
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ
ej
i oferuje
my stały
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna
– wyniki dostępne w kilka minut!
na wszy
• Gabinet zabiegowy
st
rehabil kie zabiegi
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody
itacyjne
.
fizjoterapeutyczne podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie
rodzaje prądów, ultradźwięki, fala uderzeniowa, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser,
aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych,masaż pneumatyczny  typu BOA.
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna
• Poradnia Medycyny Pracy

20% r a

bat

AEROBIC wt. i czw. godz.20:00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny miesiąc od dnia
zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu.

Foto: DK

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są
Dni Otwarte w ramach których prowadzone są bezpłatne badania, konsultacje itp.
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !

Podczas uroczystości wręczono m.in. nagrody prezydent miasta.
damy
wszelkich
starań żebyście byli
wyposażeni w odpowiedni sprzęt i żebyście
mogli
działać
w godnych warunkach. Poza tym cieszę się, że służby mundurowe w naszym mieście tak dobrze
współpracują – mówiła do strażaków
Grażyna Dziedzic, prezydent miasta
i dodała: – Życzę także, by w waszych
rodzinach panowało szczęście, miłość
i bezpieczeństwo.

Wydarzenie z okazji Dnia Strażaka
rozpoczęło się od części oficjalnej,
podczas której wręczono odznaczenia,
nominacje na wyższe stopnie służbowe
oraz nagrody prezydent miasta. Następnie na scenie pojawili się podopieczni Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej, któ– Życzę, by wasza służba była jak najprostsza,
rzy uświetnili obchody
byście zawsze tak wspaniale służyli naszemu
częścią artystyczną.
społeczeństwu, jak robiliście to do tej pory. Ja
ze swej strony wraz z Radą Miasta dokładamy
– Życzę, by wasza służba
wszelkich starań żebyście byli odpowiednio
była jak najprostsza, byście
wyposażeni i żebyście mogli działać w godnych
zawsze tak wspaniale słuwarunkach. Poza tym cieszę się, że służby
żyli naszemu społeczeńmundurowe w naszym mieście tak dobrze
stwu, jak robiliście to do tej
współpracują – mówiła do strażaków Grażyna
pory. Ja ze swej strony
Dziedzic, prezydent miasta.
wraz z Radą Miasta dokła-

Wielu strażaków podczas uroczystości
zostało docenionych za wkład w działalność Straży Pożarnej.
– Takie odznaczenie to ogromne wyróżnienie. Początkowo pracę strażaka traktowałem jako ucieczkę od wojska, jednak po
pierwszych służbach przyszła determinacja oraz zaangażowanie, a przede wszystkim ogromna chęć niesienia pomocy innym. Obecnie największą satysfakcją jest
dla mnie wypełnianie misji, z którą wiąże
się ta praca – mówił Klaudiusz Cop,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej, odznaczony medalem ministra
spraw wewnętrznych.
W ubiegłym roku rudzka Straż Pożarna
interweniowała 1251 razy. To prawie 100
razy więcej niż w roku poprzednim. Pożary stanowiły ponad połowę wszystkich
zdarzeń. Odnotowano 639 pożarów – o 40
więcej niż w 2013 r. i 563 zagrożenia
miejscowe – o 83 więcej niż w roku poprzednim.
MS

ORZEGÓW

Śmierć po dopalaczach?
W sobotę (16.05.) w Orzegowie doszło do śmierci 18-latki. Dziewczyna zażyła najprawdopodobniej dopalacze, po których nie udało się jej uratować. Przyczyny śmierci ustali zarządzona przez
prokuraturę sekcja zwłok.
– Według relacji świadków dziewczyna zażyła dopalacze wspólnie z dwoma
kolegami 26- i 28-latkiem. W sobotę rano mężczyźni wezwali do 18-latki pogotowie ratunkowe, niestety gdy zespół
ratowniczy dojechał na miejsce dziewczyna już nie żyła – informuje Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.

U przebywających w mieszkaniu
mężczyzn policja zabezpieczyła także
marihuanę i amfetaminę, w ilości pozwalającej wydzielić ponad 70 dilerskich działek. Używanie środków psychoaktywnych potrafi być wśród młodych prawdziwą zmorą. – Nie ma chyba
tygodnia, by nasi ratownicy nie byli

wzywani do osób pod wpływem dopalaczy. Niestety, czasem, tak jak w przypadku zdarzenia w Rudzie Śląskiej, na ratunek jest już za późno – poinformował
Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

DK
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NOWY BYTOM

Rada Seniorów zaczęła pracę

Aktywni, pełni energii i pomysłów. Mają służyć integracji międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać ich aktywność w życiu społecznym miasta. Mowa o Radzie Seniorów, która 14 maja spotkała się na pierwszej, inauguracyjnej sesji.

Foto: DK

Przewodniczącym pierwszej kadencji Rady
Seniorów został Józef Osmenda, zdobywając
w drodze głosowania aż 14 głosów.
Stanowiska zastępców objęli Krystyna
Niestrój z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
Jan Krawczyk, zgłoszony przez mieszkańców.

Rada Seniorów I kadencji.
– Szanowni Państwo, mam ogromną
przyjemność otworzyć pierwszą sesję Rady
Seniorów pierwszej kadencji obejmującej
lata 2015-2019. Liczę, że dzięki Państwu
będziemy mogli wypracować jeszcze lepsze
programy dla seniorów, które będą realizowane w naszym mieście – powitała zebranych prezydent Grażyna Dziedzic.
– Jesteśmy pionierami, musimy wytyczyć
kierunki działania i procedury, z których
korzystać będą nasi następcy. Nasz potencjał to wiedza, doświadczenie i mądrość –

mówił podczas inauguracyjnej sesji rudzkiej Rady Seniorów Józef Osmenda. Były
wieloletni radny Rady Miasta, który został
wybrany przewodniczącym Rady Seniorów
w Rudzie Śląskiej. Zastępcami Józefa
Osmendy zostali Krystyna Niestrój i Jan
Krawczyk. Sekretarzem Rady Seniorów
została Henryka Skowrońska-Wawok.
– Z racji wieku zauważamy wiele problemów dotyczących seniorów. Niech każdy
z nas wyjdzie stąd z jakimś przemyśleniem,
czym chciałby się zająć w naszym mieście

w ramach starszych osób i próbować je
wdrożyć na następnych sesjach – zwróciła
się do seniorów Krystyna Niestrój.
– W mieście nas, seniorów, jest coraz
więcej. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, nasze
doświadczenie musi być spożytkowane –
podkreślała Cecylia Gładysz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta obecna na sesji.
W skład Rady Seniorów weszli: Stanisław Witała, Weronika Copik, Krystyna
Pospieszczyk, Krystyna Niestrój, Hubert
Żorawik, Jan Krawczyk, Helena Błąkała,
Walerian Sochor, Helmut Hilgner, Bazyli
Tyszkiewicz, Józef Osmenda, Alfred Gilner, Maria Witek, Jan Koehler, Henryka
Skowrońska-Wawok, Stefan Czerny,
Franciszek Bukal, Jerzy Kalus, Marian
Duda, Weronika Chruszczyk.
– Posłuchałam sugestii swoich koleżanek z klubu i po raz pierwszy postanowiłam kandydować. Gdy dowiedziałam się
o pozytywnym rozpatrzeniu swego zgło-

szenia, wraz ze znajomymi porozmawiałyśmy o tym, jakie kwestie należałoby ulepszyć dla seniorów w naszym mieście –
opowiadała Krystyna Pospieszczyk z Klubu Country RSM na Bykowinie.
Rada Seniorów będzie wydawała opinie spraw, które będą przedkładane do
uchwalenia Radzie Miasta lub do podpisu

prezydent miasta. Posiedzenia Rady Seniorów będą się odbywać przynajmniej
raz na pół roku. Kolejną sesję Rady Seniorów zaplanowano na 10 września. Pracom rady będzie towarzyszył Jerzy
Szczerbiński, doradca ds. organizacji pozarządowych.
Dominika Kubizna
REKLAMA

BLIŹNIAKI Z 2015 r.
TYLKO
ZA 444 TYS.
Gwarantujemy:
•
•
•
•

zapach lasu,
śpiew ptaków,
ciszę i spokój,
świetny dojazd.

Dom 157 m2 z garażem
Działka ok. 360 m2
Atrakcyjna lokalizacja
Nowa, niższa cena

tel. 664-431-986 | www.nowedomy.wix.com/ruda-slaska
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Będzie kolejne rondo. Wszystko za sprawą „eneski” | R���

– Skręcając w lewo z ulicy Magazynowej na ulicę Wolności trzeba swoje
odstać w korku, bo z reguły jedzie tam
sznur samochodów. Niedawno słyszałem, że powstanie tu rondo. Mam nadzieję, że nie są to tylko plotki – zastanawia się pan Krzysztof, kierowca
z Chebzia.
W rzeczy samej – w drugiej połowie
kwietnia miasto ogłosiło przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej
ronda u zbiegu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Jest to związane
z powstaniem innej drogowej inwestycji w naszym mieście. – Miasto podjęło
decyzję o rozpoczęciu przebudowy
skrzyżowania ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego ze względu na prognozowane zwiększenie natężenia ruchu, ze względu na prowadzone prace
projektowe związane z kontynuacją bu-

dowy trasy N-S w kierunku północnym
(chodzi o pierwszy odcinek N-S od trasy DTŚ do ulicy Magazynowej – przyp.
red.) – wyjaśnia Barbara MikołajekWałach, naczelnik Wydziału Dróg
i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Jednak realnych zmian w organizacji
ruchu możemy spodziewać się dopiero
za ok. 2 lata. – Zamawiający określił
termin wykonania dokumentacji projektowej na 12 miesięcy od podpisania
umowy. Projektant na podstawie opracowanej dokuDotychczas w naszym mieście
mentacji wykona kosztorys
wybudowano osiem rond. To przy
inwestorski określający
skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej
wartość inwestycji. Rozpoi Brańskiego będzie więc dziewiątym.
częcie robót budowlanych
Inwestycja ta ma związek
planowane jest na przełoz budową trasy N-S. Bowiem gdy
mie 2016/2017 roku – zapowstanie odcinek od ul. Magazynowej do
powiada
MikołajekDTŚ, na tej pierwszej można spodziewać
Wałach.
się większego natężenia ruchu.
Joanna Oreł

Śmieciowy problem na cmentarzu

Foto: DK

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa w naszym mieście. W Rudzie powstanie dziewiąte rondo. W związku
z kontynuacją budowy trasy N-S miasto planuje wybudować je przy skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej
i Brańskiego.

Rondo ma upłynnić ruch na skrzyżowaniu w Rudzie.

| R���

– Nieopodal tego wysypiska znajdują się groby moich bliskich i każdorazowo muszę sprzątać znajdujące się
na nich odpady. Gdy tylko mocniej zawieje wiatr, na nagrobku lądują stare
worki foliowe lub pozostałości wieńców. Jestem już zmęczona tą syzyfową
pracą – opisała pani Leokadia, mieszkanka Rudy Śląskiej.
Jak udało nam się ustalić, wywóz
śmieci z cmentarza wynika z porozu-

mienia między administracją cmentarza, czyli paraﬁą pw. św. Józefa w Rudzie, a Urzędem Miasta. Magistrat
z kolei zleca obsługę ﬁrmie Tönsmeier,
która odpowiada za tą część miasta.
Proboszcz paraﬁi pw. św. Józefa niejednokrotnie
już
interweniował
w sprawie opróżniania pojemników. –
Za każdym razem kiedy dzwonię,
w odpowiedzi słyszę, że teren zostanie
uprzątnięty, ale tak się nie dzieje –

podkreśla ks. Adam Brzyszkowski.
Takie też słowa usłyszeliśmy, gdy
zwróciliśmy się do ﬁrmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci. Częściowo
problem rozwiązano na początku ubiegłego tygodnia: połowa śmieci znajdujących się poza kontenerem została
wywieziona. Pojemnik jednak nadal
pozostał pełny. W związku z tym będziemy nadal monitorować ten problem.
Dominika Kubizna

Foto: DK

O cmentarzu przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1 znów jest głośno. Tym razem problem jest
dość powszechny, dotyczy bowiem śmieci. O ile kontenery na zewnątrz cmentarza są systematycznie opróżniane, to o znajdującym się w środku pojemniku na śmieci jakby zapomniano… Stare wieńce, przepalone znicze oraz inne odpady wysypują się z kontenera. Jak
zgłaszają mieszkańcy – sytuacja trwa już od dwóch miesięcy.

Taki widok możemy zastać na rudzkim cmentarzu.
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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Spotkanie z prezydent miasta

Kto pyta, nie błądzi
Bukowej – wyliczał wiceprezydent Michał Pierończyk.
To szczególnie cenne informacje dla
tych rudzian, którzy w drodze do pracy,
każdego dnia przemierzają samochodem obecnie bardzo zakorkowaną ulicę
Wolności, czy próbują dojść na przystanki „Ruda Wolności” po zniszczonej
nawierzchni dla pieszych, biegnącej
wzdłuż ulicy Magazynowej. Niestety,
jak się okazało, w Rudzie 1 jest jeszcze
sporo do zrobienia. – Jako wieloletnia

foto: DK

Nim nadszedł czas na zadawanie pytań, zebrani mogli przekonać się, co do
tej pory udało się zrealizować w Rudzie
Śląskiej oraz jakie są plany wobec ich
dzielnicy. – Jeszcze w tym miesiącu zostanie ukończona termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3. Planujemy
również opracowanie dokumentacji
pod rondo przy ul. Wolności-Magazynowej, remont chodnika przy ul. Magazynowej-Norwida 18, oraz rozpoczęcie
budowy trasy N-S od ul. 1 Maja do ul.

Wiosenna tura spotkań z mieszkańcami miała swój finał w Rudzie.

mieszkanka ulicy Matejki 7 chciałabym
się dowiedzieć, kiedy zostanie ona wzięta pod uwagę w planach rewitalizacyjnych? Od lat nie zostało tutaj nic zrobione, naszą niechlubną wizytówką są
śmietniki, z których bezdomni stale wyciągają jakieś rzeczy, rozrzucając je
potem często na podwórku – opisała pani Ewa. – Mamy w planach opracowanie dokumentacji remontu przy ul. Matejki 2a i 2b. Resztę ulicy ujmiemy w kolejnych – odparł wiceprezydent Michał
Pierończyk.
Sprawa, która z kolei zajmuje wielu
lokatorów osiedla Bzów, to przygotowanie terenu przy boisku pod zabudowę mieszkaniową. – To jedyne zielone
boisko w pobliżu, z którego korzysta
wiele dzieci jak i młodzieży, dlatego
bardzo zależy nam na tym, by nie zostało zlikwidowane. Złożyliśmy już nawet
odpowiednią petycję, aby zachować
ten obiekt. Jakie są szanse, by je ocalić? – pytała w imieniu mieszkańców
osiedla Bzów pani Monika. – Boisko
nie może pozostać w takiej formie,
w jakiej jest obecnie, ponieważ nie
spełnia norm XXI wieku, a ponadto
wchodzi w skład 33 ha działki, na której powstanie budownictwo jednorodzinne z zabudową małej architektury.

foto: DK

Po krótkiej przerwie w spotkaniach prezydent miasta z mieszkańcami, w środowe popołudnie (13.05.) przyszedł czas na wizytę Grażyny Dziedzic w dzielnicy
Ruda. Mieszkańcy dopisali nie tylko frekwencją, ale i licznymi pytaniami. Obok spraw dotyczących utworzenia miejsc parkingowych, zagospodarowania
zieleńców, czy zalegających śmieci, pojawiły się także kwestie poświęcone losom absolwentów rudzkiej szkoły górniczej, programowi niskiej emisji oraz
zasadom przyznawania mieszkań socjalnych.

Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele miasta.
Jeżeli miasto bierze na siebie odpowiedzialność utrzymania boiska, to musi
ono sprostać pewnym wymogom, musi
być bezpieczne. Nawet jeśli powstanie
w tym miejscu budownictwo jednorodzinne, to z całym zapleczem małej architektury – siłownią, boiskiem, czy
placem zabaw – uspokoiła prezydent
Dziedzic.
Powróciło również pytanie o nowe
miejsca pracy w Rudzie Śląskiej.
– Chciałbym dowiedzieć się, jak wygląda sprawa wakatów na terenie naszego

miasta? Czy magistrat ma jakiś pomysł
na tworzenie nowych stanowisk?– zastanawiał się pan Sebastian. – W Rudzie
Śląskiej powstał duży zakład przetwórstwa mięsnego, który docelowo będzie
zatrudniał 700 pracowników, prócz tego Jeronimo Martins Dystrybucja założył magazyn, Raiffeisen Polbank utworzyło w Kochłowicach siedzibę, a na
Nowym Bytomiu zaczęła działać duża
firma logistyczna – odpowiedziała Grażyna Dziedzic.
Dominika Kubizna
REKLAMA
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Skup się na
karierze. Zacznij rozsyłać CV, upomnij się
o zaległą premię i pomyśl o bliskim
awansie. To dobry czas, by zmienić
coś na lepsze w życiu zawodowym
i w końcu poczuć satysfakcję.
Byk – Możesz się teraz znaleźć we właściwym miejscu o odpowiednim czasie. Korzystaj ze zbiegów okoliczności i nie bój się
zmian. Jeśli tylko się odważysz,
możesz spełnić swe marzenia.
Bliźnięta – Będziesz
niezwykle ożywiony,
będziesz chciał się
wszystkiego dowiedzieć, wszędzie bywać. To dobry czas na zawieranie nowych znajomości.
Ludzie będą Ci życzliwi.
Rak – Możesz odetchnąć z ulgą. To co
ciężkie, już za Tobą.

Zacznij teraz organizować swą
pracę i życie. Na spokojnie ustal
nowe cele. Odnajdź radość w tym,
co przed Tobą i działaj.
Lew – Nie stawiaj teraz wszystkiego na
jedną kartę. Twoje odczucia mogą nie być obiektywne,
a swym uporem możesz popsuć
relacje z ważnymi dla Ciebie osobami. Daj sobie więcej czasu na
decyzje.
Panna – Będziesz
miała do załatwienia
mnóstwo spraw i papierkowej pracy. Postaraj się nie
denerwować. Zadania wypisz i odhaczaj wykonane, a w ten sposób
łatwo i szybko uporasz się ze
wszystkim.
Waga – Znajdź czas
dla znajomych i rodziny. Porozmawiaj
o swoich planach. Może ktoś bliski
podpowie Ci jak je zrealizować.
Dobry czas na randki, miłość może
przyjść w nieoczekiwanym momencie.
Skorpion – Będziesz
teraz beztroski i radosny. Zapragniesz ode-

rwać się od pracy i zabawić w dobrym towarzystwie. Uważaj, gdyż
w pracy, ktoś może czekać na Twe
potknięcia.
Strzelec – Zaczniesz
już myśleć o urlopie
i wakacjach. Będziesz planował swój wypoczynek z bliskimi Ci osobami. Może
zarezerwujesz już wycieczkę do
egzotycznych krajów, lub kupisz
przewodnik?
Koziorożec – Los
będzie Ci teraz sprzyjał, więc nie odkładaj
niczego na później. Nie martw
się, znajdziesz czas na wszystko.
Załatwisz zaległe sprawy, rozpoczniesz nowe projekty, a życie
osobiste nabierze rumieńców.
Wodnik – Nie dziel
się z byle kim swymi
sekretami i planami.
Mimo tego że jesteś otwarty
i chciałbyś ogłosić całemu światu
co nowego wymyśliłeś, zostaw to
dla siebie, gdyż możesz spotkać
się z zazdrością.
Ryby – Planety sprawią, że będziesz bardziej
rozmarzona
i uduchowiona. Postawisz na
rozwój osobisty, zaczniesz czytać
specjalistyczne książki. Może rozwiniesz swą intuicję i zajmiesz się
ezoteryką?

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 20.05.2015
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Poziomo: 1 – zasłona na twarz, 5 – wielki
pożar, 8 – ochraniacze piłkarza, 9 – odcinek
16
biletu, 11 – zespół ludzi, kadra, 12 – rzymska, 15
5
pekińska, 15 – działo, 17 – straż, 20 – polarna, 21 – japońska mata słomiana, 24 – wirnik,
25 – tojad, 28 – świerk podhalański, 29 – sto22
pień wojskowy, 32 – Jorge, pisarz brazylijski, 21
33 – odnoga drzewa, 36 – mit. gr. napój bogów, 39 – włócznia z hakiem przy grocie, 42
– dziedzi na, 43 – rodz. literacki, 45 – wrza28
wa, 46 – wyrodek, 47 – gat. papugi.
Pionowo: 1 – basen w łaźniach żydowskich, 2 – ptak padlinożerny, 3 – krewny ze
strony ojca, 4 – starogrecka budowla halowa,
34
5 – łow. nos łosia lub żubra, 6 – ptak z rodz. 33
kraskowatych, 7 – czarny bursztyn, 10 – załoga wioślarska, 13 – jeep, 14 – ciemiężca,
16 – ischias, 17 – rzeka w Poznaniu, 18 –
orator, 19 – bezbarwna przeźroczysta masa, 42
21 – siekierka kuchenna, 22 – burzył mury,
23 – nitki, muszle, rurki, 26 – dwukołowa
taczka, 27 – cerkiewne obrazy, 30 – samochód półciężarowy, 31 – gat. papugi, 34 – 46
ochrona dętki, 35 – środek cyrku, 37 – lewatywa, 38 – okazała galera, 40 – pastwisko w górach, 41 – waga opakowania towaru, 44 – gat. wierzby.
Hasło krzyżówki nr 16 brzmiało: „Skarb kibica”. Nagrodę
otrzymuje Ewelina Kupczak. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda
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38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT WYBORCZY
RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
informuje o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań
na zasadzie umowy najmu, których stawki czynszowe wynoszą:
adres , struktura, piętro
pow. użytkowa
stawka czynszowa*
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 6/121
39,20 m2
13,50 zł
2 p. + k., X piętro
zobacz zdjęcia na stronie internetowej www.rsm.com.pl
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Sztygarska 5/15
59,04 m2
13,00 zł
3 p. + k., IV piętro
zobacz zdjęcia na stronie internetowej www.rsm.com.pl
*
oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za
energię cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.
Wnioski dot. ww. mieszkań należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium należy wpłacać na konto
bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43102024010000030200393751.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty
czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na
objęcie mieszkania nie podpisze umowy najmu i nie uzupełni kaucji do wysokości
6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.
Przedmiotowa umowa może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat
z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie,
która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po
cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32
248-24-11 wew. 209 lub 290.

W związku z druga turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 24 maja 2015 roku, uprzejmie informuję Szanownych Wyborców w Rudzie Śląskiej, co
następuje:
•

wybory będą przeprowadzone w tych samych Obwodowych Komisjach Wyborczych w
Rudzie Śląskiej, w których głosowanie odbywało się w dniu 10 maja 2015 r.,
• lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 700 – 2100,
• osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu komisji obwodowej, po uprzednim zgłoszeniu prośby pod bezpłatnym numerem tel. 800-158800,
oraz ważne!
• osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach,
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach
studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu w dniu 10
maja 2015 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania
ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o
prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez
obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że
opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja
2015 r., a dniem ponownego głosowania.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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W drodze na taneczny szczyt

Foto: Cezary Piwowarski/TVN

Wzbudza zachwyt zarówno wśród widzów, jak i jurorów. Choć trzy lata temu z powodów zdrowotnych nie udało mu się dotrzeć na szczyt, nie poddaje się i próbuje dalej.
Rudzianin Mateusz Sobecko walczy w ﬁnale 8. edycji programu „You Can Dance – Po prostu tańcz!”. Nasz tancerz znalazł się wśród czternastu najlepszych tancerzy i jest
coraz bliżej decydujących zmagań.

Mateusz Sobecko drugi raz startuje w „YCD”.
– Można powiedzieć, że „Twoim”
stylem jest hip-hop. Poniekąd jednak
stało się to przypadkowo, prawda?
– Na początku trenowałem lekkoatletykę, a konkretnie biegi. Jednak przez
kontuzję i poczucie, że chcę w życiu robić coś innego, zmieniłem plany. Mój
ojciec trenował taniec towarzyski i postanowił zarazić mnie pasją. Jednak gdy
przyszedłem na kurs, to nie było dla
mnie partnerki. W zamian za to wybrałem zajęcia z hip-hopu. Arek Franczak

trenował mnie na początku w Rudzie
Śląskiej – w ODK RSM Jowisz na Goduli. Miałem wtedy 16 lat. Później zacząłem trenować w formacjach tanecznych w Zabrzu.
– Od tamtego czasu minęło 5 lat.
Masz 22 lata i już jesteś w ﬁnale „You
Can Dance”. Zresztą udało Ci się to
już dwa lata temu. Wówczas także
z powodów zdrowotnych musiałeś
zrezygnować z udziału w programie.
Jury zapewniło Ci jednak miejsce

w ﬁnałowej czternastce w kolejnej
edycji. Ty z tego nie skorzystałeś i postanowiłeś na równi z innymi uczestnikami wziąć udział w eliminacjach...
– Chciałem być fair wobec innych
uczestników. Chciałem przekonać się,
że zrobiłem postęp. To było jak sprawdzenie samego siebie. Trzy lata temu
miałem 19 lat. Nie wiedziałem wtedy, co
chcę osiągnąć w życiu, dlaczego w ogóle jestem w tym programie. Teraz jestem
gotowy ﬁzycznie i mentalnie na udział
w nim. Nie ukrywam, że przyszedłem
dokończyć to, co rozpocząłem w poprzedniej edycji programu. Konieczność
zrezygnowania z niej trochę mnie załamała. Ale najgorsze było to, że przez
zerwane więzadło pół roku nie mogłem
trenować. Widziałem, jak inni trenują,
jak się rozwijają, a ja stałem w miejscu.
To mi jednak dodało siły. Dziś chcę pokazać, że po dwóch operacjach po poważnej kontuzji można szybko stanąć na
nogi.
– Kiedy nastąpił przełom?
– Zacząłem od małych treningów.
Dodatkowym problemem było to, że
musiałem odblokować się psychicznie,
bo przy każdym upadku pojawiał się lęk.
Najważniejsze były jednak wyjazdy na
szkolenie w Los Angeles. Tam udało mi
się odrobić stracony czas. Mogłem wrócić do porządnych treningów, a także do
zajęć z dziećmi, które prowadzę i które
sprawiają mi bardzo dużo radości oraz
frajdy.
– Taniec to Twój jedyny wybór życiowy?
– Zawsze powtarzam, że w życiu trzeba mieć jakieś zabezpieczenie. Na tę
chwilę swoją przyszłość wiążę z tańcem,
ale coś może pójść nie tak... Obecnie
oczywiście mam urlop dziekański, bo
nie byłbym w stanie pogodzić studiów
z udziałem w programie, ale na co dzień

jestem studentem czwartego roku na
kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego. Uwielbiam
te studia. Mam świetnych znajomych,
którzy pomagają mi, jak tylko mogą. Poniekąd to im zawdzięczam, że jakoś udaje mi się łączyć studia i taniec.
– Twoją wizytówką stało się to, że
jesteś Ślązakiem. Opowiedz trochę
o swojej rodzinie.
– Wszyscy wiedzą, że jestem z Rudy
Śląskiej i to jest część mojej osobowości. Nie wstydzę się tego i nie ukrywam
swojego pochodzenia. Moja rodzina pochodzi z Nowego Bytomia. Cała moja
rodzina pracowała lub pracuje w kopalni
– dziadkowie, mój ojciec i trzech braci.
– Jakie są Twoje dalsze plany?
– Rozmawiałem już z rodziną na temat wyjazdu do Los Angeles, co jest
moim największym marzeniem. Oni
wspierają mnie w takim wyborze. Usły-

szałem, że mam jechać i spełniać swoje
marzenia. Wiadomo, że na początku będzie ciężko. Jeżeli uda mi się wyjechać
na dwumiesięczne stypendium, to będę
miał czas, aby trochę się tam rozkręcić
i poszukać dodatkowej pracy, by zarobić
trochę pieniędzy na życie. Później
chciałbym tam zostać na dłużej – trenować oraz występować na koncertach
z największymi gwiazdami. Natomiast
teraz przede wszystkim mam nadzieję,
że uda mi się uczestniczyć w programie
bez żadnych kontuzji. „You Can Dance”
daje możliwości rozwinięcia się na rynku tanecznym, zaprezentowania się
w pokazach tanecznych, sprawdzenia
w różnych stylach. Wcześniej nie znał
mnie nikt, dziś uczestniczę w przygodzie, która jest dla mnie ogromnym
przeżyciem. Korzystam z każdego dnia
jak tylko najlepiej potraﬁę.
Joanna Oreł
REKLAMY

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
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Halemba

Historyczne
atrakcje
po zmroku

Ruda

Richtig śląska
zabawa

Międzynarodowa akcja „Noc Muzeów” w sobotę
(16.05.) po raz kolejny zawitała do Rudy Śląskiej. Tradycyjnie już można było za darmo odwiedzić Muzeum
Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, unikatowe Muzeum PRL-u oraz nowobytomską wieżę wodną.
– Zwiedziliśmy wraz z żoną wszystkie miejsca otwarte w Rudzie Śląskiej. Pomysł takiej nocy jest bardzo
fajny i potrzebny. Ludzie coraz chętniej będą chodzić
do muzeów – mówił pan Tomasz z Bykowiny.
– Główną wystawę poświęcono Kochłowicom i ich
historii. Całość została zamknięta koncertem muzyki
dawnej w wykonaniu zespołu „Ensable les Sauvages”
oraz nocnym spacerem po osiedlu robotniczym ul. Kościelna/Staszica – mówiła Barbara Nowak, dyrektor
Muzeum Miejskiego.
W bielszowickim Muzeum PRL-u goście mogli postrzelać na strzelnicy a także obejrzeć nowe ekspozycje. Natomiast w wieży ciśnień, oprócz stałej wystawy
o historii rudzkich wodociągów, zwiedzający mogli zobaczyć obrazy Grzegorza Haiskiego.
RP

Kochłowice

Cel! Pal!
Zwycięstwo!
Przedstawiciele Wojska, Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej, Ligi Obrony Kraju oraz Bractwa Kurkowego z terenu WKU Chorzów, czyli Rudy Śląskiej,
Świętochłowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich
i Piekar Śląskich zmierzyli się w zawodach strzeleckich zorganizowanych na strzelnicy Ligi Obrony Kraju
w Kochłowicach. W sobotę (16.05.) zawodnicy oddawali strzały z pistoletu wojskowego, pistoletu małego
kalibru „Margolin” oraz karabinka KBKS.
– Były ciekawe konkurencje i fajna rywalizacja.
Wszystko było dobrze zorganizowane i przebiegało w miłej atmosferze – opowiadał Mariusz Marzec z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.– Tego typu zawody
w Rudzie Śląskiej organizujemy od kilku lat. Zależy
nam na popularyzacji sportów strzeleckich – podkreślał major Tadeusz Grądziel z LOK-u.
Organizatorami imprezy byli: Liga Obrony Kraju
Ruda Śląska, Bractwo Kurkowe Ruda Śląska oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie.

RP

Pierwsze kroki Darka

Ruda

Żona Darka wspiera męża ze wszystkich sił.
W wieku 43 lat Darkowi Ośliźniokowi pękł tętniak
mózgu, powodując m.in. afazję oraz niedowład czterokończynowy. Silne wsparcie żony oraz życzliwi ludzie
spowodowali, że Darek zrobił już pierwszy krok. Nadal
jednak potrzebna jest rehabilitacja, która jest bardzo

Foto: JO

Bielszowice

Tradycyjny śląski żurek, muzyka z naszego regionu
oraz kolorowe biesiadne stroje – w sobotę (16.05.)
podczas śląskiego festynu, który zorganizowało Gimnazjum nr 3 nie zabrakło żadnego z tych elementów.
– Uczniowie podczas dzisiejszej zabawy dają z siebie
wszystko podczas występów na scenie. Oprócz występów przygotowaliśmy masę atrakcji, a to wszystko
dzięki działaniom Rady Rodziców – tłumaczyła Janina
Paduch, dyrektor Gimnazjum nr 3. – Mieszkamy w Rudzie Śląskiej, a to jest bardzo śląskie miasto. Warto popierać tę kulturę. Nie można dopuścić, by ona zanikła
– dodała.
Każda klasa przygotowała swoje stoisko i występ
artystyczny. Można było spróbować tradycyjnych śląskich przekąsek i ciast. Uczestnicy mogli wziąć udział
w różnych konkursach oraz zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w naszych regionalnych klimatach.
– Festyn został świetnie przygotowany i przyszło na
niego bardzo dużo ludzi. Szkoła musi częściej organizować takie przedsięwzięcia – mówił pan Mirosław,
uczestnik festynu.

RP

Oto laureaci nagrodzeni notgeldami.
nież osób, które przyjeżdżają do nas z zewnątrz. Wystarczy spojrzeć także na to, że nawet Facebook postanowił wprowadzić swój śląski odpowiednik – ocenia
Bronisław Wątroba.
JO

kosztowna. Stąd kolejny koncert charytatywny, który odbył się tradycyjnie w Domu Kultury w Bielszowicach
(13.05.). – To już drugi koncert, a jego pomysłodawczynią jest Urszula Sulik. Efekty rehabilitacji Darka są
ogromne, dlatego chcemy dla niego walczyć. Pomaga
nam mnóstwo ludzi i uważam, że właśnie tu, w Domu
Kultury, jest najwyższe stężenie dobroci na świecie – tłumaczyła Aniela Czerner, siostra żony Darka i organizatorka imprezy. – Darek nie potrafił sam jeść. Był pierwszy
kęs, który zrobił samodzielnie, pierwsze słowo: Kasia
(imię żony – przyp. red.), w tej chwili potrafi się podnieść
przy małej pomocy. To wszystko stało się, podczas gdy
lekarze mówili, że z tego nie wyjdzie – dodała.
Podczas imprezy odbyły się licytacje z niezwykłymi
przedmiotami, koncert Beaty Deutschman przy akompaniamencie Ewy Zug, pokaz kuchni molekularnej Krzysztofa Poloka oraz pokazy tańca.
MS

Nowy Bytom

Finał mistrzów
XXV Rudzki Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży
Szkolnej 2015 dobiegł końca, na długo jednak pozostawiając w pamięci widzów wspaniałe występy taneczne,
teatralne oraz wokalne, a także niezwykłe prace plastyczne. Podczas czwartkowego finału festiwalu
(14.05.) w nowobytomskim MCK-u, mogliśmy ponownie zobaczyć pokazy zdobywców pierwszych
miejsc.
– Tegoroczny festiwal był szczególny, gdyż doczekaliśmy się dwudziestej piątej edycji. Ponownie cieszył
się on bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim
udział aż 800 uczestników – podkreśliła Anna Matuszkiewicz z Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, będącego organizatorem imprezy.
Za kulisami udało nam się porozmawiać ze zdobywczynią pierwszego miejsca w kategorii taniec szkół
ponadgimnazjalnych (soliści) oraz nagrody specjalnej
od jury.– Po raz pierwszy wzięłam udział w rudzkim
festiwalu, więc dodatkowo cieszy mnie fakt, że przy-

Wodne
Szaleństwo

Staw Kokotek zapełnił się żaglówkami i łódkami.

Foto: DK

Tłumy zwiedzających w Muzeum PRL-u.

Sześć osób nagrodzonych śląskimi notgeldami i jeden „Pszociel Ślonki Godki” – to efekt XVIII Zlotu
Miłośników Śląskiej Fraszki i Rymowanki, który odbył się we wtorek (12.05.) na Halembie. Było więc
o Śląsku, po śląsku i w sercu Śląska.
– Zlot organizujemy po raz osiemnasty, natomiast
odznaki wręczyliśmy dziesiąty raz – mówił Bronisław
Wątroba, pomysłodawca spotkań. – Jest to forma nagrody dla tych, którzy działają społecznie w naszym
mieście, kultywując przy tym śląską godkę – dodał.
Tym razem notgeldy trafiły do: Anny Szulc, Jadwigi
Bohli, Leokadii Gawendy, Justyny Galei, Janusza Muzyczyszyna oraz Jakuba Rotera. Nagrodzonych wybrali internauci w drodze głosowania prowadzonego na
jednym z portali społecznościowych. Z kolei odznakę
„Pszociela Ślonski Godki”, która wręczana jest przez
Związek Górnośląski, otrzymała wiceprezydent Rudy
Śląskiej Anna Krzysteczko.
Czy lista nagrodzonych jest dowodem na to, że godka śląska ma się dobrze? – Zainteresowanie jest, rów-

Foto: DK

Foto: RP

Z śląską godką za pan brat

Foto: RP

Ruda Śląska

Finał festiwalu był dla widzów prawdziwą ucztą.
niósł mi on dwie nagrody. Przygotowałam na niego
własną choreografię taneczną opowiadającą krótką historii miłości: najpierw pokazuję euforię towarzyszącą
zakochaniu, a potem ból rozstania – opowiadała Monika Kacprzyk.
DK

W sobotę (16.05.) od samego rana staw Kokotek
w dzielnicy Ruda tętnił życiem. Na wodę wypłynęły
łódki, żaglówki i motorówki. Na brzegu zaś rudzianie bawili się na Pikniku Wodnym zorganizowanym
przez Polski Związek Wędkarski, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe i 4. Harcerską Drużynę Wodną „HOOK”.
– Każdy z organizatorów przygotował moc atrakcji. Konkurencje, w których uczestnicy mogli wziąć
udział, pokrywają się z działalnością grup zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wędkarze mieli pokazy
wędkowania, WOPR-owcy pływali na motorówce
i przeprowadzali zawody w rzucie kołem ratunkowym – tłumaczył drużynowy 4. Harcerskiej Drużyny
Wodnej „HOOK”, hm Marek Skuczeń. – To jest
pierwsza tego typu impreza w Rudzie – dodał.
Harcerze podczas pikniku zorganizowali regaty na
Optymistach, kanadyjkach i czółnie.– Świetna zabawa dla całej rodziny. Dzieci mogły popływać i pobawić się nad wodą. Pogoda dopisała, a więc wszystko
wypaliło – mówił pan Tomasz z Rudy.

RP
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W artystycznym ogrodzie
pełnym marzeń i talentu

Artur Górski
Masa o porachunkach polskiej
maﬁi. Jarosław Sokołowski „Masa”
w rozmowie z Arturem Górskim

– Hiszpańska wieść niesie, że wyjazd był bargo wyrazu. Zastanawia mnie to, czy roślina
dzo inspirujący…
może być podobną formą komunikacji po– To prawda, przebywałem wraz z innymi stumiędzy artystą a odbiorcą. Oprócz tego
dentami w niezwykłej pracowni, znajdującej się na
przygotowuję się do lipcowego projektu
Wydziale Sztuk Pięknych, gdzie wspólnie szukali„Ogród zimowy”, który poświęcony będzie
śmy relacji pomiędzy sztuką a przyrodą, sztuką
m.in. XIX-wiecznemu budowaniu kolekcji roa ekologią. Kolejne, wspaniałe doświadczenie,
ślin, oranżerii, czy ogrodów botanicznych.
które zamierzam wykorzystać w swojej pracy.
Z kolei we wrześniu i październiku będę zbierał
– Jakie ma Pan kolejne plany artystyczne?
fotograﬁe unikatowych roślin, hodowanych
przez mieszkańców regionu. Chcę z nich zapro– Przede wszystkim moim priorytetem jest prajektować pewneca doktorska, w rago rodzaju szklarmach której stale poPaweł Szeibel jest absolwentem Akademii Sztuk
nię. Instalacja bęszukuję odpowiedzi
Pięknych w Katowicach. Natomiast w latach
dzie przypominana pytanie o to, czy
2006-2007 studiował na Uniwersytecie Castilla-La
ła
opuszczoną
roślina może być dla
Mancha w Hiszpanii. Obecnie pracuje w Katedrze
szklarnię znietwórcy medium artyMalarstwa katowickiej ASP. Tworzy obrazy, ﬁlmy
kształconą przez
stycznym, tak jak farwideo oraz instalacje w przestrzeni miejskiej. Sięga
rośliny rosnące
by olejne są dla malapo inspiracje z zakresu botaniki i ogrodnictwa.
w niej wcześniej.
rza formą artystyczne-

Foto: DK

Choć urodził się w Zabrzu, to od wczesnych lat związany jest z Rudą
Śląską. To właśnie tutaj powstają jego kolejne prace, często inspirowane
przydomowym ogródkiem. Bo to właśnie rośliny i ich znaczenie w sztuce
są największą inspiracją Pawła Szeibla. O pasjach, planach i zmaganiach
z pracą doktorską postanowiliśmy porozmawiać z młodym artystą, który
niedawno wrócił z hiszpańskiego Universitat Politècnica de València.

Paweł Szeibel to intrygujący artysta.
– Zapowiada się intrygująco. Co Pana inspiruje?
– Mój ogród to moja inspiracja. Nie jest to zwykła
działka, ale miejsce odzwierciedlające moje hobbystyczne marzenia. Zawsze chciałem mieć swoją grządkę, na której będę mógł uprawiać ulubione rośliny, a następnie obserwować ich rozwój. Jedną z takich roślin
była cocos nucifera, czyli palma kokosowa (wyrastająca z łupiny kokosu). Obserwowanie, jak rozwija się
roślina, zainspirowało mnie do przelania swoich wrażeń na płótno. Właśnie dokumentowanie ogrodu jest
głównym punktem mojego najnowszego cyklu malarskiego.
Dominika Kubizna

Szokująca opowieść o porachunkach maﬁjnych, egzekucjach i uprowadzeniach. Jak wyglądała brutalna machina gangsterskiej sprawiedliwości?
Prawdziwe oblicze wojny pruszkowsko-wołomińskiej.
Strzelanina w Alejach Jerozolimskich w 1996 roku,
w najgorętszym okresie walki „pruszkowskich” z Wariatem. Porachunki z Cebrem, którego ładunek wybuchowy rozerwał na strzępy. Zagadkowa egzekucja Nikosia,
po dziś dzień owiana tajemnicą. Historia wojny, której
lista oﬁar jest o wiele dłuższa. Imiona zostały zapomniane, ciał nie odnaleziono nigdy.
Czy istniała granica okrucieństwa szefów grupy? Jak
pracowali płatni zabójcy? I czy gangsterski kodeks przewidywał wybaczenie?
REKLAMA
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„Wzmacniamy więzi i mocne strony” – to hasło od lat przyświeca profilaktycznej sferze działalności w mieście. Poszukiwanie obszarów dobra w każdym
dziecku, uczenie rodziców pozytywnego patrzenia na siebie i innych. W Rudzie Śląskiej wiele osób pracuje nad tym już od 20 lat.

Profilaktycznie zakręceni od 20 lat

W tym roku, tak jak w ubiegłych
latach, odbędą się kolejne Dni Profilaktyki, mające na celu promowanie
życia i jego akceptacji mimo trudności. Będzie to ważny jubileusz 20lecia, który ma stanowić także podsumowanie efektów działań podjętych przez wiele instytucji, jednostek, a co najważniejsze – poszczególnych osobistości, mogących pochwalić się ogromnym wkładem
w rozwój tego obszaru aktywności
społecznej.
Początki działań profilaktycznych
w mieście to cykle jednodniowych
spotkań z mieszkańcami organizowanymi z inicjatywy ludzi skupionych
w ówczesnym Banku Animatorów
Profilaktyki, poprzez Rudzki Tydzień
Trzeźwości, czy obecne Dni Profilaktyki. Wobec uzależnień murem za
dziećmi, młodzieżą i rodzicami stanęły stowarzyszenia, placówki kulturalne, oświatowe i sportowe oraz parafie
w realizowanych przez siebie programach profilaktycznych.
– Realizowana w naszym mieście
profilaktyka pozytywna obejmuje dwa
najważniejsze dla dziecka środowiska: rodzinę i szkołę. Jej celem jest
zdobycie przez każde z nich przekonania, że jest ważne i akceptowane. Tutaj ogromną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i te wszystkie grupy, które wzmacniają mocne strony
dziecka i nastolatka. Aby młody człowiek umiał zrezygnować ze złych propozycji, potrzebuje mocy, a tę można
znaleźć w rodzinie, która jest niezastąpioną bazą – mówi Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta
ds. społecznych.

Na przestrzeni lat wielką rolę odegrał Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, działający
przy ul. Ballestremów.
– Podjęcie przez gminę działań
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych było
elementem transformacji ustrojowej
oraz nasilenia negatywnych zjawisk –
mówi o początku działalności Mieczysław Pawłowski, kierownik Ośrodka, który był świadkiem ewoluowania
zagrożeń w społeczeństwie: – W ciągu 20 lat zmieniła się sytuacja. Pojawiły się na rynku nowe substancje
uzależniające np. tzw. dopalacze. Tradycyjne środki stały się łatwiej dostępne. Wyzwaniem ostatnich lat są
uzależnienia behawioralne: od komputera, Internetu, a także pracoholizm, seksoholizm itd. – tłumaczy.
Mieczysław Pawłowski dostrzega
jednak pozytywy – zauważa wzrost profesjonalizmu podejmowanych przedsięwzięć profilaktycznych i leczniczych, a także świadomości społecznych zagrożeń. Coraz więcej ludzi
odstawia dumę na bok i zwraca się po
pomoc. To również spore osiągnięcie.
Ruda Śląska przez lata wypracowała sobie uznanie, przede wszystkim na
arenie ogólnopolskiej, która nie raz
doceniała starania rudzkich społeczników.
– Profilaktyka przede wszystkim ma
za zadanie zapobiegać zachowaniom
ryzykownym wśród młodzieży, która
jest bardzo podatna na otoczenie i rówieśników. Dlatego działania profilaktyczne muszą skupiać się na rodzinie – to tam uczy się wartości, które są
życiowymi drogowskazami. Podkre-

Zwieńczeniem zeszłorocznych Dni Profilaktyki
był koncert Mezo.

ślić należy także, że takie działanie
musi posiadać dwie ważne cechy: długofalowość oraz spójność. Dlatego
zawsze staraliśmy się zawsze prowadzić różnorodne projekty przez cały
rok – podkreśla Cecylia Gładysz, która przez 10 lat była przewodniczącą
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, brała także udział w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
– Wiele naszych akcji zostało docenionych. Podczas mojej kadencji zakwalifikowano nas do Ogólnopolskiej
Sieci Gmin Wiodących, skupiających
miasta stosujące wzorcową politykę
rozwiązywania problemów alkoholowych – dodała radna.
Zbliżające się Dni Profilaktyki będą
okazją do zobaczenia i przekonania
się, jaki pozytywny efekt mają tego
typu działania oraz ile udało się już
zrobić.– Każda z gmin realizuje programy i działania na rzecz profilaktyki
alkoholowej oraz narkomanii, której
celem jest wyeliminowanie tych niekorzystnych społecznie zjawisk zarówno z przestrzeni publicznej, jak
również w formie doradztwa i wsparcia rodzin dotkniętych tymi problemami. Okazją do pokazania dotychczasowych osiągnięć oraz chwilą do
wspólnego świętowania są Dni Profilaktyki. W tym momencie pragnę podziękować wszystkim profilaktycznie
„zakręconym”, dzięki którym tak wiele działań na terenie miasta się dzieje
i to od 20 lat. Nikogo nie wymieniam,
bo nikogo nie chcę pominąć. Z serca
wszystkim dziękuję – przekazuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Swój wkład w działalność profilaktyczną
mają także placówki kulturalne.

Co roku z rozmachem organizuje się w mieście warsztaty w ramach
„Śląskiego Regionalnego Przystanku PaT”.

W ubiegłym roku, w ramach Dni Profilaktyki,
odbył się mecz księża kontra urzędnicy.

W ramach śląskiego PaT-u odbywa się
wiele warsztatów dla młodzieży.

OGŁOSZENIE
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KOCHANA MAMO!
są w kalendarzu
wspaniałe daty,
które świętuje ludzkość
od lat. Jednak Dzień
Matki to dzień jedyny,
najwspanialszy
ze wszystkich dat.
życzą
Mateusz i Wojtek.
***
Z okazji Twojego święta
Najdroższa Mamo, życzę
Ci wszystkiego najlepszego
i humoru dobrego.
Szczęścia, pomyślności
i dużo radości.
Ukochanej Mamie
Zycie Gałuszka
życzy Sebastian.
***

Dzień Matki jest raz
w roku, szczęśliwy i
pełen uroku. W tym
dniu pragniemy złożyć
Ci życzenia – zdrowia,
szczęścia, powodzenia.
Życzą Ewa i Jarek.
***
Ile kwiatków w maju,
ile szczęścia w raju, tyle
radości i słodyczy życzy
mamie Monice kochający
syn Karol.
***

Najukochańszej mamie
Salomei z okazji Dnia
Matki, dużo zdrowia,
pogodnych dni oraz
samych uśmiechów na
twarzy i obyś
nam długo żyła,
życzy córka Basia.
***
Kochanej Mamie z okazji
święta wszystkiego, co
dobre, życzy starszy
syn Zbyszek.

Dałaś nam ciepło i serce,
wycierałaś nasze łzy. Jesteś
dla nas całym światem,
nikt nie ma mamy takiej
jak Ty. Kochanej mamusi
Lucynce – dzieci.
***

Kochana mamo, z okazji
Twojego święta życzymy Ci
dużo zdrowia.
Chociaż jesteśmy daleko,
nasze myśli są
w tym dniu z Tobą.
Dorota i Marek.
***

Dla BRONISŁAWY PYKA
W dniu Twojego święta,
mamo jedyna,
życzenia zdrowia
przyjmij od syna.
Za Twe trudy,
za życie samo
za moje zdrowie
dzięki Ci mamo.
Niech Twoje życie
w spokoju płynie
A to, co gorsze
niech Cię ominie.
Niech się spełnią
wszystkie marzenia,
Takie są twego syna
życzenia...
Pamiętej mamo, kochom
Cie nad życie...
ADAM
***
,,Matka to dar od Boga,
który kocha i kochać
nas będzie.”
Najserdeczniejsze życzenia
dla Mamy Eli
i Mamy Basi od dzieci.
***

DZIEŃ MATKI | 20.05.2015
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Maciej Jarczyk
syn Ewy i Bartosza
ur. 9.05. (3200 g i 56 cm)

Lena Skubala
córka Roksany i Dawida
ur. 8.05. (3700 g i 56 cm)

Laurien Bunn
syn Barbary i Markusa
ur. 10.05. (3740 g i 57 cm)

Paulina Piekacz
córka Iwony i Marcina
ur. 10.05. (3050 g i 54 cm)

Majka Mańka
córka Oliwii i Marcina
ur. 9.05. (2700 g i 54 cm)

Antoni Kostek
syn Pauliny
ur. 7.05. (2610 g i 51 cm)

Hanna Nowak
córka Ilony i Łukasza
ur. 11.05. (2850 g i 55 cm)

Maja Krzon
córka Katarzyny i Damiana
ur. 10.05. (2000 g i 46 cm)

Maria Cichońska
córka Anity i Wojciecha
ur. 12.05. (3670 g i 57 cm)

Paulina Pawlas
córka Sandry i Adriana
ur. 12.05. (2700 g i 53 cm)

Zuzanna Biela
córka Klaudii i Ireneusza
ur. 11.05. (3050 g i 57 cm)

Liliana Polok
córka Agnieszki i Zbigniewa
ur. 24.03. (1190 g i 41 cm)

Iga Łucja Drożdż
córka Marzeny i Andrzeja
ur. 13.05. (3040 g i 49 cm)

Wiktoria Foks
córka Justyny i Artura
ur. 11.05. (4380 g i 58 cm)

Igor Skowron
syn Justyny i Arkadiusza
ur. 14.05. (2900 g i 50 cm)

Jakub Radomski
syn Anety i Konrada
ur. 8.05. (4050 g i 57 cm)

Aproduction Agnieszka Rolnik

REKLAMA

pierwsza sesja Twojego malucha
Mamie Brydzi.
Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy w
dniu Twojego święta
dziękujemy sto razy
– córka Madzia,
syn Kuba.
***

Dla najukochańszej
mamusi Teresy Fojk dużo
zdrowia, błogosławieństwa
Bożego i wygrania w totka
życzą Kasia i Jola.
***
Kochanym mamom
Barbarze Müller
i Lucynie Szymańskiej
w dniu ich święta,
najserdeczniejsze życzenia
składają
Ania, Damian i Bartuś
Szymańscy.
Sto lat!
Choć serduszko moje małe,
***
Tobie dzisiaj je oddaję.
Byś na zawsze pamiętała
i podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
za to żeś mnie urodziła,
i że byłaś mą ostoją,
za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
oraz miłość
na Dzień Matki.
Kochanej mamie
Najlepsze życzenia
Jolancie Chudzińskiej
z okazji Dnia Matki
życzą
Aldona i Igor
składa syn.

tel.

798 896 968 |

facebook.pl/aproduction.rolnik

Zrób prezent mamie!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.prezent + imię i
nazwisko na numer 71100

(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto).

Na SMS-y czekamy od
20.05.2015 od godz. 10.00
do 22.05.2015 do godz. 12.00.

ROZDAJEMY ZAPROSZENIA
Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne
zaproszenia na koncert
Jacka Kieroka.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.jacek
+ imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy od
20.05.2015 od godz. 10.00 do
22.05.2015 do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne
zaproszenia na
„Szlaglistę z Radiem
Silesia”.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.szlaglista
+ imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy od
20.05.2015 od godz. 10.00
do 22.05.2015 do godz. 12.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Koniec zawirowań formalnych dotyczących przetargu na budowę drugiego etapu trasy N-S w Rudzie Śląskiej! Sąd Okręgowy w Gliwicach zmienił rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie. Oznacza to, że postępowanie przetargowe
było prowadzone przez miasto w sposób prawidłowy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie. Drugi
odcinek N-S-ki wybuduje ﬁrma Drogopol ZW z Katowic.

Jest rozstrzygnięcie w sprawie N-S-ki!

– Wreszcie możemy ruszyć z budową
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Szkoda, że Krajowa Izba Odwoławcza od razu nie uznała naszych
racji. Z powodu przeciągającej się
procedury mamy opóźnienie w zaplanowanym harmonogramie robót. Terminowa i sprawna realizacja tej inwestycji jest dla nas bardzo ważna, bo na
jej wykonanie staramy się o doﬁnansowanie ze środków unijnych – dodaje.
Budowa trasy N-S jest sztandarowym przedsięwzięciem drogowym
Rudy Śląskiej. W ramach II etapu ma
powstać odcinek trasy od ul. 1 Maja
do ul. Bukowej oraz nowa droga łącząca ul. Bukową z ul. ks. Niedzieli.
Budowa drogi ma potrwać dwa lata.
Postępowanie przetargowe na budowę
tego odcinka trasy przeciągało się od
grudnia zeszłego roku, kiedy ogłoszono rozstrzygnięcie przetargu. Z jego
wynikiem nie mogła się pogodzić
konkurencja.
Przypomnijmy, że w przetargu wzięło udział 12 wykonawców, z których
najkorzystniejszą dla miasta ofertę złożył Drogopol ZW z Katowic. Za wykonanie inwestycji ﬁrma zaoferowała
cenę niecałych 50 mln zł. W ocenie ko-

misji przetargowej Drogopol nie tylko
zaoferował najlepsze warunki ﬁnansowe wykonania zamówienia, ale także
spełniał wszystkie wymogi formalne.
– Na etapie przetargu wymagaliśmy,
by wykonawca wykazał w ofercie, że
posiada środki ﬁnansowe lub zdolność
kredytową na kwotę 10 mln zł – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. –
Dokumenty potwierdzające zdolność
ﬁnansową zostały przez Drogopol
wprawdzie złożone, ale podważyła je
ﬁrma Eurovia Polska, która dwukrotnie odwołała się w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej – wyjaśnia.
Ostatecznie w swoim wyroku Izba
nakazała miastu unieważnić wybór
najkorzystniejszej oferty oraz powtórzyć czynności związane z badaniem
i oceną ofert, w tym wykluczyć z postępowania Drogopol. W praktyce
oznaczało to konieczność dokonania
ponownego wyboru najkorzystniejszej
oferty, a tę, jeżeli pominąć Drogopol,
złożyła Eurovia. Za wykonanie zamówienia ﬁrma zaoferowała cenę około
57 mln zł, co dało jej drugie miejsce
w przetargu. Tym samym inwestycja
byłaby dla miasta droższa o 7 mln zł.
Nakazane przez Izbę czynności zostały przez miasto wstrzymane, bo

Drogopol zaskarżył decyzję KIO
do sądu. W tej sytuacji dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej
oferty było bardzo ryzykowne, bo sąd
mógł zmienić orzeczenie Izby. I tak
faktycznie się stało. – Był to jeden
z najbardziej skomplikowanych przetargów, jaki przyszło nam prowadzić
– zaznacza Grażyna Dziedzic. – Gdybyśmy przedwcześnie wdrożyli w życie
zalecenia Krajowej Izby Odwoławczej, to okazałoby się, że działamy
w sprzeczności z wyrokiem sądu. Dobrze się stało, że w tej sprawie nie podejmowaliśmy żadnych pochopnych
decyzji, bo zawirowaniom formalnym
nie byłoby końca – uważa prezydent
Rudy Śląskiej.
Docelowo trasa N-S połączyć ma
Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został
przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul.
1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.
Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł,
a na jej realizację miasto otrzymało
doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. To

Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok w sprawie przetargu na
budowę drugiego odcinka trasy N-S. Miasto może podpisywać umowę.
nieco ponad 10 proc. środków, na jakie liczą władze Rudy Śląskiej przy
kolejnych fazach budowy tej drogi.
Budowa drugiego odcinka trasy
rozpocznie się po podpisaniu umowy
z Drogopolem i potrwa dwa lata.
Trzeci etap obejmie budowę drogi od
ulicy Bukowej do ulicy Kokota
w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga
jednak aktualizacji projektu budowlanego. Na czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór dokumentacji i wszczęcie

procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Z kolei
w przypadku czwartego odcinka – od
ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej
– opracowana została koncepcja przebiegu drogi i wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Dla
ostatniego, piątego, fragmentu – od
ulicy Bielszowickiej do autostrady A4
– dokumentacja projektowa zostanie
wykonana w okolicach maja lub
czerwca przyszłego roku.
KP

– Zarzuty Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu miasta za 2014 rok są mówiąc delikatnie kuriozalne – uważa prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic. RIO wprawdzie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok, miała jednak zastrzeżenia do rzeczy, które
wcześniej akceptowała!

Jedno RIO, opinii wiele

Regionalna Izba Obrachunkowa
uchwałą z 24 kwietnia 2015 r. pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu
Rudy Śląskiej za 2014 r. z trzema zastrzeżeniami. Dwa z nich dotyczą sprawy umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
termomodernizację Gimnazjum nr 5
na kwotę 86 tys. zł. – Zdaniem RIO
umorzenie pożyczki nie jest rozchodem, czyli spłatą pożyczki, dlatego danych tych nie powinno się wykazywać
z sprawozdaniu Rb-NDS – informuje
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Co ciekawe, zapis o umorzeniu pożyczki znalazł się w sprawozdaniu
Rb-NDS z wykonania budżetu za
I półrocze 2014 r. Wtedy Regionalna
Izba Obrachunkowa nie kwestionowała takiego zapisu. Mało tego, gdy po
raz pierwszy miasto wykazywało informację o umorzeniu pożyczki, RIO
zakwestionowała ujęcie jej pod pozycją, pod którą została wpisana w spra-

wozdaniu i tym samym wezwała do
złożenia korekty sprawozdania i wykazania pożyczki właśnie w sprawozdaniu Rb-NDS. – Nikt ze strony RIO
nie powiedział wtedy ani słowa, że informacji tej nie powinno być w ogóle
w tym sprawozdaniu – podkreśla Ewa
Guziel.
Absurdu całej tej sytuacji dodaje
fakt, że m.in. pożyczka, której dotyczyło umorzenie, była przedmiotem
kontroli RIO, która w ubiegłym roku
została przeprowadzona w Urzędzie
Miasta. Kontrolerzy RIO nie zakwestionowali wówczas ujęcia umorzenia
pożyczki w sprawozdaniu Rb-NDS,
a w protokole kontroli kompleksowej
możemy przeczytać: „Sprawdzeniem
objęto także prawidłowość wykazania
w pozycji D2. Rozchody ogółem
w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/
deﬁcycie za II kwartały 2014 r. danych
w zakresie umorzenia pożyczki oraz
prawidłowości zapisów w tym zakresie w ewidencji księgowej”.

– Jak to jest, że jedna instytucja może wydawać tak różne i sprzeczne komunikaty? W ten sposób nie da się normalnie funkcjonować. Pracownicy
urzędu zamiast skupić się na merytorycznej pracy muszą pracować nad
odwołaniami, gromadzić materiał dowodowy i udowadniać coś, co zostało
zrobione według wskazówek samej
Izby – nie kryje rozżalenia prezydent
Grażyna Dziedzic.
Kolejne zastrzeżenie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach
związane jest także z umorzeniem
„nieszczęsnej” pożyczki i dotyczy
przekroczenia planu rozchodów. – Generalnie chodzi o to, że podczas księgowania potraktowaliśmy umorzenie
jako spłatę, z którą de facto mieliśmy
do czynienia. Informację o umorzeniu
zamieściliśmy jak zawsze w takich
przypadkach w sprawozdaniu Rb-NDS.
Jednakże w ten sposób został przekroczony plan rozchodów – wyjaśnia Ewa
Guziel.

Jak się okazje, możliwość przekroczenia planu spłaty pożyczek z tego powodu sygnalizowana była Regionalnej
Izbie Obrachunkowej przez służby ﬁnansowe miasta już 18 września 2014 r.
Izba pomimo tego potwierdziła możliwość wykonania takiej operacji.
Ostatnia z uwag RIO dotyczy wykorzystania części subwencji oświatowej
na rok 2015 r. jeszcze w grudniu ubiegłego roku. – Jest to praktyka powszechnie stosowana przez większość
miast. Sytuacja taka miała również
miejsce w sprawozdaniach z wykonania
budżetu w latach 2010-2013. Nikt wtedy zapisów takich nie kwestionował
– tłumaczy Grażyna Dziedzic. – Trudno
mając pieniądze na koncie nie zapłacić
faktury lub wynagrodzenia. Co ważne,
środki, które otrzymaliśmy, w terminie
w całości traﬁły do pracowników
oświaty – dodaje. Co ciekawe, tylko
w 2014 r. miasto na oświatę przeznaczyło 204,4 mln zł, z czego subwencja
oświatowa wynosiła 111,5 mln zł.

Teraz władze Rudy Śląskiej czekają na rozpatrzenie przez Regionalną
Izbę Obrachunkową odwołania, które
zostało złożone. Pomimo zastrzeżeń,
o których mowa, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Katowicach opiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za zeszły rok. Dochody Rudy
Śląskiej w 2014 roku zamknęły się
w kwocie 582,3 mln zł, natomiast
wydatki wynosiły 580,9 mln zł. Tym
samym osiągnięta została nadwyżka
budżetowa w kwocie 1,4 mln zł. Dochody wykonane zostały w blisko
98,6 proc, natomiast wydatki w 97,6
proc.
Opinia RIO dotycząca wykonania
budżetu za 2014 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja
Rewizyjna Rady Miasta podczas prac
nad wnioskiem o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja
musi przedstawić do 15 czerwca br.
TK
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Do 1 sierpnia br. oraz w każdym kolejnym roku trzeba zaktualizować wniosek o przydział mieszkania. W Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miasta należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto z sześciu ostatnich miesięcy oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i mieszkaniową. Osoby, które tego nie zrobią, zostaną wykreślone z listy osób oczekujących na mieszkanie.

Wnioski mieszkaniowe do aktualizacji!
Od sierpnia ubiegłego roku obowiązują nowe zasady uchwalone przez
Radę Miasta Ruda Śląska dotyczące
wynajmowania lokali mieszkalnych,
socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, które wchodzą w skład zasobu
mieszkaniowego miasta. W związku
ze zmianami przepisów, mieszkańcy
oczekujący na przydział mieszkania
muszą zaktualizować swój wniosek.
Jeśli tego nie zrobią, zostaną skreśleni
z listy.
– Wprowadzenie nowych zasad
przydziału mieszkań stanowi poważną
reformę dotychczasowego systemu –
mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Nowe zasady
z jednej strony pozwalają skrócić czas
zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – pozwalają uzyskać mieszkanie
nawet osobom ze stosunkowo niedawno złożonymi wnioskami.
– Pragnę podkreślić, że osoby, które
nie dokonają aktualizacji bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające
do przydziału mieszkania, będą wykreślane z listy oczekujących. Pozwoli to
ograniczyć listę do osób mających
faktycznie niezaspokojoną potrzebę
mieszkaniową – podkreśla Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw
Lokalowych. Weryfikacja wniosków
zakwalifikowanych na listę jest pro-

wadzona na bieżąco podczas codziennej pracy Wydziału Spraw Lokalowych i osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale Rady
Miasta, są sukcesywnie wykreślane
z listy.
Zmiana przepisów obejmuje także
dostępność do wolnych lokali zainteresowanych osób. – Do tej pory informacje o wolnych lokalach, którymi
dysponowało miasto, nie były podawane do publicznej wiadomości. Wysyłano propozycje lokali mieszkalnych
po kolei osobom z listy osób oczekujących na mieszkanie, zgodnie z kolejnością zakwalifikowania ich wniosku –
tłumaczy Anna Stemplewska. – Teraz
wolne lokale mieszkalne są proponowane i przyznawane poprzez ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości – mówi.
Żeby otrzymać lokal należący do
miasta, trzeba przede wszystkim złożyć wniosek o przydział mieszkania.
Można go pobrać w siedzibie urzędu
bądź ze strony internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl. Wniosek poddawany jest ocenie pod kątem zgodności
z kryteriami stosownej uchwały Rady
Miasta, a następnie umieszczony na liście osób oczekujących na mieszkanie.
W wyznaczonych terminach organizowane są oględziny lokalu. Osoby

zainteresowane danym mieszkaniem
mają możliwość jego obejrzenia i jeśli
są chętne do jego nabycia, zapisują się
podczas oględzin na listę. Konieczne
jest podanie swoich danych: imienia
i nazwiska, adresu, numeru telefonu,
PESEL-u lub daty urodzenia. Kolejność zapisywania się na listę podczas
oględzin nie ma znaczenia. Na bazie
listy zostaje sporządzony wykaz osób
uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według kryterium daty złożenia wniosku. Następnie
mieszkanie proponowane jest osobie,
która najwcześniej złożyła wniosek
o przydział mieszkania spośród osób
zainteresowanych danym lokalem,
przy uwzględnieniu, że wniosek jest
kompletny i aktualny. Oczekujący na
mieszkanie mogą otrzymać maksymalnie 3 propozycje lokali mieszkalnych. Osoby, które trzykrotnie zrezygnują z przyjęcia propozycji lokalu
mieszkalnego, zostają skreślone z listy
oczekujących na mieszkanie. – Stawiamy na aktywność mieszkańców –
podkreśla Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta. – W dużej mierze to
od nich zależy, jak szybko uzyskają lokal mieszkalny. Generalnie im niższe
wymagania dotyczące przyszłego
mieszkania, tym krótszy okres oczekiwania na lokal mieszkalny – zaznacza.

– Wymierny efekt naszych działań widoczny będzie po 1 sierpnia br., kiedy
to pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych przeprowadzą weryfikację listy osób oczekujących na mieszkanie
pod kątem dokonanej aktualizacji
wniosku – dodaje.
Do tej pory w wykazach wolnych
lokali mieszkalnych pojawiły się 103
lokale mieszkalne (w tym 12 lokali
dwukrotnie): 64 lokale w 2014 roku
oraz 39 lokali w tym roku. Ile lokali
zostanie jeszcze wystawionych do
oględzin? – Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, gdyż lokale, którymi
dysponuje miasto, to lokale zwalniane po zgonie, wyprowadzeniu się lub
eksmisji dotychczasowego najemcy –
tłumaczy Anna Stemplewska.
Łącznie zainteresowanie lokalami
podawanymi w wykazach wyraziło
868 osób, a na liście oczekujących na
przydział mieszkania figuruje obecnie 4211 gospodarstw domowych. Do
tej pory oczekującym przedstawiono
73 lokale jednopokojowe, 23 lokale
dwupokojowe, 6 lokali trzypokojowych oraz 1 lokal czteropokojowy.
Najwięcej lokali, bo 31, znajdowało
się w Nowym Bytomiu, z terenu Wirku zwolniły się 24 lokale, a z dzielnicy Ruda – 27. W pozostałych dzielnicach sytuacja kształtowała się nastę-

pująco: Godula – 8 lokali, Orzegów – 8
lokali, Chebzie – 2 lokale, Kochłowice
– 4 lokale, Halemba – 6 lokali, Bielszowice – 1 lokal, Bykowina – 0 lokali.
Miasto jest właścicielem około 12%
mieszkań na terenie Rudy Śląskiej. Pozostałe mieszkania stanowią własność
osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych lub innych podmiotów. AS

Ogłoszenia o lokalach
przeznaczonych
do wynajmu są dostępne:
na tablicy obok pokoju 228
w budynku A Urzędu Miasta,
w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
w Rejonach Eksploatacji
Budynków:
REB Nr 1 ul. Janasa 13a,
REB Nr 2 ul. Osiedlowa 6,
REB Nr 3 ul. Solidarności 22,
REB Nr 4 ul. Joanny 18,
REB Nr 5
ul. Radoszowska 106,
REB Nr 6
ul. Jadwigi Markowej 22
oraz na stronach internetowych:
www.rudaslaska.bip.info.pl
i www.mpgm.com.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera to kolejna placówka w Rudzie Śląskiej, która przeszła termomodernizację. Inwestycja
rozpoczęła się w ubiegłym roku, a jej koszt wyniósł prawie 2,2 mln zł.

Nowe oblicze „Hoovera”

– Termomodernizacje, szczególnie
placówek oświatowych, to jeden z najważniejszych kierunków naszych inwestycji. Rozmowy z mieszkańcami
podczas zakończonego właśnie kolejnego cyklu spotkań w dzielnicach pokazały, że rudzianie oczekują kolejnych takich inicjatyw – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Termomodernizacja ZSO nr 4 kosztowała 2,182 mln zł. Miasto otrzymało
na nią 969 169 zł pożyczki i 137 348 zł
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
– W ramach inwestycji została wymieniona instalacja CO i stolarka okienna,
a elewacja i dach docieplone – mówi
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Elewacja została również
podświetlona – dodaje. Przy okazji rozbudowano szkolny monitoring.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej
inwestycji, która została przeprowadzona szybko i bezproblemowo. Zmienił się wygląd budynku, a efekty przebudowy instalacji odczujemy w niższych rachunkach – mówi Józef Sarek,
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. – Wcześniejsza instalacja
miała już swoje lata i nasi konserwatorzy bali się w nią ingerować. Również okna były już w bardzo złym stanie – dodaje.
Z 78 placówek rudzkich placówek
oświatowych termomodernizację przeszło już 38. Bliska zakończenia jest
rozpoczęta również w ubiegłym roku
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3. Trwają przetargi na takie inwestycje dla budynku Zespołu Szkół
Muzycznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz filii nr 21
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W bu-

Rudzki Informator Samorządowy

dżecie miasta na ten rok zaplanowano
również opracowanie dokumentacji
termomodernizacji Miejskich Przedszkoli nr 25, 30, 31 i 43, Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 7 oraz
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.
Miasto prowadzi również termomodernizację placówek oświatowych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ubiegłorocznej
umowy z konsorcjum firm Siemens
i Siemens Finance. Przedsięwzięcie
obejmuje dwanaście placówek. Siedem z nich będzie poddanych kompleksowej termomodernizacji, natomiast wszystkie obejmie monitoring
zużycia energii. Całość prac zostanie
sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy. Miasto natomiast za wykonane roboty będzie płaciło w ratach przez
dziesięć lat.

WG

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

Na termomodernizacji zyskał też wygląd ZSO nr 4.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 5.05.2015 r. do 25.05.2015
r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda
Śląska przeznaczonych do oddania w trybie przetargowym
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zapisanych na karcie mapy
3, obręb Kochłowice, położonych przy ulicy Borówkowej, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki:
1.

O łącznej powierzchni 2440 m2 oznaczone numerami
geodezyjnymi:
a) 2187/1 o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni
1229 m2, KW Nr GL1S/00018068/1,
b) 2184/2 o powierzchni 35 m2, KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 299.500,00 zł.
2.

O łącznej powierzchni 2082 m2 oznaczone numerami
geodezyjnymi 2178/2 o powierzchni 1152 m2 oraz 2179/2
o powierzchni 930 m2, KW Nr GL1S/00008201/3.
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 255.600,00 zł.
3. O łącznej powierzchni 2408 m2 oznaczone numerami
geodezyjnymi:
a) 2185/1 o powierzchni 848 m2 i 2186/1 o powierzchni
1007 m2, KW Nr GL1S/00018068/1,
b) 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2 o powierzchni
170 m2, KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 295.600,00 zł.
4.

O łącznej powierzchni 1967 m2 oznaczone numerami
geodezyjnymi 2180/2 o powierzchni 1037 m2 oraz 2181/2
o powierzchni 930 m2, KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 230.100,00 zł
wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na nieruchomości drogowej o powierzchni 3212 m2 własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, stanowiącej ulicę Borówkową w Rudzie ŚląskiejKochłowicach, obejmującej tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2073/2 o powierzchni
2799 m2, 2081/2 o powierzchni 296 m2, 2079/1 o powierzchni
49 m2, k. m. 3 obręb Kochłowice oraz 262/12 o powierzchni 68
m2, k. m. 2 obręb Halemba, KW Nr GL1S/00042641/9.
Wynagrodzenie netto z tytułu ustanowienia służebności
gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00
zł.

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli
przy ulicy Mariana Smoluchowskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 459 m², obręb Orzegów, karta mapy 2, położona w Rudzie
Śląskiej – Goduli przy ul. Mariana Smoluchowskiego, obejmująca stanowiące całość
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1357/24 o powierzchni 393
m², KW nr GL1S/00007517/4 i 1361/67 o powierzchni 66 m², KW nr GL1S/00007869/6
(działy III i IV ww. ksiąg prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne
od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest przy granicy z miastem Świętochłowice, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona, zatrawiona oraz częściowo porośnięta
drzewami, posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Mariana Smoluchowskiego. W celu
lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg
i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji; obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
ulicy Mariana Smoluchowskiego.
Część działki nr 1357/24 o powierzchni 3 m2 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31.07.2017 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 60.200,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 4 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
16.06.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.100,00 zł, przelewem na konto
lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni,
tj. od 11.05.2015 r. do 1.06.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 9931 m2, położonej w rejonie ulicy Nikodema Jaronia, zapisanej na karcie mapy 3, obręb Halemba,
KW nr GL1S/0008306/9, obejmującej tworzące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi 1525/123 o powierzchni 9445 m2 oraz 2875/120 o powierzchni 486 m2, która zostanie sprzedana
w trybie przetargowym z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 1.180.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni tj. od dnia 7.05.2015 r. do dnia
28.05.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie ŚląskiejWirku przy
ul. Alojzego Jankowskiego o powierzchni 1024 m2 przeznaczonej do oddania
w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi: 3985/205 o pow. 1017
m2 i 3986/205 o pow. 7 m2 obręb Nowa
Wieś km. 1, KW nr GL1S/00015303/0
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego – wraz
ze sprzedażą udziału wynoszącego ½
część w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3979/207 o pow. 108
m2, 3981/205 o pow. 6 m2, 3983/205
o pow. 152 m2, 3987/207 o pow. 57
m2 obręb Nowa Wieś km. 1, KW nr
GL1S/00030936/7 z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.

Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
PREZYDENT MIASTA
RUDA
ŚLĄSKA
oraz salą
ceremonialną
do odprawiania
uroczystości
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta
wykazu garażu usytuowanego na
terenie
Miasta
Ruda Śląska:
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu
znajduje się
ul. Katowickiej-Otylii
– garaż nr 220,
kawiarnia i kwiaciarnia
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego

Pogrzeby
tradycyjne
z ekskluzywną
do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzeczoprawą
najemcy.
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
R Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

 Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź. Tel. 668-681-880.
 Atrakcyjna pożyczka minimum formalności. Tel. 32 230-39-74.
KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
R
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ tel. 888-484-868.

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

R Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
R Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.
R
Kredyty, pożyczki, konsolidacje.
Dzwoń, tel. 500-853-100.
R
PAJĄCZEK. Usługi transportowe,
przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505180-050.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.
 Kompleksowe remonty mieszkań
solidnie i fachowo. Tel. 602-445-909.
 Absolutnie nowe pożyczki, szybko!
Tel. 32 307-40-41, 794-131-131.

R Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel.
511-565-145.

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

R Do wynajęcia kawalerka. Tel. 798215-122.

R Ruda, trzypokojowe, 69 m2, 80 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam ogródek. Tel. 694-080815.

R Halemba, dwupokojowe, 45 m , 110
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam umeblowany dom wolnostojący, Halemba, wysoki parter, 120
m2, grunt 500 m2,cena 350 tys. Tel. 880981-125.

2

R Bykowina, jednopokojowe, 32 m2,
67 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R Halemba, jednopokojowe, 30 m2,
78tys., www.ANEL.pl. tel. 502-052-885.

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

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R Do wynajęcia mieszkanie, sklep –
Orzegów. Tel. 505-147-476.

R Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
69 m2 Godula, 120 tys. Tel. 534-738910.

R Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

R Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.

R Kochłowice do wynajęcia kawalerka, c.o., 790 zł. Tel. 668-780-304.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Kupię działkę budowlaną w Kochłowicach. Tel. 604-295-717.

Nieruchomości

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

R Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.

R Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2,
Kukułcza 63 m2, Halemba, 55 m2, 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

R Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2  od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska
108 m2 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 350.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.
R Bykowina – 2-pokojowe 47 m2,
95.000 zł. GABRIEL tel. 607-706-692.
R N. Bytom – sprzedam 2-pokojowe 37
m2, 79.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706692.
R Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 794-041-006.
R Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys.,
Solidarności 30 m2, komfort, Kochłowice 37 m2, I piętro, Lecha 29 m2, 59 tys.,
Paderewskiego 37 m2 atrakcyjne. LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Dwupokojowe: Chroboka 47 m2, 68
tys., Energetyków 35 m2, Bykowina 50
m2, Wirek 46 m2.. LOKATOR, tel.   793017-323.

R
OKAZJA! Do wynajęcia lokal na
działalność 40 m2, centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.
R Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe – Godula, 650 zł/m-c. Tel.
606-717-534.
R Do wynajęcia kawalerka – Ruda 1.
Tel. 793-690-816.

Nauka
R Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji,
matematyka, chemia. TANIO. SOLIDNIE.
Tel. 606-157-640.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
R
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
791-669-630.
 Auto Skup. Tel. 698-621-016.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
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 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Praca
R Firma Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych.Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl,   nr
tel. 501-958-983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
R 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.
R Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku
w Rudzie Śląskiej, poszukuje pracowników na pełen etat na stanowiska: kucharz, pizzerman, kelner/kelnerka. Cv
prosimy składać w Restauracji lub
przesłać mailem na adres: poczta@
kuznia-smaku.pl.
R Zatrudnię pracownika – emeryt, rencista do prac przy ogrodzeniach w Zabrzu-Pawłowie. Tel. 514-932-896.
R  Przyjmę na stoisko z prasą. Tel. 669975-755.
R Zatrudnię Panie na produkcji w Rudzie Śląskiej. Wymagana książeczka sanitarno-epidemiolodiczna. Kontakt tel.
794-517-918 w godz. 9.00-12.00 admarpraca@onet.pl.
R Zaopiekuję się osobą starszą lub
dzieckiem, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 500-460-285.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
R W dniu 17.01.2015 r. zagubiono
legitymację studencką Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach na nazwisko Szafranek Agnieszka. Znalazcę proszę o kontakt. Tel. 501-878793.

Kącik adopcyjny
Komik to mały roczny psiak
o fajnym charakterze. Dogaduje
się z psami, początkowo jest trochę nieufny, ale szybko otwiera
się na nowo poznanych ludzi.
Poświęcając mu czas i cierpliwość zyskasz najwierniejszego
przyjaciela. Kontakt w sprawie
adopcji, tel. 509-471-357.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali
użytkowych – garaży usytuowanych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Magnolii
garaże nr 2 oraz 15
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Chorzowskiej 16/4
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazów części nieruchomości gruntowej położonej przy:
– ul. Kubiny – Różyckiego w Rudzie Śląskiej-Wirku,
– ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej-Halembie,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów
dzierżaw zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat
na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
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EKOwiadomości

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

Dzięki unijnym dotacjom wciąż przybywa sieci kanalizacyjnych w Polsce. 11 maja br. po raz kolejny w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z gminą Porąbka.

Woda to życie

Jednym z wielu problemów z jakimi
zmagają się gminy jest brak funduszy na
rozwiązywanie podstawowych problemów, m.in. związanych z dostępem do
kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.
Niestety prawo unijne w tym zakresie
jest bezlitosne i nakłada na Polskę jako
państwo członkowskie wiele obowiązków.
Dyrektywa 91/271/EWG nakłada na
nas m.in. obowiązek wyposażenia wszystkich aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, zapewniające oczyszczanie zgodne z obowiązującymi normami, oraz odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów ściekowych.
Teoretycznie przepisy powinny w pełni
obowiązywać od 31 grudnia 2015, zgodnie z podpisanym po przystąpieniu przez
Polskę do Unii Europejskiej Traktatem
Akcesyjnym.
W negocjacjach przedakcesyjnych
ustalono, że cały obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7% w zlewisku
Morza Bałtyckiego, uznano za „obszar
wrażliwy” na eutrofizację spowodowaną
zanieczyszczeniami ze ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu
oczyszczeniu w celu ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do wód.
Zgodnie z założeniami, wszystkie ścieki powinny być zamknięte w sieci kanalizacyjnej, a tym samym powinny trafić do
oczyszczalni ścieków. To, co powstaje
w wyniku ich oczyszczenia, powinno zaś być
w odpowiedni sposób zagospodarowane.
Gospodarka wodna jest jednym z zadań
własnych gmin. To właśnie gmina powinna w swoim budżecie zabezpieczyć środki
finansowe na organizację kanalizacji.
Niestety z praktyki wiadomo, że pieniędzy często na cele wodne brakowało
i gminy nie podejmowały działań w tym
kierunku. Z pomocą przyszły środki unijne oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnym dotacjom
do tej pory wydano blisko 20 mld zł, co
znacznie przyczyniło się do podniesienia
jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków. Poprawił się stan czystości
rzek, wód gruntowych i podziemnych.

Z podpisanych do tej pory umów zostało wybudowanych (i przebudowanych)
ponad 12 tys. km kanalizacji sanitarnej (to
tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do
Buenos Aires), z której korzysta ponad
1,2 mln nowych użytkowników. Ponadto
wybudowano lub zmodernizowano 154
oczyszczalnie ścieków. Ponad 110 tys.
osób uzyskało dostęp do sieci wodociągowych o łącznej długości ponad 2,4 tys.
km.
Kolejne projekty już czekają na realizację. 11 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z gminą
Porąbka.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje jedno zadanie inwestycyjne – budowę systemu kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej w sołectwie Czaniec
w gminie Porąbka w rejonie ulic: Królewskiej, Koralowej, Kryształowej, Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej (z ulicami
bocznymi). Realizacja projektu umożliwi
odbiór ścieków z budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej,
obiektów usługowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
M.in. do nowo budowanej sieci podłączone zostanie przedszkole publiczne w Czańcu oraz stacja benzynowa z restauracją.

Zadanie obejmuje:
w części dofinansowywanej z POIiŚ
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej – 7,12 km
• budowę sieci kanalizacji tłocznej –
2,02 km
• przepompownie ścieków – 6 kpl.
Ponadto projekt przewiduje:
• budowę przyłączy kanalizacyjnych
(od budynków do granicy nieruchomości) – 2,94 km
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
stanowi koszt niekwalifkowany i nie jest
objęte dofinansowaniem. Wykonanie
przyłączy będzie przedmiotem rozliczeń
pomiędzy gminą Porąbka a mieszkańcami. Efektem ekologicznym projektu ma
być przyrost równoważnej liczby mieszkańców, którym w wyniku realizacji projektu zostanie zapewniona możliwość
podłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wynosi on 887 RLM,
w tym 572 mieszkańców. Realizacja projektu umożliwi objęcie systemem kanalizacyjnym nieruchomości do tej pory nieskanalizowanych oraz odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni ścieków w Kętach. Całkowita wartość projektu wynosi
9.405.157,98 zł, kwota dofinansowania
z UE: 6.211.753,36 zł.
Majątek wytworzony w wyniku realizacji niniejszego projektu pozostanie własnością gminy Porąbka, która będzie ope-

ratorem powstałego majątku, podobnie
jak i pozostałych elementów majątku
związanego gospodarką wodno-ściekową. Przyjęte rozwiązanie zabezpieczy
trwałość projektu, w tym interes gminy
Porąbka oraz jej mieszkańców korzystających z usług wodno-kanalizacyjnych. Ukształtowanie jej terenu uniemożliwia w całości grawitacyjne odprowadzenie ścieków z obszaru objętego projektem
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym, obszar realizacji projektu objęty zostanie systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.
Trasy kanałów poprowadzone zostały
w dostosowaniu do istniejącej zabudowy
oraz warunków terenowych. Kanalizacja
sanitarna usytuowana została w większości w pasie dróg publicznych. Tam gdzie
przebieg rurociągu wymagał przejścia
przez działki należące do osób prywatnych
lub innych właścicieli, uzyskane zostały
już zgody na czasowe zajęcie terenu. W ramach projektu zabudowane zostaną przepompownie niewymagające stałej obsługi,
sterowane automatycznie i wyposażone
w system ochronny dla bezobsługowych
przepompowni ścieków. Pompownie zostały zaprojektowane i dobrane w sposób
zapewniający niezawodność całego systemu kanalizacyjnego oraz minimalizację
kosztów eksploatacyjnych, w tym minimalizację zużycia energii.
Oprócz nowych projektów WFOŚiGW
w Katowicach w maju przygotował cykl
spotkań poświęconych zagadnieniom
związanym z ochroną wód, gospodarką
wodną oraz edukacją ekologiczną w tym
zakresie. Ich celem jest zaprezentowanie
potencjalnym beneficjentom Funduszu
oferty współpracy oraz nowych propozycji i rozwiązań w tym zakresie. WFOSiGW w Katowicach w spotkaniach tych
nastawił się przede wszystkim na dialog
oraz na wsłuchanie się w potrzeby samorządów, bo to one są głównymi beneficjentami programów związanych z pozyskiwaniem funduszy na ochronę wód.
Ostatnie spotkanie z cyklu „Fundusz dla
wody” odbędzie się 26 maja w BielskuBiałej w godzinach 9.00-13.00 – sala
Starostwa Powiatowego ul. Piastowska
40.

Agnieszka Kominek
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REKLAMA

Studzienki to dla nich cenny łup. Niestety

foto: Straż Miejska Ruda Śląska.

Czterech mieszkańców Zabrza, którzy łupili studzienki kanalizacyjne w Rudzie Śląskiej, kradzieże kratek i wpustów m.in. przy ul. Katowickiej, Nowary, czy Przedtorze – to tylko niektóre ze zdarzeń, do których doszło w naszym mieście w ostatnich tygodniach. Strażnicy oraz
policjanci apelują do mieszkańców, by zgłaszali podejrzenie tego typu kradzieży, a miasto obiecuje nagrody za obywatelskie zgłoszenia.

Taka sytuacja jest niebezpieczna dla pieszych lub kierowców.
proceder. Dlatego też zaapelowaliśmy
do mieszkańców, by zwracali się do nas,
jeżeli mają podejrzenie kradzieży studzienek – mówi Tomasz Parzonka,
rzecznik prasowy rudzkiej Straży Miejskiej. – Prowadzimy także systematyczne patrole ulic. Zwracamy się ponadto
z prośbą do właścicieli i pracowników
skupów złomu o zgłaszanie przypadków
dostarczania
studzienek
kanalizacyjnych
–
dodaje.
Choć kradzież studzienek kanalizacyjnych jest
zagrożona karą ograniczenia wolności lub
Możliwość ich kontrologrzywną, to przez trudność w ustaleniu złodziei
wania ma policja. – Staraoraz wysokie koszty postępowania sądowego,
my się to robić bez zapozdarza się, że nie są oni rozliczani. Pomóc w tym
wiedzi i w miarę systemamogą obywatelskie zgłoszenia. Zwłaszcza że
tycznie. Dzięki temu konmiasto może nagrodzić takie zachowanie.
trole mogą być skuteczniej-

Na przełomie marca i kwietnia z tygodnia na tydzień lawinowo rosła liczba kradzieży studzienek kanalizacyjnych w naszym mieście. Złodzieje z reguły swój łup ukrywali na wózkach ze
śmieciami. Niestety znikały także studzienki znajdujące się na drogach, co
mogło doprowadzić do niebezpiecznej
sytuacji. – Staramy się ograniczyć ten

sze – podkreśla Arkadiusz Ciozak, oficer
prasowy KMP Ruda Śląska. – Na szczęście skala kradzieży w tej chwili jest
mniejsza.
Jak dodaje Ciozak – w tej chwili w kilku sprawach do prokuratury zostały skierowane wnioski o sporządzenie aktów
oskarżenia dla złodziei, których udało się
przyłapać na kradzieży. I chociaż sprawcom za tego typu czyn może grozić od
kary aresztu przez ograniczenie wolności
po grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych, to często nie kończy się nawet na
mandacie. Dlaczego? Zgodnie z prawem
„kwota wolna od przestępstwa” wynosi
437,5 zł. Ze względu na to, że postępowanie mające na celu udowodnienie winy z reguły kosztuje o wiele więcej, sprawy te kwalifikuje się jako niską szkodliwości czynu, a kradzież studzienek traktowana jest nie jako przestępstwo, lecz
wykroczenie. – Warto tutaj zaznaczyć, że
także właściciele, czy pracownicy skupu
mogą mieć udział w całym procederze.
Dlatego w sytuacji, gdy do punktu trafia
element, po którym widać, że został ukradziony i zostaje on przyjęty, wówczas właściciel skupu może usłyszeć zarzuty paserstwa – podkreśla Arkadiusz Ciozak.
Miasto próbuje walczyć ze złodziejami studzienek. Od kilku tygodni w związku ze zmianą uchwały Rady Miasta osoby, które pomogą w schwytaniu złodziei
pokryw studziennych czy kratek ulicznych, mogą liczyć na tysiąc złotych nagrody.

Joanna Oreł

Z rudzkich dróg

Rewolucja na A-4. Na szczęście tylko
(i aż) w nazwach
Kierowcy odetchnęli z nieskrywaną ulgą! W końcu zmieniono nazwy węzłów na śląskim odcinku autostrady A-4. To ważna
zmiana dla zmotoryzowanych – zwłaszcza tych, przyjeżdżających z dalszych stron. Zniknęły niewiele mówiące przyjezdnym m.in.
nazwy Wirek, Wspólna, czy Batory. Na tym jednak nie koniec.
pa i telefony do rodziny, to
chyba nigdy bym nie dojechała.
Teraz problem ten powinien się skończyć. Z autostrady zniknęły bowiem
m.in. węzły: Wspólna, Wirek, czy Batory. A raczej
ich nazwy. W zamian za to pojawiły się
tablice z napisami: Zabrze Południe,
Ruda Śląska i Chorzów. – Wyjaśniam,
że uwzględniając konieczność zapewnienia spójnego i jednolitego nazewnictwa węzłów drogowych na zarządzanej
przez GDDKiA Oddział w Katowicach,
sieci dróg do końca maja br. nastąpi
zmiana nazwy niektórych węzłów – tłumaczy Marek Prusak, specjalista ds. ko-

W naszym regionie GDDKiA zmieniło
nazewnictwo węzłów w Chorzowie, Katowicach,
Zabrzu, Gliwicach, Mysłowicach oraz w Rudzie
Śląskiej. To ważna zmiana – szczególnie dla
przyjezdnych kierowców. GDDKiA zamierza
kontynuować wymianę tablic na pozostałych
fragmentach autostrady A-4.
– Niedawno wybrałam się po latach
odwiedzić rodzinę, która mieszka
w Rudzie Śląskiej. Kierowałam się autostradą z Wrocławia, więc sądziłam,
że bez trudu trafię do docelowego miasta jadąc „po znakach”. Skończyło się
jednak na tym, że wylądowałam pod
Gliwicami i musiałam zawracać –
skarży się pani Marta ze Żmigrodu
nieopodal Wrocławia. – Gdyby nie ma-

MIASTO | 20.05.2015

munikacji społecznej katowickiego oddziału GDDKiA.
Jeżeli chodzi śląski odcinek A-4, zmieniono także nazwy innych węzłów na:
Katowice Mikołowska, Katowice Francuska i Mysłowice Brzezinka oraz tych
w Gliwicach (nowe nazwy – Łany, Gliwice Ostropa, Gliwice Bojków). Dotychczas bowiem na tablicach widniały nazwy ulic, numery dróg lub numery zjazdów – co nie było zbyt czytelne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
postanowiła pójść za ciosem i do końca
maja zostaną zmienione także nazwy na
opolskim odcinku autostrady A-4. Wymiana oznakowania prowadzona jest także na drodze S1.
Joanna Oreł
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni
1.200,00 m2 położonego w Rudzie Śl.3 na osiedlu Podlas /część działki 2908/263, KW
GL1S/ 00004692/3 / pod korty tenisowe.
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości,
które wyznacza się na dzień 8.06.2015 r. od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 1 przy ul. Joanny 12 w Rudzie Śl.-Goduli ( tel. 32
248-22-32).
Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dzierżawa terenu pod korty tenisowe” w terminie do dnia
10.06.2015 r. do godz. 9.00.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł na konto PKO BP SA I/O Gliwice
nr  43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
3. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem
wpłaty do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta przystępującego do przetargu (kserokopię dowodu osobistego, KRS, względnie wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP,
nr telefonu)
b) koncepcję zagospodarowania
c) stawka minimalna za dzierżawę ww. terenu nie może być niższa od bazowej stanowiącej 200,00 zł /m-c + VAT.
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji RSM (pokój 317) w dniu 10.06.2015 r.
o godz.10.00.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega
zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy
oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7
dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone w poczet kaucji
za ww. dzierżawę.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
nie dokona wpłaty kaucji wg zaoferowanej w ofercie ceny w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu oraz uchyli się od
zawarcia umowy.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100 telefon 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości
gruntowej znajdującej się w rejonie ul. Pokoju, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Jana Gierałtowskiego 8a/6,
ul. Jana Gierałtowskiego 7a/1,
ul. Słowiańska 5/9,
ul. Słowiańska 2e/4,
ul. Ignacego Nowaka 2/3,
ul. Heleny Modrzejewskiej 9/5,
ul. Ludwika Solskiego 3/7
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.
wywoł. zł/
m2 netto

Wysokość
wadium
+koszty
przetargu

Termin
składania
ofert

Uwagi

Ruda Śl.
ul. Szyb Powietrzny 1

250,45

15,84

15.279,00
+ 123,00

16.06.2015 r.

w pawilonie
wolnostojącym
z c.o. możliwość
wynajęcia lokalu od
1.07.2015 r.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10b

14,00

15,84

546,00
+ 123,00

16.06.2015 r.

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Wincentego Pośpiecha 2

30,00

15,84

1491,00
+ 123,00

16.06.2015 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

39,00

17,46

2.244,00
+ 123,00

16.06.2015 r.

w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Kopalniana 22c

10,00

15,84

485,00
+ 123,00

16.06.2015 r.

parter w bud. mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza się na dzień
15.06.2015 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu
i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43
1020 2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość
2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w
kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318)
w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”
ul. Szyb Powietrzny 1 o pow. 250,45 m2
ul. Józefa Grzegorzka 10b o pow. 14,00 m2
ul. Wincentego Pośpiecha 2 o pow. 30,00 m2
ul. Sztolniowa 13 o pow. 39,00 m2
ul. Kopalniana 22c o pow. 10,00 m2 
w terminie do dnia 16.06.2015 r. do godz. 9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2015 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia
przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego
czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Jana Furgoła i Łącznej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jana Furgoła i Łącznej,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogi, dojścia, ul. Porębskiej, Przedszkolnej
– Karola Goduli, 1 Maja (Halemba), 1 Maja (Czarny Las), Magdziorza, 11 Listopada, ul. Józefa Poniatowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne,
ul. Czarnoleśnej, która zostanie oddana w najem na okres 30 lat z przeznaczeniem pod kompleks
sportowy – korty tenisowe.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Biegi

W SKRÓCIE

Młodzieżowy
festiwal
siatkówki 2015
Festiwal odbędzie się w dniach 2123 maja w hali MOSiR-u Ruda Śląska
na Halembie. Harmonogram turnieju:
21.05. (czwartek) – Szkolny Turniej
Młodziczek, 22.05. (piątek) – Turniej
Kadetek, 23.05. (sobota) – Turniej Minisiatkówki (turniej ten przeznaczony
będzie przede wszystkim dla uczniów
szkół naszego miasta). Turnieje kadetek i młodziczek będą natomiast okazją
do ponownej rywalizacji między drużynami, które już w zakończonym sezonie rywalizowały w rozgrywkach
ŚZPS.

Tenisistki
stołowe
szlifują formę
Mimo zakończonego sezonu, tenisistki stołowe UKS-u Halembianka
2001 Ruda Śląska nie odpuszczają
i nadal dbają o swoją formę. W sobotę
(16.05.) w Gliwicach rozegrano II
turniej tenisa stołowego z cyklu
I Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym 2015. Zawodniczki rudzkiego
klubu – Sabina Wyrobek i Monika
Mojza – zajęły w nim kolejno pierwsze i piąte miejsce.
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Rudzki półmaraton z atestem
Trasa I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. – Oznacza to, że wyniki, które 1 sierpnia br. uzyskają zawodnicy, będą oficjalnie uznawane we wszelkich statystykach. To również większy
prestiż biegu oraz szansa na przyciągniecie do udziału w zawodach najlepszych
biegaczy – podkreśla August Jakubik,
współorganizator biegu.
Atestację trasy biegowej przeprowadza
atestator, posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia. Obecnie w kraju dokonują tego tylko trzy osoby. Z trasą rudzkiego półmaratonu zmierzył się Marek
Tokarczuk. – Wszelkie procedury muszą
być wykonane starannie i dokładnie zgodne z wszelkimi wytycznymi Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki – podkreśla.
Co ciekawe, nie każda trasa może zostać poddana atestacji. Musi być to droga
utwardzona, jak w przypadku typowych
biegów ulicznych. Trasy prowadzone
przez las, trawę, czy w górach nie są brane
pod uwagę przy atestacji. Jak zatem wyglądała procedura atestacji trasy rudzkiego półmaratonu? – Niczym się nie różniła
od przeprowadzania podobnych atestów
innych tras biegowych, a całość zamknęła
się w… 6 godzinach – wylicza August Jakubik.
Najpierw wyznaczony został 500 m odcinek kalibracyjny. Posłużyła do tego 50

m taśma. Niezwykle ważne było odpowiednie naciągnięcie taśmy oraz temperatura, w której dokonywano pomiaru.
– Idealne warunki to 20 stopni Celsjusza.
W trakcie pomiaru mieliśmy 6 stopni
mniej, dlatego na podstawie wyliczeń wynikających z praw fizyki musieliśmy skorygować dystans o 3,5 cm – wyjaśnia atestator Marek Tokarczuk.
Kolejnym etapem była kalibracja licznika rowerowego na wymierzonym odcinku. – Nie jest to tradycyjny licznik rowerowy, który mierzy dystans w kilometrach, lecz przyrząd mierzący liczbę obrotów kół roweru – tłumaczy Marek Tokarczuk. Z tak wykalibrowanym licznikiem
można było wyruszyć na trasę półmaratonu. Były trzy przejazdy pomiarowe. – Na
podstawie przejazdów wyliczana była
średnia. Co istotne, całkowity wynik uzyskiwany był w obrotach, które następnie
przeliczało się na kilometry – mówi Marek Tokarczuk.
Atest, który otrzymała trasa I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego, ważny
będzie teraz przez 5 lat, chyba, że wcześniej nastąpią prace drogowe, które spowodują zmianę w strukturze nawierzchni,
na którymkolwiek odcinku trasy.
– Atest to przede wszystkim prestiż dla
samej imprezy, ale również duże udogodnienie dla samych zawodników, którzy
dzięki temu swoje rezultaty mogą zapisy-

Rudzka trasa półmaratonu uzyskała atest, ważny przez 5 lat.
wać do oficjalnych statystyk. Mają też
pewność, że pokonany dystans odpowiada
faktycznie deklarowanej w tytule zawodów liczbie kilometrów. Oczywiście jeżeli
biegnący zawodnik pokonuje trasę zgodnie z przepisami, tzn. nie skraca trasy np.
poprzez ścinanie zakrętów – wyjaśnia August Jakubik. Warto bowiem dodać, że
trasa biegu została wymierzona po „linii”
najszybszego pokonania wyznaczonego
dystansu przez zawodnika. W praktyce
oznaczało to, że atestator mierząc trasę
poruszał się w odległości 30 cm od krawędzi jezdni.
I Rudzki Półmaraton Industrialny odbędzie się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia.
Zawodnicy na trasę wyruszą po zachodzie
słońca. Start biegu wyznaczony został na

godzinę 21.00. Bieg będzie miał industrialny charakter. Jego trasa przebiegać
będzie w centralnej części miasta na pętli
o długości 7 km przez miejsca związane
z zabytkami poprzemysłowymi, m.in.
w pobliżu dworca w Chebziu, szybu Mikołaj, wieży ciśnień, osiedla Kaufhaus
oraz przy jedynym na Śląsku wielkim piecu Huty Pokój. Do tej pory swój udział
w biegu zadeklarowało już ponad 540
osób.
W każdy piątek o godz. 18.00 na stadionie przy ul. Czarnoleśnej odbywają się
bezpłatne treningi biegowe organizowane
przez Urząd Miasta, a prowadzone przez
Augusta Jakubika, które przygotowują do
startu w zawodach. Średnio uczestniczy
w nich około 60 osób.
TK
REKLAMA

Doświadczenie, najwyższa jakość usług, sprawdzony produkt oraz miła i dobrze zorganizowana załoga – to przepis na sukces, według którego od lat prowadzone są stacje paliw BP w Polsce. W Rudzie Śląskiej powstała kolejna, obok halembskiej i wireckiej, która znajduje się przy Drogowej Trasie Średnicowej, na wysokości ulicy Chryzantem w Rudzie Południowej. Kierowcy mogą cieszyć się jej bogatą ofertą oraz dogodnym położeniem.

Bo tankowanie nie musi być zwykłym obowiązkiem

– Otwieramy stacje w miejscach,
w których oczekują tego kierowcy – stąd
wybór lokalizacji właśnie przy DTŚ –
tłumaczy Wiktor Szefer, kierownik terytorialny stacji BP w Polsce.
Podróżujący między Gliwicami, Zabrzem, Rudą Śląską, Chorzowem i Katowicami mogą wstąpić do nowo otwartej stacji BP, która wychodzi naprzeciw
każdemu klientowi.
– Podążamy za potrzebami zabieganego społeczeństwa, dlatego chcemy,
by przy okazji tankowania można było
zrobić zakupy, zjeść coś pożywnego, napić się dobrej kawy, odpocząć, czy za-

dbać o samochód. Nasze stacje są nowe, dlatego bazujemy na sprzęcie najnowszej generacji – podkreśla kierownik stacji.
Stacja BP w Rudzie Południowej jest
już trzecią w Rudzie Śląskiej – to potwierdza, jakim zaufaniem darzą tę sieć
kierowcy. Oprócz nowoczesnych myjni,
kompresorów oraz odkurzaczy, sztandarowym produktem jest paliwo. – Oferujemy cztery rodzaje paliw oraz autogaz.
Posiadamy w ofercie paliwa regularne
oraz premium, które produkowane są
według naszej specjalnej i sprawdzonej
receptury. Dbamy o to, by klient wlewał

do baku sprawdzone paliwo, dlatego
każde z nich posiada odpowiednie świadectwa jakości. To wszystko dzięki regularnym badaniom w laboratoriach – zapewnia Wiktor Szefer.
Bogata oferta na najwyższym poziomie, jaką świadczą stacje BP, to nie
wszystko. Za przyjemną wizytą w punktach stoją wykwalifikowani i przyjaźnie
nastawieni pracownicy, którzy dbają
o to, by każde zakupy odbyły się sprawnie, profesjonalnie oraz w przyjemnej
atmosferze. – Jesteśmy znaczącym
pracodawcą na rudzkim rynku
pracy, zatrudniając ok. 50
osób na różnych stanowiskach. Ważne jest
to, że dbamy o naszych pracowników,
którzy w zamian dają
z siebie wszystko. Zapewniamy
możliwość
rozwoju, udziału w wielu
szkoleniach, oferujemy także pakiet socjalny. Co więcej, nie korzystamy
z tzw. umów śmieciowych, a pomimo tego praca tutaj oparta jest na elastycznym grafiku – mówi kierownik regionalny. Dzięki tak zorganizowanemu ze-

społowi oraz świetnie wyposażonym
stacjom z bogatym asortymentem tankowanie nie jest już tylko zwykłym
obowiązkiem, ale przyjemnym punktem dnia.	
MS

DETEEŚKA

Aleja Powstań Śląskich 45
Ruda Śląska 41-700
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Tabela III ligi
Odra Opole
33 75
Polonia Bytom
33 75
Ruch Zdzieszowice
33 69
BKS Stal Bielsko-Biała 33 66
Rekord Bielsko-Biała 33 59
GKS 1962 Jastrzębie 33 57
Szombierki Bytom
33 53
Górnik II Zabrze
32 49
Skra Częstochowa
33 49
LKS Czaniec
33 48
Podbeskidzie II B-B
33 46
Swornica Czarnowąsy 33 41
Ruch II Chorzów
33 41
Pniówek Pawłowice Śl. 33 40
Grunwald Ruda Śl.
33 34
Piast II Gliwice
33 33
Polonia Łaziska Górne 33 29
Górnik Wesoła
32 26
Małapanew Ozimek
33 15
Skalnik Gracze
33 14
IV liga,
grupa: śląska I
Ruch Radzionków
21 48
Przyszłość Ciochowice 23 41
Zieloni Żarki
22 39
Gwarek TG
22 39
Sarmacja Będzin
23 36
Raków II Częstochowa 22 35
Concordia Knurów
21 33
Polonia Poraj
22 31
RKS Grodziec
23 30
Slavia Ruda Śląska
23 28
Pilica Koniecpol
23 27
Unia Ząbkowice
22 27
MLKS Woźniki
23 26
Górnik Piaski
22 25
Fortuna Gliwice
22 4
Liga okręgowa,
grupa: Katowice II
Energetyk ROW II Rybnik 24 58
Wilki Wilcza
24 51
LKS 1908 Nędza
24 48
Wyzwolenie Chorzów 24 47
Orzeł Mokre
24 37
Urania Ruda Śląska 24 37
Wawel Wirek
24 36
KS 94 Rachowice
24 33
TKKF Zuch Orzep-ce 24 33
Tempo Paniówki
24 32
ŁTS Łabędy
24 31
Buk Rudy Wielkie
24 28
Czarni Pyskowice
24 24
MKS Zabrze-Kończyce 24 22
Zamkowiec Toszek
24 14
Sokół Orzesze
24 11

73-28
79-23
71-32
68-24
61-45
50-36
57-36
55-44
50-35
39-43
51-51
40-63
52-55
39-45
41-60
53-68
27-56
32-57
20-79
21-99

52-14
37-29
43-32
50-31
50-34
49-27
45-48
41-39
31-46
38-42
30-42
44-49
47-44
29-41
16-84

75-17
54-19
60-22
47-25
44-42
55-40
38-30
40-43
41-53
39-36
30-30
31-43
43-68
29-57
22-66
21-78

Sportowy rozkład jazdy
23 maja (sobota), godz. 11.00
Urania Ruda Śląska
– Sokół Orzesze
23 maja (sobota), godz. 9.00
Pogoń Nowy Bytom –
Strażak Mikołów
23 maja (sobota), godz. 17.00
Rugby Club Ruda Śląska – Biało-Czarni
Nowy Sącz
26 maja (wtorek), godz. 18.00
Wawel Wirek – Wilki Wilcza

Kolumny sportowe
zredagował
Robert Połzoń

SPORT | 20.05.2015

26

P���� ����� – III ����

Grunwald w coraz większych tarapatach
G������� R��� Ś����� 0:3 (0:2) P������ P��������, S��� C���������� 1:1 (1:0) G������� R��� Ś�����
Mecz Grunwaldu z Pniówkiem Pawłowice miał być wreszcie zwycięski dla
podopiecznych trenera Bratka. Po remisach z Odrą, Szombierkami i Skrą, rudzianie w sobotę (16.05.) liczyli na komplet punktów na własnym boisku. Niestety, nie zawsze sprawy przybierają taki
obrót, jaki chcieliby trenerzy. Goście
z Pawłowic już pod koniec pierwszej połowy wyszli na dwubramkowe prowadzenie. „Zieloni” ostatecznie przegrali ten
mecz 0:3.
– Stare piłkarskie porzekadło mówi, że
jak jest zwycięstwo, to ojców jest wielu,
a w przypadku porażki matka jest tylko
jedna – trener. Biorę porażkę na siebie.

Rzut karny (tak goście zdobyli przed przerwą pierwszego gola) ustawił spotkanie.
Miało to wpływ na chłopaków. Później
bramkę dostaliśmy do szatni i to był bardzo trudny moment w tym meczu. Zareagowałem na to w ten sposób, że w drugiej połowie graliśmy trójką obrońców
i trójką napastników. Jeśli przegrywasz
Grunwald: Soldak – Łęcki,
Szpoton (kpt), Szczygieł, Szczypior
– Włodarczyk, Maciongowski,
Jagodziński, Jaskiernia – Dreszer,
Stanisławski. Rezerwa: Radkiewicz
– Kowalski, Nowicki, Kot, Kiepura,
Brzozowski, Wolek.
Trener: Jacek Bratek.

P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

u siebie 0:2, to musisz podnieść spotkanie
– mówił po meczu Jacek Bratek, trener
Grunwaldu. – Mogę tylko współczuć chłopakom. Powiedziałem im w szatni, że jeszcze nie spadliśmy i nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa. Pozostało 5 spotkań,
które będą decydowały o tym, czy zostaniemy, czy też pożegnamy się z III ligą.
Wierzę w ten zespół, wiem jak ogromną
pracę chłopcy wykonali w zimie – dodał.
W środę (13.05.) „zieloni” zmierzyli się
ze Skrą Częstochowa. Mecz zakończył się
remisem1:1. Rudzianie stracili bramkę już
w pierwszej połowie, natomiast Grunwald
zdołał wyrównać w 73. minucie, gdy jedenastkę wykorzystał Szpoton.

– Stworzyliśmy
sobie kilka sytuacji, żeby to spotkanie
wygrać.
Jedna rzecz jest
najważniejsza,
która mnie cieszy, w perspektywie sześciu
ostatnich spotkań: zespołowi zależy, cały
czas walczy
– skomentował trener
Bratek.

L��� ��������, �����: K������� II

punkt Czarnym
Slavia z formą zwyżkową. Wyszarpali
C����� P�������� 1:1 (0:0) U����� R��� Ś�����
W sobotę pokonała Woźniki!
S����� R��� Ś����� 1:0 (0:0) MLKS W������,
S����� R��� Ś����� 2:0(0:0) Z������ Ż����

Urania: Koperwas, Cieślik, Gabryś,
skutecznie zatrzymyW
poprzedniej
P. Grzesik (50’ Hejdysz), Jańczak,
wani przez obrońców
rundzie Urania nie
Kamieński (65’ Zawisza), Koniorczyk,
Uranii przed polem
miała żadnych proKornas, Piecha, D. Wypiór (83’ Miszka),
karnym. Do przerwy
blemów z Czarnymi
Zalewski. Trener: Stanisław Mikusz.
jednak utrzymał się
Pyskowice. W obecremis.
nej fazie rozgrywek
Pierwsza bramka padła w 65. minucie,
Urania nie spisuje się na miarę swoich
gdy błąd obrony gości wykorzystał Jaskółmożliwości i kibice musieli mocno się deka. Doszedł on do sytuacji sam na sam,
nerwować przed sobotnim spotkaniem
w której poradził sobie spokojnie z Koper(16.05.).
wasem. Urania konsekwentnie dążyła do
Mecz mógł się podobać. Drużyny zaprewyrównania, co udało się dopiero w dolizentowały świetną dyspozycję i nie brakoczonym czasie gry. Po rzucie rożnym piłkę
wało akcji. Więcej tych podbramkowych
do bramki Czarnych skierował Gabryś.
mieli podopieczni trenera Mikusza, którzy
Mecz zakończył się więc remisem 1:1.
częściej oddawali strzały. Gospodarze byli

L��� ��������, �����: K������� II

Lider po raz kolejny
nie potraﬁł pokonać Wawelu
W���� W���� R��� Ś����� 0:0 E�������� ROW II R�����
Slavia gra coraz lepiej.
Slavia: Strąk – Puschhaus,
Podopieczni trestrzał. Mecz zakońMet, Kowalik, Moritz – D.
nera Piotrowicza daczył się wynikiem
Maciaszczyk, Korban, Wujec,
lej potrzebują punk2:0, a gole dla gospoGancarczyk – T. Rejmanowski,
tów jak powietrza,
darzy strzelili MaStrzalla. Zmiany: Lach,
dlatego do kolejnego
ciaszczyk i Zalewski.
Jamrozy. Trener: Marek
meczu rudzianie po– Założyliśmy soPiotrowicz.
deszli bardzo zdeterbie po remisie w Kominowani. W sobotę
niecpolu, że chcemy
(16.05.) Slavia od początku do końca meczu
dwa mecze wygrać i to się udało. Dziś cały
atakowała, gola jednak nie zdobyła z akcji,
czas przeważaliśmy, stwarzaliśmy sytuacje.
a po rzucie karnym. Do jedenastki podszedł
Całe szczęście, że ten jeden gol wpadł.
Gancarczyk i ustalił wynik na 1:0.
Chwała dziś chłopakom za walkę i za chęci.
Ciężko porównać mecz z Żarkami do tego
We wtorek (12.05.) drużyna Slavii
sobotniego. Pierwsze spotkanie było bardzo
w świetnym stylu nie dała szans drużynie
dobre w naszym wykonaniu. W meczu
z Żarek. Przy odrobinie lepszej skutecznoz Woźnikami brakowało nam dobrego wyści wynik mógłby być zdecydowanie wyżkończenia – tłumaczył trener Marek Piotroszy. Natomiast drużyna „zielonych” jedynie
wicz.
w pierwszej połowie oddała jeden groźny

Wawel ma patent na rezerwy ROW-u
Rybnik. W poprzedniej rundzie lider ligi
poległ na własnym boisku z rudzianami
aż 1:4. W sobotnim rewanżu na stadionie
Wawelu (16.05.) rybniczanie znów nie
mieli łatwo. Ostatecznie zremisowali
z podopiecznymi trenera Zajdla 0:0.
– Cieszy wynik tego meczu, ale człowiek zawsze chce wygrywać. Patrząc na
okazje ten mecz mogliśmy równie dobrze
wygrać jak i przegrać. Właśnie dlatego
remis był sprawiedliwym wynikiem. Taki
mecz był dobrym doświadczeniem dla

Wawel: Gawlik – K. Kałużny,
Pyc, Buchcik, Wypiór –
Wawrzyczek (85’ Rutkowski),
Maciejok, G. Kałużny
(16’ Leszków), Jaromin (75’
Żur) – Deptuch (54’ Foryś),
Lux. Trener: Jarosław Zajdel.

Wawel nie odpuszczał w tym meczu liderowi.

młodych zawodników. Trzeba chłopców
pochwalić za postawę w tym spotkaniu
– mówił po meczu Jarosław Zajdel, trener
Wawelu.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Futsal

Baraże z TPH
Cuprum Polkowice
Znany jest już rywal rudzkiej Gwiazdy
w jej walce o utrzymanie ekstraklasy. Rywalem rudzian będzie zespół z Polkowic.
Drużyna Cuprum pokonała KS Gniezno
w rewanżu 5:3 zdobywając decydującego
gola w końcówce meczu. W pierwszym
spotkaniu lepsi byli zawodnicy KS Gniezno, którzy wygrali 4:3.
W najbliższy weekend podopieczni
Tomasza Klimasa zagrają na parkiecie
rywali a za dwa tygodnie rewanż odbę-
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Siatkówka

Rozliczenie z KPKS-em

dzie się w Rudzie Śląskiej. Zwycięzca
dwumeczu zapewni sobie prawo gry
w gronie najlepszych futsalowych zespołów w kraju.
Gwiazda też nie próżnuje. W czwartek
(14.05.) w hali MOSiR-u w Halembie odbył się sparing pomiędzy Gwiazdą i Clearexem Chorzów. Starcie zakończyło się
remisem 4:4, mimo że gospodarze prowadzili 4:0. Obydwa zespoły nie wystąpiły w optymalnych składach.

Karate

Z japońskim duchem walki
Drużyna KPKS-u.

Rudzianie dobrze walczyli w tym turnieju.
nieju wzrosła. Coraz lepsi zawodnicy
W niedzielę (17.05.) młodzi karatecy
przyjeżdżają do naszego miasta, aby pow wieku od 7 do 21 lat rywalizowali
kazać swój kunszt. To pierwszy puchar,
w hali MOSiR-u na Halembie. Walki toale tradycja tych zawodów jest bardzo
czyły się w konkurencji kata, czyli predługa – podkreślał.
zentacji sekwencji technik ataku i obrony, jak również kumite, czyli walce. –
Rudzianie siedem razy stawali na najNajliczniejszą grupę wśród zawodników
wyższym stopniu podium. Złote medale
stanowią rudzianie – mówił Roman Dyw swoich kategoriach zdobyli: Łukasz
mek, organizator
Dymek, Zuzanna LenW klasyfikacji drużynowej
turnieju.
ga, Dawid Szymański,
rudzianie
zajęli
drugie
miejsce
Wiktoria Chmiel, Wik– W tym roku
przegrywając jedynie z BKKK
toria Ulejczyk, Zuzanjest to po raz pierwBielsko Biała i pokonując
na Klyszcz i Kamil Piaszy Puchar Śląska,
a więc ranga tur- między innymi SKKK Sosnowiec. secki.

Wyniki drużyn młodzieżowych
Juniorzy: Lipiny 2:1 Slavia, Wawel 1:0 Stadion Chorzów (Górnik)
Rocznik 2001:UKS Szopienice 0:1 Slavia (Karczyński), Slavia 0:3 Polonia Łaziska,
Zantka 1:1 Wawel (Strzyrz), Wawel 5:2 Jastrząb, Grunwald 6:0 Czarni Sosnowiec
(Bartoszek x 2, Aruczan, Ogłoza, Olbryś, Witek) Józefka Chorzów 3:2 Grunwald
(Gosz x 2), Orbita Bukowno 2:0 Gwiazda
Rocznik 2002: Wawel 1:0 Podlesianka (Kamiński), Wawel 7:0 Zantka (Kalinowski
x 4, Kamiński x 2, Pietrzak), Urania 0:3 Śląsk Świętochłowice
Rocznik 2003: UKS Ruch 6:1 Slavia, Wawel 5:1 Jedność Siemianowice, Lechia 06
Mysłowice 1:2 Urania
Rocznik 2004: Rozwój 5:0 Wawel
Rocznik 2005: Pogoń 10:3 Slavia (Sładkowski, Iwaniak, Nowiński), Grunwald
0:25 Józefka Chorzów, UKS Szopienice 5:2 Gwiazda Ruda Ślaska

KPKS prawdopodobnie zakończy rywalizację na 5. miejscu swojej grupy.
Przeszkodzić mogą mu jedynie gliwiczanki, które musiałyby doprowadzić
minimum do tie-breaka i uzyskać lepszy
stosunek małych punktów, w meczu
ze zdecydowanym liderem naszej
grupy Katowicami-Południe. Drużyna
KPKS-u Halemba skończyła rywalizację
tydzień wcześniej ze względu na odbywający się w naszym mieście w przyszły
weekend Młodzieżowy Festiwal Siatkówki.
Na zakończony sezon można spojrzeć
z dwóch perspektyw: osiągniętego wyniku i zmian jakie zaszły w zespole.
Nie trzeba ukrywać, że dla osoby, która nie śledziła poczynań zawodniczek od
początku, nie jest to wynik zbyt zadowalający. Możemy tutaj też mówić o pechu
jeśli chodzi o grupę, w której KPKS musiał walczyć. Zawodniczki trafiły na bardzo mocne zespoły z Katowic i mocno
doświadczone dziewczyny z Żor i Wilkowic. W grupie pierwszej o awans powalczą prawdopodobnie zespoły z Mysłowic i Piekar Śląskich, z którymi rudzianki grały przed i w trakcie sezonu.
Wyniki były zdecydowanie inne od tych
z walki z naszymi liderami. Z Mysłowicami rudzianki przegrały 2:3, ale grając
podstawowym składem, w dwóch pierw-

szych setach rozgromiły przeciwniczki.
Natomiast w Piekarach wygrały 3:2, ale
podstawowe „szóstki” zmierzyły się na
parkiecie dopiero w tie-breaku i znów
byliśmy zdecydowanie lepsi. Dlatego
pozostaje niesmak po rozgrywkach, wiedząc, że będąc w pierwszej grupie zdecydowanie nasze szanse byłyby większe
aby trafić do final four.
To była jedna strona sezonu, drugą natomiast jest drużyna. Przygotowania
w pełni skompletowanym składzie zaczęły się dopiero na niecałe dwa miesiące przed rozpoczęciem sezonu. Drużyna
w prawie połowie składa się z „amatorek”, które wcześniej nie miały zbytnio
kontaktu z prawdziwymi treningami.
Grać uczyły się w szkole na SKS-ach
i wyniosły z nich mnóstwo błędnych nawyków, które chociaż w minimalny sposób trzeba było poprawić. Druga część

Skład: Agata Mańka (K),
Maria Sobota (L), Karolina
Szafarczyk, Alicja Spodzieja,
Małgorzata Noga, Magdalena
Skubis, Marcelina Skubis,
Weronika Kielerz (L),
Weronika Skubis, Aleksandra
Zychowicz, Angelika Wiktor,
Weronika Wyciślik. Trener:
Adam Michna.

drużyny to zawodniczki bardziej doświadczone, ale również z przerwą
w treningach. Wyjątek stanowiły dwie
najmłodsze zawodniczki, które trenują
nieprzerwanie od paru sezonów, reprezentując klub w kategorii młodziczek.
– Transformacja jaką przeszła drużyna jest zdecydowanie najbardziej pozytywną częścią rozgrywek. Nie tylko
umiejętności techniczne czy motoryczne
dziewczyn wzrosły, ale przede wszystkim
poprawiła się atmosfera w drużynie,
czego efektami było lepsze zgranie, wzajemna motywacja do sukcesu i większa
wola walki o każdy punkt. Przed fazą rewanżową rudzianki zdobyły 6 pkt, przegrywając mecze ze słabszymi przeciwnikami, a od tych najlepszych dostając
szybkie „0:3″. W rewanżach zdobywały 9
pkt wygrywając z dolną częścią tabeli,
a najlepszym nie roztoczyły zażarte boje
– tłumaczy trener Adam Michna. – Dlatego jako trener dziękuję całej drużynie
i każdej zawodniczce z osobna za ten sezon. Za trudy jakie ponosiły na treningach, sparingach i meczach. W każdej
drużynie są jakieś problemy, my mieliśmy
ich niewiele. Szczególne ukłony za frekwencję na treningach, na którą nie mogłem narzekać. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie w podobnym składzie będziemy walczyć o wyższe cele – dodaje.

Rugby

Wrocławska porażka
KS Rugby Wrocław 34:24 (26:10) KS Rugby Ruda Śląska
W niedzielę (17.05.) rudzcy rugbiści pojechali do Wrocławia, by zmierzyć się z tamtejszymi zawodnikami
w kolejnym ligowym spotkaniu. Niestety nie był to najlepszy mecz Gryfów. Rudzianie przegrali mecz 34:24.
– Mecz nam się nie ułożył, mimo że
pierwsi zdobyliśmy punkty, zaraz potem dwa razy przyłożył Wrocław po

szkolnych błędach. Później mecz się
wyrównał, ale słabo pracował nasz

Gryfy: Nowak, Fura, Krupiński
(Jopert), Krupiński (Szczepek),
Muc, Mańkowski, Szaciłowski,
Mańkowski, Płusa, Kołodziej,
Mol, Magner, Bryński,
Jurczyński (Karcz), Greinert.

młyn – zarówno w młynach dyktowanych jak i w formacji autu, szwankowała też szarża. Niestety później mimo ostrej wymiany ciosów nie dogoniliśmy wrocławian – relacjonował
spotkanie Patryk Kołodziej, zawodnik rudzkiej drużyny.
Punkty dla Rudy – Bryński 10 (2p),
Płusa 9 (1P, 2pd), Nowak 5 (1p).
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Jednośladem w bezpieczną podróż

Maj w pełni, a na ulicach słychać już powarkiwania silników motocykli. Dla tych, którzy chcą dobrze przygotować swój pojazd do dalekich podróży
jednośladem, przygotowaliśmy kilka wskazówek. Na ten temat porozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, pracownikiem Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów OMEGA, należącej do ﬁrmy AUTO-BUD Sp. z o.o.
– Działania powinniśmy rozpocząć od dokładanego umycia motocyklu. Po takim czasie lakier z pewnością nie będzie lśnił. Warto wziąć
do ręki gąbkę i wiadro z dobrym środkiem myjącym. Myjąc jednoślad powinno się uważać na
to, by nie zalać przewodów elektrycznych, bo to
może mieć przykre konsekwencje. Po wyschnięciu lakier należy wypolerować, by nadać mu
blask. Elementy gumowe natomiast warto pokryć specjalnym preparatem. Na czystym motocyklu łatwiej zobaczyć uszkodzenia, wycieki czy
też pęknięcia – tłumaczy Szczepan Mańka.
– Kolejną ważna sprawą są opony. Jeśli liczą
sobie one więcej niż sześć lat, to mimo dobrego
bieżnika powinniśmy pomyśleć o ich wymianie
na nowe. Guma bowiem także ulega degradacji.
Informacje dotyczące tygodnia i roku produkcji
znajdziemy na boku opony. Przed wprawieniem
maszyny w ruch dokładnie przyjrzyjmy się temu,

jak ogumienie wygląda – czy nie ma pęknięć i odkształceń. Jeśli takie się pojawiły, lepiej nie ryzykować i kupić nowe opony. Jeśli ogumienie
wygląda dobrze, sprawdźmy, czy właściwe jest
ciśnienie w kołach. Źle napompowana opona
w trakcie jazdy może zsunąć się z felgi i o wypadek nietrudno – dodaje.
Oprócz sprawdzania samej maszyny warto
też przygotować sobie odpowiedni ubiór. Przeznaczone do jazdy na motocyklu kurtka,
spodnie, rękawice i przede wszystkim kask są
niezbędne ze względu na nasze bezpieczeństwo.
– Już w trakcie mycia należy dokładnie przyjrzeć się układowi hamulcowemu, grubości tarcz
hamulcowych i klocków. Pamiętajmy przy tym
o sprawdzeniu płynu hamulcowego. Zaleca się
go wymieniać raz na dwa lata. Jeśli jednak jeździmy ostro, warto robić to częściej. Przed roz-

poczęciem prac związanych z układem hamulcowym warto się zastanowić, czy jesteśmy w stanie
podjąć się tego zadania sami, czy lepiej będzie
zlecić to specjaliście. Oprócz tego zwróćmy
uwagę na płyn chłodniczy – mówi wykwaliﬁkowany pracownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. – Po długim postoju należy
sprawdzić, w jakim stanie jest bateria. Do oceny
poziomu naładowania wystarczy zwykły miernik
elektryczny. Akumulator ładujemy przy użyciu
prostownika przeznaczonego do motocykli. Przy
niewłączonym zapłonie napięcie musi być nie
mniejsze niż 12 V, najlepiej między 12,2 i 12,5 V.
Po uruchomieniu silniku napięcie powinno wynosić ok. 13,5 V, co świadczy o prawidłowej pracy układu ładowania. Warto sprawdzić też funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Jeżeli jedno
z nich nie działa, należy najpierw upewnić się,
że nie przepalił się bezpiecznik – dodaje.

W ferworze przygotowań nie powinniśmy zapomnieć także o mniejszych elementach. Światła mijania, drogowe, kierunkowskazy, światło
stopu uruchamiane hamulcem przednim i tylnym, klakson – to elementy, których nie możemy pomijać. Czasem wyjeżdżamy na drogę bez
zweryﬁkowania, czy działają one prawidłowo.
Sprawdzić powinniśmy też stan zawieszenia.
Jeśli pojazd przez dłuższy czas nie był używany, to często dochodzi do zużycia uszczelniaczy. Przyjrzyjmy się goleniom amortyzatorów.
Jeśli są porysowane bądź odpada z nich chrom,
jak najszybciej powinniśmy je wymienić. Kontroli trzeba poddać również tłumienie amortyzatorów. Oczywiście wszystkie te czynności można wykonać samemu, jednak lepiej powierzyć
sprawę fachowcom. Pamiętajmy, że od stanu
technicznego naszego jednośladu uzależnione
jest w dużej mierze nasze bezpieczeństwo.

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

www.auto-bud.com.pl

