
tak naprawdę ma się tutaj dziać.  
Otwarcie CIS-u w tym miejscu to 
świetny pomysł. Będę tu przychodzić 
ze starszym synem  do biblioteki i sa-
ma z koleżankami na kawę – zapew-
niała pani Agnieszka z Orzegowa.
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– Nareszcie coś ruszyło i niezmier-
nie nas to cieszy. Super, oby tak dalej 
– mówiła Teresa Wierzbicka, która 
na otwarcie CIS-u przyszła z Goduli. 
– Wiedziałam, że coś ma tutaj po-
wstać. Dziś przyszłam sprawdzić, co 

CIS dla mieszkańców

Otwarcie CIS-u odbyło się w sobotę (29.03.) o godz. 17. Foto: UM

Na ten dzień czekano w Orzegowie kilka lat – w sobotę (29.03.) oddano do użytku mieszkańców Centrum Inicja-
tyw Społecznych Stary Orzegów. Orzegowski CIS to przede wszystkim biblioteka, galeria sztuki „Czapla”, kawiaren-
ka, a także pomieszczenia przeznaczone na działalność animacyjną. Siedziba ośrodka  mieści się przy ul. Kard. 
A. Hlonda 29. 
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Finał konkursu
,,Woda cenny dar”

Więcej na str.  12-13

Dodatek 
Rudzki Senior

Więcej na str.  17

Po długim okresie starań, dzięki 
zainwestowaniu ok. 2 mln złotych, 
zaangażowaniu organizacji pozarzą-
dowych i prywatnych osób, w sobotę 
(29.03.) oddano do dyspozycji miesz-
kańców dwa budynki, w których ofi -

cjalnie rozpoczęło działalność Cen-
trum Inicjatyw Społecznych Stary 
Orzegów. – Dziękuję wszystkim, któ-
rzy dokładali starań, by CIS powstał. 
Szczególnie pani prezydent, dla któ-
rej rewitalizacja Orzegowa jest bar-
dzo ważna, i która aktywnie wspiera 
nas w tych działaniach. Mam nadzie-
ję, że uda nam się pokazać, że można 
ze sobą współpracować i tworzyć coś 
naprawdę wartościowego na rzecz 
Orzegowa i jego mieszkańców – pod-
kreślała  Agnieszka Płaszczyk, kie-
rownik CIS-u. 

Na otwarciu nie zabrakło władz 
miasta. Prezydent Grażyna Dziedzin 
nie ukrywała, że Orzegów to jej 
oczko w głowie. 

– Oddajemy do użytku mieszkań-
ców Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stary Orzegów. Mam do tego miej-
sca ogromny sentyment i bardzo pra-
gnę, by cieszyło się ono zasłużonym 
uznaniem i blaskiem prawdziwej 
perły na śląskim szlaku zabytków – 
mówiła Grażyna Dziedzic. 

Wygląda na to, że dzielnica za-
cznie tętnić życiem. Działalność 
Centrum Inicjatyw Społecznych Sta-
ry Orzegów zapowiada się atrakcyj-
nie. Na kwiecień zaplanowano m.in. 

Mistrzowie tańca irlandzkiego ponownie 
w Polsce! Grupa Gaelforce Dance, do której przy-
lgnęło określenie „ferrari tańca irlandzkiego”, już 
12 kwietnia wystąpi w Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu. Artyści w niebanalny sposób przedstawią 
historię pełną miłości, dramatu, pasji i zazdrości. 
Chcesz to zobaczyć? Mamy podwójne zapro-
szenie na to widowisko. Wyślij SMS-a o treści 
wiad.irlandia+imię  i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 
brutt o). Na SMS-y czekamy od 2 kwietnia od 
godziny 10.00 do 3 kwietnia do godziny 15.00.

DYŻUR REDAKTORA
Monika Herman-Sopniewska

tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

obchody Międzynarodowego Dnia 
Książki, spotkanie w ramach Dysku-
syjnego Klubu Historycznego, pro-
jekcje fi lmów np. w ramach „CISo-
wego Klubu Filmu Wartościowego”, 
czy zajęcia Fitness Klubu. Na 12 
kwietnia zaplanowano biesiadę 
otwierającą Klub Seniora dla orze-
gowian wraz z pokazem i degustacją 
herbat. 

– Chcemy uruchomić punkt porad 
obywatelskich, gdzie będzie można 
bezpłatnie zasięgnąć np. porady 
prawnej, a także zorganizować 
warsztaty dziennikarskie i wystawę 
ozdób związanych ze świętami wiel-
kanocnymi połączoną z kiermaszem 
prac miejscowych twórców. Nie 
ukrywam, że będziemy próbowali za-
stąpić dawny Dom Kultury Kopalni 
Karol, ośrodek o wielkich trady-
cjach, z którym wiążą się najpięk-
niejsze wspomnienia orzegowian – 
zapowiada Agnieszka Płaszczyk.

O tym, że warto takie placówki 
otwierać, nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Podobny ośrodek powstał 
w Bykowinie, a w pierwszym roku 
działalności tej placówki odwiedziło 
ją prawie 10 tys. osób. 

Monika Herman-Sopniewska

Więcej na str.  8

Trwa akcja
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KRONIKA TYGODNIA

Pożar w mieszkaniu 

W niedzielę (30.03.) w jednym 
z mieszkań przy ul. Grodzkiej w Ru-
dzie Śląskiej-Halembie wybuchł po-
żar. Został on jednak szybko opano-
wany. Na miejsce udały się cztery 
zastępy Straży Pożarnej, ewaku-
owana została jedna osoba – 77-let-
ni mężczyzna. Na razie nie wiado-
mo co było przyczyną pożaru. 

Wypalają bez umiaru
W ostatni weekend rudzcy 

strażacy wyjeżdżali ponad 20 ra-
zy do gaszenia pożarów traw. 
Wiosenne rekordy wypalania 
trwają, a to dopiero początek se-
zonu. Strażacy apelują o rozwa-
gę i rozsądek. 

„Zamiatał” węgiel
Policjanci halembskiego komi-
sariatu zatrzymali 30-latka po-
dejrzanego o kradzież węgla z ko-
palni. Mężczyzna ten specjali-
styczną zamiatarką miał sprzątać 
teren zakładu. Jednak zamiast 
śmieci „zamiatał” węgiel, który 
wywoził z kopalni. Gdy poli-
cjanci zatrzymali Michała W., 
we wnętrzu pojemnika na śmieci 
jego pojazdu załadowana była 
tona węgla. Okazało się, że 
wcześniej opróżnił on pojemnik, 
wyrzucając zamiecione śmieci 
w jednej z alejek kopalni. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty kra-
dzieży, za którą grozi mu kara 
nawet 5 lat więzienia. Ponieważ 
30-letni rudzianin został przyła-
pany na gorącym uczynku, jego 
przyznanie się do winy nie było 
konieczne. 

Statystyki
Urodzenia:  – 36
Zgony:  – 16
Małżeństwa:  – 7
Rozwody:  – 6
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Czas na Chebzie, Nowy Bytom i Rudę
Z mieszkańcami Chebzia, Nowego 

Bytomia i Rudy spotkała się w ostatnim 
czasie prezydent Grażyna Dziedzic. 

W środę (26.03.) tematów, z którymi 
przybyli mieszkańcy Chebzia i Nowego 
Bytomia było mnóstwo. Dopytywali oni 
między innymi o zakończenie robót dro-
gowych na torowisku w Chebziu. – Jak 
zapewniają Tramwaje Śląskie, roboty 
mają zakończyć się w maju – przekazała 
mieszkańcom prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Nie zabrakło uwag dotyczących stanu 
cmentarza znajdującego się w Nowym 
Bytomiu. – Przepełnione kontenery na 
śmieci, lipy, które od lat nie były przyci-
nane, brak wybrukowania bocznych ale-
jek – opisywała jedna z mieszkanek, 
którą zapewniono, że wkrótce zostanie 
przeprowadzona szczegółowa inwenta-
ryzacja cmentarzy komunalnych. To  
pierwszy krok do wprowadzenia zmian 
w zarządzaniu cmentarzami.

Na poniedziałkowym spotkaniu 
z mieszkańcami Kuźnicy (31.03.), które 
odbyło się w Miejskim Przedszkolu nr 8 
przy ulicy Sobieskiego głównym tema-
tem był brak miejsc przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży.

– Nie ma tu żadnej infrastruktury dla 
dzieci i młodzieży. Oni się po prostu nu-
dzą i potem powstają nielegalne graffiti 
– mówił jeden z mieszkańców.

– Zastanowimy się nad tym, aby po-
wstał tu plac zabaw dla dzieci. Spróbuje-
my dojść do porozumienia z dyrektor 
przedszkola. Oczywiście do tego nie-
zbędne są środki finansowe – tłumaczyła 
wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Wiele uwagi poświęcono również te-
renowi po byłym basenie znajdującym 
się w parku Sobieskiego.

– Misy basenowe zostaną zasypane 
w tym roku. Na rewitalizację parku po-
trzeba natomiast naprawdę bardzo dużo 
pieniędzy. Obawiamy się, że niestety  

w tym roku ich nie wystarczy – wyjaśniał 
zebranym Roman Pasternok  z Wydziału 

Z mieszkańcami Kuźnicy prezydent Grażyna Dziedzic spotkała się w miniony poniedziałek (31.03.)
 Foto: SH

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska. Sandra Hajduk

Ponad 20 tysięcy na działalność
Jeśli jesteś osobą bezrobotną i my-

ślisz o rozpoczęciu własnej działalno-
ści gospodarczej, to dla Ciebie 
ogromna szansa. Przystępując do 
projektu systemowego „Zacznij od 
dziś. Projekt aktywizacji osób bezro-
botnych” możesz otrzymać na ten cel 
21,5 tys. złotych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie 
Śląskiej oferuje kolejny program uła-
twiający start osobom zakładającym 
po raz pierwszy własną firmę. Środki 
na ten cel pozyskano z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W sumie do 
podziału czeka ponad 1,5 miliona 
złotych.

– Rekrutację osób do pierwszej tu-
ry rozpoczęliśmy już na początku 
marca, będzie ona trwała do końca 
kwietnia – mówi Beata Płaczek, za-
stępca dyrektora PUP. 

By wziąć udział w projekcie należy 
spełnić konkretne kryteria.

– Do projektu mogą się zgłaszać 
osoby bezrobotne zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Naj-
ważniejsze, żeby miały pomysł na 
własny biznes i były gotowe, by pod-
jąć wyzwanie jakim niewątpliwie jest 
prowadzenie własnej firmy – tłuma-
czy Beata Płaczek.

Warto podkreślić, iż osoby bezro-
botne zainteresowane udziałem 
w projekcie systemowym mogą li-
czyć na pełne wsparcie pracowników 
rudzkiego Urzędu Pracy, którzy z chę-
cią odpowiedzą na wszelkie pytania 
i wątpliwości, zgłaszane na etapie re-
krutacji do projektu. Również w trak-
cie realizacji projektu pracownicy 
będą udzielali pomocy osobom zain-
teresowanym podjęciem własnej 
działalności gospodarczej zarówno na 
etapie składania wniosku o jej przy-
znanie, jak i na etapie jej rozliczenia. 
– Myślę, że przystąpienie do projektu 

systemowego to doskonała szansa dla 
osób ceniących sobie niezależność 
zawodową. Daje szansę wzięcia spra-
wy w swoje ręce i samodzielność w  
kształtowaniu swojej pozycji i kariery 
zawodowej w ramach prowadzenia 

własnego biznesu, który powstanie za 
sprawą środków finansowych będą-
cych w dyspozycji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej – 
podsumowuje Beata Płaczek.

Magdalena Szewczyk

Program realizowany przez PUP skierowany jest do bezrobotnych, mających pomysł na biznes. Foto: arch.

INFORMACJA DLA  
MIESZKAŃCÓW

zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, w zamian 
za święta przypadające w dniach wolnych od pra-
cy, pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć dla 
pracowników inne dni wolne od pracy. 

W związku z powyższym, Prezydent Miasta 
Ruda Śląska informuje, że w dniach 18 kwietnia  
i 24 grudnia 2014 r. Urząd Miasta będzie nie-
czynny, natomiast w dniu 17 kwietnia 2014 r. 
Urząd będzie otwarty w godzinach od 8.00 do 
16.00. Regulacja ta nie obejmuje pracowników 
Urzędu Stanu Cywilnego rejestrujących zgony, 
którzy pracować będą:
– 17 kwietnia  8.00-18.00
– 18 kwietnia  8.00-14.00
– 24 grudnia  8.00-16.00
– 29 grudnia  8.00-18.00

OGŁOSZENIE
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Posiadanie 
kompostowni

– Zgodnie z ustawą o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach sa-
morządy są obowiązane systema-
tycznie ograniczać masę odpadów 
komunalnych ulegających biodegra-
dacji przekazywanych do składowa-
nia. W 2020 roku nie możemy ich 
przekazywać na składowisko nie 
więcej niż 35 procent w stosunku do 
odpadów wytwarzanych w 1995 ro-
ku. Te surowe przepisy zmuszają nas 
do szukania odpowiednich rozwią-
zań. Żeby sprostać tym  wymogom 
ustawy Ruda Śląska musi mieć Re-
gionalną Instalację Przetwarzania 
Odpadów, czyli tzw. RIPOK-a. Dla-
czego jest to tak ważne? Otóż zgod-
nie z prawem wszystkie odpady ko-

munalne muszą trafiać właśnie do 
RIPOK-ów. O tym, czy dana instala-
cja ma status RIPOK-a decyduje 
dziś Sejmik Województwa Śląskiego. 
Obowiązujące dziś prawo zmusza 
nas do budowy kompostowni. Jeśli 
dana gmina nie będzie mieć takiej 
instalacji, to odpady z jej terenu 
trzeba będzie wywozić tam, gdzie ta-
kie instalacje są. Grozi nam wywoże-
nie śmieci nawet kilkadziesiąt kilo-
metrów poza Rudę Śląską. Łatwo 
więc sobie wyobrazić i policzyć o ile  
wzrosną koszty wywozu odpadów od 
mieszkańców Rudy Śląskiej. Odczuje 
to w swoim budżecie każdy rudzia-
nin. Dlatego zarówno nam, jak i wła-
dzom miasta zależy na tym, by Ruda 

Śląska miała swój własny RIPOK – 
mówi Rafał Pamuła, prezes Toen-
smeier Południe.

To dlatego rudzki Toensmeier stara 
się o status regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych. Powstanie kompostowni uła-
twiłoby otrzymanie tego statusu.

– W tej chwili pracujemy nad uzu-
pełnieniem dokumentacji i nad weryfi-
kacją uwag, które na bieżąco otrzy-
mujemy. Jesteśmy po zaopiniowaniu 
tego projektu przez Sanepid i Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
W tej chwili dopracowujemy doku-
mentację. Jeśli wyczerpiemy wszelkie 
możliwe kwestie to powinniśmy otrzy-
mać decyzję środowiskową na realiza-

cję tej inwestycji i wtedy przygotujemy 
projekt budowlany i będziemy w trybie 
prawa budowlanego realizować inwe-
stycje. Jej budowa powinna potrwać 
pól roku – dodaje prezes Pamuła.

Są jednak tacy, którzy protestują 
przeciwko jej budowie.

– Jesteśmy otwarci na wszelkie 
uwagi. Dzięki nim jesteśmy w stanie 
proponować rozwiązania, które w spo-
sób skuteczny likwidują to, czego 
mieszkańcy pobliskiego osiedla oba-
wiają się najbardziej, chodzi oczywi-
ście o przykry zapach. Przypomnę, że 
w wyniku rozmów z mieszkańcami 
i władzami Rudy Śląskiej zmieniliśmy 
koncepcję budowy hali kompostowni. 
Różnica polega na tym, że cały proces 
przetwarzania odpadów będzie za-
mknięty, dzięki czemu kompostownia 
nie będzie uciążliwa. Nie ma takiej 
drugiej kompostowni w Polsce. I choć 
to rozwiązanie będzie kosztować zde-
cydowanie więcej, uznaliśmy, że mu-
simy z niego skorzystać. Wychodzimy 
tym samym naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Wszelkie ich uwagi 
traktujemy niezwykle poważnie i cie-
szymy się, że ta inwestycja budzi tak 
duże zainteresowanie. Ale musimy so-
bie szczerze powiedzieć, że dziś nie 
ma lepszych rozwiązań. Znam wszyst-
kie zarzuty przeciwników kompostow-
ni. Szkoda, że podając negatywne 
przykłady działalności różnych tego 
typu instalacji w kraju, osoby te nie 

Spółka Toensmeier Południe / dawny PUK / przygotowuje się do najważniejszej od lat inwestycji 
– budowy kompostowni. Wszyscy mają świadomość tego, że jest ona potrzebna, ale kontrowersje 
wzbudza jej lokalizacja. Spółka podkreśla, że musi ona powstać przy działającej instalacji do segrega-
cji odpadów. Niepokoi to część mieszkańców pobliskiego osiedla. Dziś wracamy do tematu.

sprawdziły dokładnie tych przypad-
ków. Tamte kompostownie są inne. 
W ich przypadku część procesu kom-
postowania realizowana jest poza ha-
lą – dodaje prezes Pamuła.

Prezes  Pamuła podkreśla jedno-
cześnie, że powstanie kompostowni 
to kolejne miejsca pracy:

– Nasza grupa zatrudnia obecnie 
w Rudzie Śląskiej prawie 300 osób. 
Ponad 200 z nich pracuje w spółce 
Toensmeier Południe, czyli w dawnym 
Przedsiębiorstwie Usług Komunal-
nych. Resztę zatrudniamy w naszej 
drugiej spółce, o której niewiele osób 
wie – Toensmeier Polska. Jest to spół-
ka pełniąca centralne funkcje w ra-
mach polskiej grupy Toensmeier. 

Budowa kompostowni oznacza 
utrzymanie oraz rozwój kolejnych 
miejsc pracy w Rudzie Śląskiej i więk-
sze dochody budżetu miasta.  

Dlaczego kompostownia nie może 
powstać w innym miejscu? 

– Analizowaliśmy różne lokaliza-
cje. Niestety kompostownia musi być 
w tym miejscu, gdzie jest instalacja 
do segregacji odpadów. Musi być 
zachowana tzw. ciągłość technolo-
giczna. Budowa kompostowni w in-
nym miejscu oznacza konieczność 
przeniesienia całej instalacji. A to 
sporo kosztowałoby nas wszystkich. 
Proszę mi wierzyć wybieramy wa-
riant najbardziej korzystny dla 
wszystkich. MHS
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Spełnione marzenie Oliwii uleczalnie chorych dzieci. Robimy to 
już od 11 lat, a na koncie mamy 3 500 
spełnionych marzeń. Rodzice Oliwii 
zgłosili ją za pośrednictwem naszej 
strony internetowej. Tam wystarczy 
wypełnić prosty formularz i czekać 
na spełnienie marzenia – opowiadała 
Adrianna Wróbel, koordynatorka 
projektów w Fundacji Dziecięca 
Fantazja.

Wraz z nią do Rudy Śląskiej przy-
jechali wolontariusze z Kanady. To 
oni wręczyli Oliwii wymarzony pre-
zent. Wizyta osób z Fundacji była 
trzymana w tajemnicy. Dziesięciolat-
ka nie kryła swojego zaskoczenia, 
a rodzice łez wzruszenia.

– Rehabilitacja jest ważna i to, że 
walczymy o to, by Oliwka jak najle-
piej radziła sobie w przyszłości, to 
jedno. Nie da się jednak ukryć, że 
część dzieciństwa jej ucieka. Bardzo 
fajnie, że są takie chwile, w których 
może się ona poczuć doceniona i jest 
po prostu szczęśliwa – mówiła Ewa 
Jakubowska, mama Oliwii.

Sandra Hajduk

Zaniemówiła z zaskoczenia – tak na 
realizację swojego marzenia zareagowa-
ła 10-letnia Oliwia. W czwartek (27.03.) 
wolontariusze z Fundacji Dziecięca 
Fantazja odwiedzili dziewczynkę zma-
gającą się z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, by wręczyć jej upragnione-
go Xbox-a z grami i sensorem ruchu. – 
Dzięki tej konsoli mogę aktywnie spędzić 
czas – mówiła zachwycona Oliwia.

– Fundacja Dziecięca Fantazja 
zajmuje się spełnianiem marzeń nie-

Wymarzoną konsolę wręczyli Oliwii wolontariusze z Kanady. Foto: SH
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Dzień dawcy Czy myślałeś kiedyś o tym jak realnie możesz po-
móc drugiemu człowiekowi? Już trzeciego kwietnia 
od godziny 10.00 do 20.00 każdy będzie miał ku temu 
wspaniałą okazję, ponieważ w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 im Jana Pawła II zostanie zorgani-
zowany Dzień Dawcy Szpiku.

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek 
pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 
50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestrujący się najpierw 
przechodzi wstępny wywiad medyczny, wypełnia for-
mularz z danymi osobowymi oraz oddaje próbkę wy-
mazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policz-
ka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone 
cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że 
kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycz-
nym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszy-
scy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z nr PESEL.  RP

REKLAMA

Niech żyje nam!

25 marca w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
świętowano jubileusz 90. urodzin 
pensjonariusza Bronisława Wiśniow-
skiego. Pan Bronisław uczęszcza do 
Dziennego Domu od 15 lat. W tym 
czasie dał się wszystkim poznać jako 
osoba życzliwie nastawiona do ludzi 
i świata. Zdaniem Jubilata jedynym 
sposobem na długowieczność jest ak-
tywność fizyczna i kontakt z drugim 
człowiekiem. – W Dziennym Domu 
pan Bronisław może pograć z przyja-

ciółmi w karty i oddawać się swoim 
ulubionym zajęciom, jakim jest taniec 
i śpiew. Jest osobą, która nigdy nie 
narzeka i czerpie radość z każdej 
chwili – tak przedstawia Jubilata Vio-
letta Chojnacka-Malik, dyrektor 
DDPS.

Podczas uroczystości zorganizo-
wanej w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej pan Bronisław przyjął ży-
czenia od dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, przyja-
ciół i wszystkich pracowników. MS

Pan Bronisław Wiśniowski świętował swoje 90. urodziny. Foto: arch.
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3 x Happy
25 marca w SP nr 41 odbył się fi-

nał V edycji turnieju matematyczne-
go  w układaniu łamigłówek  3 x 
Happy. Konkurs przeznaczony był 
dla uczniów klas IV – VI.  W tym 
roku do rozgrywek zgłosiło się 76 
uczniów, do ścisłego finału zakwali-
fikowało się 22 zawodników.  
Uczestnicy konkursu udowodnili, że 
posiadają niezwykły talent w ukła-
daniu łamigłówek.Po zaciętej walce 
udało się  wyłonić laureatów po-
szczególnych kategorii. Najlepszy-
mi w konkursie okazali się: Kamil 
Czapla, Maciej Hajdara, Oliwia 
Hrycyszyn, Dawid Koch, Marcel 
Krupa, Paweł Darda oraz Ewelina 
Słodczyk.

Żółty Tydzień
Od poniedziałku 31 marca do 11 

kwietnia będzie trwała XXVIII edy-
cja akcji Żółty Tydzień. Jej celem 
jest uświadomienie zagrożeń zdro-
wotnych związanych z wirusowymi 
zapaleniami wątroby oraz edukacja 
na temat sposobów zapobiegania 
tym chorobom. Punkty szczepień 
biorące udział w akcji oferują szcze-
pionki skojarzone, zabezpieczające 
jednocześnie przed zachorowaniem 
na WZW typu B i typu A, jak rów-
nież szczepionki monowalentne. In-
formacje o adresach punktów szcze-
pień można znaleźć na stronie www.
zoltytydzien.pl.

Wykład z psychologii
Interesujesz się psychologią spo-

łeczną? Zainteresował Cię kontro-
wersyjny eksperyment więzienny 
profesora Philipa Zimbardo? Jeśli 
tak – przyjdź 12 kwietnia na wykład 
i spotkaj się osobiście z jednym 
z najwybitniejszych psychologów 
na świecie. Spotkanie z profesorem 
odbędzie w  sobotę o godzinie 17.00 
w MCK. Wstęp wolny po wcze-
śniejszym zgłoszeniu udziału.

W SKRÓCIEDni Amerykańskie z historią w tle
Po raz ósmy w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących i Ponadgimnazjalnych nr 4 
im. Herberta Clarka Hoovera obchodzono 
Dni Amerykańskie. W tym roku tematem 
głównym była „Historia Stanów Zjedno-
czonych, sztuką i naturą pisana”.

W ramach obchodów Dni Amerykań-
skich uczniowie brali udział w różnych 
konkursach szkolnych: prezentowali swo-
ją wiedzę, malowali, tworzyli rzeźby 
i prezentacje multimedialne. Konkursy, 
chociaż dotyczyły różnych dziedzin i wy-
magały innych zdolności, wszystkie na-
wiązywały do historii Stanów Zjednoczo-
nych.

– Odniesienie do historii ma nauczyć 
uczniów szacunku do niej. Ma w nich wy-
robić świadomość, że naród jest taki, ja-
kim tworzy go historia. Historia Stanów 
Zjednoczonych, chociaż krótka, jest nie-
zwykle bogata. Dzisiejsze społeczeństwa 
natomiast to efekt procesów historycz-
nych, które kiedyś przebiegały – tłuma-

czyła Iwona Luszczak, nauczycielka 
w ZSOiP nr 4, jedna z koordynatorek Dni 
Amerykańskich. – Historia każdego naro-
du jest bardzo ważna, bo to są nasze ko-
rzenie – podkreślała.

Laureatów konkursów uhonorowano 
w trakcie oficjalnego podsumowania Dni 
Amerykańskich, które odbyło się we wto-
rek (25.03.) w Miejskim Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty. Uroczystości towarzy-
szyło otwarcie wystawy „Grand Canyon” 
oraz prezentacja przez uczestników filmu 
dokumentującego tę wyprawę. Uczniowie 
natomiast wystawili spektakl wprowadza-
jący w tematykę szkolnych Dni Amery-
kańskich oraz zademonstrowali prezenta-
cję przybliżającą najbardziej znane posta-
cie ze Stanów Zjednoczonych.

– Najważniejsze, by młodzi ludzie mieli 
w życiu autorytety. W Stanach Zjednoczo-
nych ich nie brakuje. Cieszę się, że nasza 
młodzież także może o nich usłyszeć – mó-
wiła prezydent Grażyna Dziedzic.

– Takie wydarzenie to świetna oka-
zja do wzmocnienia związków zarów-
no między naszymi krajami jak i ludź-
mi – podkreślała natomiast Ellen Ger-
main, konsul generalna USA.– Życzę 
zwłaszcza obecnej tu młodzieży, żeby 

nie bała się marzyć, żeby wyznaczała 
sobie cele i nie cofała się przed ryzy-
kiem, bo kto nie ryzykuje, ten nie wy-
grywa. Sukces osiąga się metodą prób 
i błędów – radziła.

Sandra Hajduk

Uczniowie uświetnili uroczyste podsumowanie Dni Amerykańskich specjalnie przygotowanym na tę okazję spek-
taklem. Foto: SH

Wiadomości Rudzkie 2.04.2014 5

7 dni z kulturą
Wielkie święto uczniów – nie tylko 

tych uzdolnionych artystycznie, ale tak-
że tych, którzy kochają kulturę. To rów-
nież święto nauczycieli, którzy angażują 
się w całe przedsięwzięcie. W piątek 
(28.03.) w I LO im. Adama Mickiewi-
cza po raz 26 odbył się finał Tygodnia 
Kultury Uczniowskiej.

Jak twierdzą uczniowie, od ponie-
działku w I LO nastało wielkie zamiesza-
nie, w powietrzu wyczuć można było 
mieszankę wielkiego zaangażowania 
oraz stresu. Trzy dni trwały artystyczne 
przesłuchania klas „Mickiewicza”. Przez 
korytarze przewijały się tłumy uczniów 
w kolorowych strojach, ćwiczących kwe-
stie i czekających na swoją kolej. W pią-
tek natomiast odbyło się podsumowanie 
imprezy, podczas której zaprezentowali 
się finaliści. Uczniów zapytaliśmy jak 
przeżywają to kulturalne święto.

– Każda klasa, bez względu na to czy 
ma profil artystyczny, czy nie, może za-

prezentować swoje umiejętności. Często 
sądzi się, że klasy ścisłe nie podołają ta-
kiemu zadaniu, w praktyce jednak oka-
zuje się, że bardzo dobrze im to wycho-
dzi – tłumaczyła gimnazjalistka Julia 
Daniel, podkreślając, że kultura jest dla 
wszystkich.

Jak przystało na uczniów I LO, przy-
gotowano m.in. inscenizację utworu pa-
trona szkoły: – Dzisiaj zaprezentujemy 
widowisko „Dziady cz. III”, dzięki któ-
remu dostaliśmy się do tego finału – do-
dała Julia.

– Tydzień Kultury Uczniowskiej jest 
odskocznią od codzienności czy nauki 
i pozwala wykazać się uczniom w innych 
dziedzinach. Fajnie, że szkoła to nie tyl-
ko nauka – mówiła maturzystka Marty-
na Nowak, która podczas finału wyrecy-
towała utwór „Wielki Piątek, czyli ko-
bieta demon”.

– Recytowałam już wcześniej, zanim 
przyszłam do liceum, ale to właśnie tutaj 

nauczyciele popchnęli mnie dalej w tym 
kierunku. To w tej szkole postanowiłam, 
że zajmę się recytacją na poważnie – do-
dała.

Podczas Tygodnia Kultury, choć z na-
zwy jest on „uczniowski”, ogromną rolę 
odgrywają nauczyciele klas.

– Nasi nauczyciele bardzo się anga-
żują, pomagają nam w przygotowa-
niach, załatwiają rekwizyty, wysłuchują  
propozycji tematów na prezentacje. Są 
częścią tego wydarzenia – podkreślała 
Martyna Nowak.

Magdalena Szewczyk

RE
KL

A
M

A
re

kl
am

a@
w

ia
do

m
os

ci
ru

dz
ki

e.
pl

Finał Tygodnia Kultury Uczniowskiej odbył się w Miejskim Centrum Kultury. Foto: MS
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Teatralny finał

– Najważniejsze jest to, by wcho-
dząc na scenę mieć coś do powiedze-
nia publiczności – mówiła Wiesława 
Żurek, emerytowana polonistka z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. G. Morcinka. I w tym wypadku 
tak właśnie było, o czym widzowie 
mogli się przekonać we wtorek 
(25.03.) w trakcie Wielkiego Finału 
Teatralnego, będącego podsumowa-
niem tradycyjnie już organizowanego 
w „Morcinku” Festiwalu Zespołów 
Teatralnych.

W tym roku odrobinę zmieniono 
zasady festiwalu. Do tej pory bowiem 

był to festiwal klasowych zespołów 
teatralnych. Aktualnie tę zasadę znie-
siono, a klasy miały możliwość łącze-
nia się ze sobą. Większy nacisk poło-
żono na stworzenie przez zespół wła-
snego scenariusza. Niektóre grupy 
wykorzystały w tym celu kontekst li-
teracki, inne zaś od podstaw tworzyły 
swoje historie. Największą z innowa-
cji było to, że zespoły mogły wyjść 
poza salę gimnastyczną. Za tło spek-
taklu mogły posłużyć schody, sala 
lekcyjna czy szkolne boisko. Na zre-
alizowanie tych zadań zdecydowało 
się 16 zespołów i trzeba przyznać, że 

Uczniowie „Morcinka” w swoich przedstawieniach często podejmowali ważne tematy. Foto: SH
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Aktywna szkoła

Wiele działo się ostatnio w Szkole 
Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowac-
kiego w Orzegowie. 18 marca placówka 
zorganizowała Dzień Otwarty dla przed-
szkolaków objętych od nowego roku 
obowiązkiem szkolnym. Następnego 
dnia uczniowie klasy drugiej oraz grupa 
przedszkolna „Tygryski” odwiedzili 
Dom Pomocy Społecznej „Senior” 
w Rudzie Śląskiej.

 W Dniu Otwartym wzięło udział pra-
wie 300 pięcio- i sześciolatków ze 
wszystkich okolicznych przedszkoli. 
Starsi koledzy przedstawili gościom 
spektakl, w którym zaprezentowali 
wspaniały świat bajek. Po południu 

przedszkolaki jeszcze raz mogły zoba-
czyć szkołę, tym razem z rodzicami.

– Co prawda na tym etapie to nie dzie-
ci a rodzice podejmą decyzję o szkole, do 
której pójdzie pociecha, jednak dobrze, 
że placówki organizują takie Dni Otwar-
te. Rodzic ma możliwość podjęcia świa-
domej decyzji – mówił pan Andrzej, 
mieszkaniec Orzegowa.

Kolejnego dnia uczniowie także nie 
próżnowali – drugoklasiści zabrali bo-
wiem podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej 
w roztańczoną oraz rozśpiewaną podróż 
po Karaibach, Francji oraz Włoszech. 

Robert Połzoń

18 marca szkołę odwiedzili przyszli uczniowie. Foto: arch.

pomysłów uczniom nie brakowało.
– Zadziwiło mnie to, że młodzież 

często w swych spektaklach porusza 
ważne tematy, a nie tylko te stricte 
rozrywkowe. To pokazuje, że ludzie 
młodzi chcą mówić o czymś poważ-
nym. Jeżeli bowiem ktoś wybiera jako 
inspirację „Zbrodnię i karę”, to musi 
mieć coś ważnego do powiedzenia – 
tłumaczyła Wiesława Żurek, jedna 
z pomysłodawczyń imprezy.

Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji była awangarda. Za inspirację 
posłużył fragment wiersza Juliana 
Tuwima. Zdanie: „Co się tam dzieje 
w mej głowie: Pędy, zapędy, ognie, 
ogniwa” miało wydobyć z młodzieży 
kreatywność i stanowić inspirację. 
Stworzenie spektaklu stanowiło jed-
nocześnie świetną okazję do przeła-
mania wewnętrznych barier.

– Chciałyśmy wykroczyć poza pew-
ne granice. Przedstawienie miało być 
w końcu awangardowe, dlatego po-
stawiłyśmy na burleskę. Układy cho-
reograficzne były trudne, ale jesteśmy 
bardzo zadowolone z efektu – opo-
wiadała Marcelina Kondrat, uczenni-
ca „Morcinka”. – Dzięki udziałowi 
w festiwalu udowodniłyśmy sobie, że 
nie powinno się ukrywać swoich 
umiejętności. Warto stawić czoła tre-
mie i zaprezentować się na scenie – 
dodała.

Sandra Hajduk
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Spalone kontenery

– „Piszę do redakcji z powodu bra-
ku zainteresowania zarówno ze strony 
spółdzielni „Perspektywa”, jak i PUK 
pewną sprawą. Otóż w nocy, z ponie-
działku na wtorek lub z wtorku na śro-
dę(10-11 lub 11-12 marca) spaliły się 
u mnie pod domem, przy ul. ks. A. Po-
tyki, dwa śmietniki plastikowe. Po in-
terwencji straży pożarnej pozostały 
tylko spalone resztki i do tej pory nikt 
tego nie uprzątnął” – pisze rudzianka. 

W sprawie głos zabrało MGSM 
„Perspektywa”: – Państwowa Straż 

Pożarna po ugaszeniu pożaru w no-
cy z 11 na 12 marca powiadomiła 
PUK o powstałych zniszczeniach. 
Dwa dni po zaistniałym incydencie 
(14 marca) wywiezione zostały dwa 
pojemniki i wstawiono jeden iden-
tyczny o litrażu 1100, a w dniu 18 
kwietnia br., za drugi wstawiono 
sześć sztuk pojemników o litrażu 110 
i wysprzątano placyk gospodarczy – 
informuje Aleksandra Wilk z MGSM 
„Perspektywa”.

Magdalena Szewczyk

Pozostałości po śmietnikach zostały szybko uprzątnięte. Foto: arch.

Na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy maila od jednej z mieszkanek Rudy 
Śląskiej. Problem dotyczył spalonego śmietnika, został jednak bardzo szybko 
rozwiązany.

Hydrozagadka

– Może jest to niewielki problem, 
ale bardzo nieznośny. Wgłębienie to 
jest na tyle duże, że każda zgromadzo-
na tam woda bardzo długo się utrzy-
muje. Potem przez to ogromne błoto 
przechodzą mieszkańcy, którzy muszą 
iść w stronę kosza na śmieci lub do-
stać się do swoich samochodów – mó-
wi pan Mateusz, mieszkaniec dzielni-
cy Ruda.

Sprawę błotnego wgłębienia skie-
rowaliśmy do Administracji nr 3 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Rozważamy możliwość napra-
wienia wymienionego odcinka jezd-
ni, jednak z braku możliwości odpro-
wadzenia wody do studzienki kanali-
zacyjnej, która znajduje się w znacz-
nej odległości, wiąże się to z general-
nym remontem drogi wewnętrznej. 
W chwili obecnej usuwamy graffiti 
z elewacji budynków w zasobach Ad-
ministracji nr3 – tłumaczy Małgo-
rzata Woszczyna, kierownik Admini-
stracji nr 3.

Robert Połzoń

W ciepłe dni woda zamienia się w błotnistą breję. Foto: RP

Wieczna woda – to określenie nie jest obce mieszkańcom ulicy Norwida 18. 
Przy tamtejszym parkingu jedno z wgłębień w jezdni ciągle wypełnione jest wo-
dą. Brudzą się buty i samochody mieszkańców – pan Mateusz mówi takiej sytu-
acji „nie”.

HaRmonogRam 
wiosennych spotkań  

prezydent miasta  
z mieszkańcami 

wygląda 
następująco:

3 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie 

z mieszkańcami Wirku  
i Czarnego Lasu  

– Szkoła Podstawowa nr 8,  
ul. Główna

7 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami 

Bykowiny – R.O.D. Sielanka, 
ul. Plebiscytowa

8 kwietnia – godz. 18.00
spotkanie z mieszkańcami 

Kochłowic 
– Szkoła Podstawowa nr 18, 

ul. Łukasiewicza

15 kwietnia – godz. 18.00 
spotkanie z mieszkańcami 

Bielszowic 
– Dom Kultury, ul. Kokota
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Rudzianie sprawdzają swoje samochody
Kampania „Bezpieczny Samo-

chód – Bezpieczna Rodzina” orga-
nizowana przez wydawcę tygodni-
ka „Wiadomości Rudzkie” na pół-
metku! Jeszcze do 11 kwietnia 
możecie sprawdzić stan technicz-
ny swoich samochodów w wybra-
nych stacjach diagnostycznych. 

Do tej pory na trzech stacjach 
diagnostycznych swój samochód 
sprawdziło prawie 400 kierowców. 
Poprzez kampanię chcemy uświa-
domić mieszkańcom, jak duży 
wpływ na bezpieczeństwo na dro-
dze ma stan techniczny samocho-
du. Z tego powodu od 19 marca do 
11 kwietnia już po raz piąty daje-
my Państwu możliwość bezpłat-
nego sprawdzenia swoich pojaz-
dów. Należy pamiętać, że nie jest 
to obowiązkowy przegląd. Przy-
pominamy, że sprawdzone zostaną 
światła zewnętrzne, stan ogumie-
nia, podwozie i nadwozie.

– Badania staramy się wykony-
wać na bieżąco. Klient podjeżdża 
i chce skorzystać z akcji – odbywa 
się to od ręki. W większości aut, 
które odwiedziły naszą stację, wy-
kryto usterki. W dużej mierze były 
one poważne i dotyczyły układu 
kierowniczego lub układu hamul-
cowego. Są to takie usterki, których 

klient nie ma możliwości skontrolo-
wać bez urządzeń, jakie posiadamy 
– tłumaczy Jarosław Kłos, diagno-
sta ze Stacji Kontroli Pojazdów 
PWiK w Rudzie Śląskiej.

– Pośród najczęstszych usterek 
pojawiają się problemy z wahacza-
mi, końcówkami drążków kierow-
niczych i łącznikami stabilizatora. 
Zdarzyło się też kilka problemów 
z oświetleniem. Nasi pracownicy 
są mile zaskoczeni, że samochody, 
które przyjeżdżają, są w tak dobrym 
stanie. Kierowcy dbają o swoje sa-
mochody zanim coś się stanie – 
mówi Michał Kozłowski, kierow-
nik zarzą dzają cy w Okrę gowej 
Stacji Kontroli Pojazdów ,,OME-
GA’’.

Niezdecydowanych zachęcamy, 
żeby jednak spróbować i wziąć 
udział w akcji. Sprawdzenie sa-
mochodu trwa zaledwie kilka mi-
nut. Wystarczy przyjechać na jed-
ną z trzech stacji diagnostycznych 
i poczekać na swoją kolej. Pra-
cownicy całkowicie nas poprowa-
dzą i powiedzą gdzie się ustawić 
oraz co w danym momencie uru-
chomić. Kontrola jest przeprowa-
dzona sprawnie i profesjonalnie. 

– Na udział w akcji zdecydowa-
łam się pierwszy raz. Jestem ko-

Jeszcze do 11 kwietnia można sprawdzić swój samochód. Foto: AP

bietą i każdy, nawet najmniejszy 
stukot w samochodzie sprawia, że 
boję się czy czegoś nie zepsułam. 
Na szczęście okazało się, że mój 
samochód jest bezpieczny. Pan na 
stacji diagnostycznej wszystko do-
kładnie sprawdził i dał kilka cen-
nych rad. Na pewno wezmę udział 
w kolejnej edycji – zapewnia Alina 
Pączkowska z Kochłowic.

Gdy okaże się, że któryś ele-
ment jest niesprawny, bez obaw. 
Pracownicy stacji nie będą zatrzy-
mywali dowodów rejestracyj-
nych.

– Trzeba pamiętać, że prowa-
dzona przez nas kampania nie za-
stępuje obowiązkowego przeglądu 

samochodu. Daje za to możliwość 
bezpłatnej kontroli pojazdu nieza-
leżnie od tego ile czasu pozostało 
do obligatoryjnej wizyty na stacji 
diagnostycznej. Mamy nadzieję, że 
,,Wiadomości Rudzkie” w pewnym 
stopniu przyczyniają się do popra-
wy bezpieczeństwa na drodze – 
mówi Anna Piątek-Niewęgłowska, 
prezes Spółki Śląskie Media.

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w akcji można pobrać ze strony 
www.wiadomoscirudzkie.pl. Każ-
dy, kto w ramach kampanii spraw-
dzi swój samochód, otrzyma za-
wieszkę do samochodu z logoty-
pem akcji i partnerów. Zachęcamy 
do udziału. Agnieszka Pach

– Smakomania to lokal zrodzony 
z pasji?

– Zgadza się. Zaczęło się od tego, 
że chcieliśmy być innowacyjni. Chcie-
liśmy tworzyć coś ciekawego. Jak sa-
ma nazwa mówi Smakomania jest ma-
nią smaku. Złożyło się na to kilka 
czynników: nasze zamiłowanie do 
ciast i lodów. Kupiliśmy fajną maszy-
nę do ich produkcji i tworzymy jedyne 
w swoim rodzaju lody. Ciasta to po-
dobna historia: trochę fantazji, wy-
obraźni i są! Następnie kuchnia. Chy-
ba nie można jej nazwać Polską bo jest 
bardzo różna. Wynika ze zbioru na-
szych doświadczeni i obserwacji. Pod-
czas tworzenia lokalu pomyśleliśmy 
również o pizzy. Ale nie chcieliśmy jej 
robić takiej jak wszyscy. Zdecydowa-
liśmy się na pizzę włoską. Zaprosili-
śmy zaprzyjaźnionego Włocha, który 
zdradził nam tajniki przygotowania i  
receptury prawdziwej włoskiej pizzy, 
która dzięki swojej wyjątkowości ma 
wielu zwolenników. Potem przyszedł 
czas na wybór kaw i herbat. Poprzecz-
kę postawiliśmy wysoko .

– Gdzie ta kulinarna przygoda 
ma swój początek?

– Kiedyś była tu naleśnikarnia 
a wcześniej Restauracja „Dziesiątki” 
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Marek Wacław Judycki otrzymał tytuł Zasłużo-
nego dla Miasta Ruda Śląska. Artysta odebrał wy-
różnienie z rąk prezydent Grażyny Dziedzic i prze-
wodniczącego Rady Miasta Jarosława Wieszołka 
na czwartkowej sesji Rady Miasta (27.03.).

– Jest poetą, plastykiem, ilustruje tomiki wier-
szy, tworzy felietony, jest także historykiem i ga-
wędziarzem, a nawet ma niezwykły talent do wy-
cinanek. Jego ażury zostały wyróżnione na wysta-
wie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Ło-
dzi – przedstawiała sylwetkę Marka Wacława Ju-
dyckiego Cecylia Gładysz, przewodnicząca Ko-
misji Kultury.

Laureat podziękował za wyróżnienie odczytu-
jąc krótki utwór.

– Dziś na barkach mych spoczywa wielki ciężar 
i powaga. Proszę wierzyć mi, naprawdę, bardzo 
mocno to przeżywam. Czuję zaszczyt, radość czu-
ję – ja tak skromnie zasłużony – za ten piękny gest 
dobroci co w rewanżu obiecuję: żyć jak długo da-
dzą święci, aby kiedyś cni ziomkowie powiesili na 
mym bloku tablic kilka ku pamięci, tworzyć coś co 
będzie miało chętnych widzów i słuchaczy – mnie 
tematów nie zabraknie – mogę żyć ze 100 lat 
śmiało, sławić Rudę ukochaną – mą ojczyznę od 
pół wieku, młodzież uczyć tej miłości – tak ją pięk-
nie nazywają. Może kiedyś, nie przypadkiem, hi-
storycy wspomnieć raczą skromną postać Judyc-
kiego. Wezwijcie mnie będę świadkiem dnia prze-
szłego, codziennego – mówił Marek Wacław Ju-
dycki.

 Sandra Hajduk

Judycki 
zasłużonym

Ruda Śl.-Halemba ul. 1 Maja 38,
tel. 510-193-313. 
Czynne pn.-czw. 9.00-22.00 
pt.-sob. 9.00-23.00, nd. 11.00-22.00

i ,,Imbis” znany z najlepszego gyrosa 
na śląsku. Dwa lata temu przeprowa-
dzaliśmy remont. Wtedy doszliśmy do 
wniosku, że może zrobimy coś wię-
cej. Zostawiliśmy te przysmaki, które 
klienci lubili. Do tego dołożyliśmy 
kilka cudów i tak powstała Smakoma-
nia.

– Mówiła Pani, że kuchnia jest tu 
niebanalna. Co w takim razie ser-
wujecie?

– Myślę, że to takie nieoczywiste 
spojrzenie nas wyróżnia. Bo jeśli po-
dajemy kurczaka to nie panierowane-
go, ale sakwę faszerowaną szpina-
kiem, suszonymi pomidorami i moza-
rellą. Z kuchni staropolskiej podajemy 
rewelacyjną kaczkę   z przecieranymi 
owocami. Proponujemy również ryby. 
Każdą z nich przygotowujemy w inny 
sposób. Pstrąga na przykład podajemy 
w szynce parmeńskiej, natomiast dor-
sza z zapiekanką ziemniaczaną i pomi-
dorkami pelati. Wybór dań to wynik 
wyjątkowych, smakowych doznań
 z różnych zakątków Polski i świata. 
Wyjątkowość tej zaznanej kuchni 
chcieliśmy przedstawić naszym dro-
gim klientom. W dobie szybkiego po-
stępu technicznego i mnożących się 
programów o gotowaniu odnoszę wra-

żenie, że klienci otwarli się na nowe 
doznania kulinarne. Ale spokojnie, zo-
stawiliśmy też coś dla tradycjonali-
stów. Mamy w menu roladę śląską,  
żurek czy placek węgierski. Jednak je-
śli ktoś jest gotowy by spróbować cze-
goś nowego, to gorąco zachęcam

– Czyli jednym słowem, w Smako-
mani każdy znajdzie coś dla siebie?

– Myślę, że można tak powiedzieć. 

U nas klient otrzymuję wysoką jakość 
za niską cenę. Różne kompozycje 
smakowe nie dotyczą tylko i wyłącz-
nie dań, ale również ciast.

– A co je wyróżnia?
– Przede wszystkim robimy je z na-

turalnych składników. Nie używamy 
ulepszaczy. Dodajemy prawdziwe 
masło, śmietanę. Stawiamy też na ja-
kość składników. Jeśli wybieramy ser, 
to bardzo dobry, jeśli czekoladę to 
wysokoprocentową, a jeśli owoce to 
świeże. Dodatkowo nasze ciasta są  
bardzo ciekawie skomponowane.

– Smakomania cały czas się roz-

Restauracja Smakomania znajdująca się na Halembie przy ul. 1 Maja 38 jest miejscem kulinarnych 
doznań. O tym, co swoim gościom serwuje lokal rozmawiamy z managerką Agnieszką Kulej.

Lokal, który zrodził się z pasji
wija i rozbudowuje. Teraz można 
was spotkać również w Ustroniu.

– Zgadza się. Dokładnie od 14 lute-
go można nas odwiedzić w Ustroniu. 
Otworzyliśmy tam Smakomanię Cafe. 
Głównie ze względu na to, iż  tu nasze 
ciasta cieszą się dużym powodzeniem. 
To dało nam pewności siebie i pozwo-
liło spróbować w innym miejscu. 

– Czyli Smakomania to miejsce 
kulinarnych doznań ?

– Zgadza się. Uzależnieni klienci 
od Smakomanijnych doznań wracają, 
a my szukamy dalej…

– Dziękuję za rozmowę

R



Pogoda wg KMN

Już 13 kwietnia punktem 
najnowszej trasy Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju stanie się 
Dom Kultury w Bielszowicach. 
Program „Pogoda na suma” 
składa się z całkowicie nowych 
utworów. Widzowie przeżyją 
m.in. próbę generalną spekta-
klu, podczas której aktorzy 
zmęczeni występami w rekla-
mach na potęgę mylą kwestie. 
Przyjrzymy się też Polsce ocza-
mi powracającego do kraju ki-
bica Euro 2012 i zwiedzimy 
mieszkanie nuworysza w roli 
przewodnika. Fanów grupy za-
praszamy na godzinę 20.30. 
Bilety do zamówienia w cenie 
55 zł.

Czadowy kwartet
W Miejskim Centrum Kultu-

ry pojawi się znany kwartet 
o nazwie Grupa MoCarta. Mu-
zycy zaprezentują program „Ale 
Czad! Czyli podróże Grupy 
MoCarta”,  który przeniesie wi-
dzów w podróż pełną harmonij-
nych dźwięków okraszonych 
dawką humoru. Widowisko od-
będzie się 6 kwietnia o godzinie 
20.00. Bilety w cenie 40 i 50 zł.

Wieczór z urodą
8 kwietnia w Centrum Inicja-

tyw Społecznych „Stara Byko-
wina” Centrum Pomocy i Ak-
tywności Osób Starszych „Pro 
Ethica” organizuje „Wieczór 
z urodą”, na którym będzie 
można zasięgnąć porad kosme-
tycznych oraz dotyczących ma-
kijażu. Spotkanie przeznaczone 
jest dla pań po 50. roku życia. 
Na kosmetyczne rewolucje za-
praszamy na godzinę 16.00.

CO, GDZIE, KIEDY?
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Tomik pełen fantazji
Poezja pełna przygód, fantazji 

i bajkowości znalazła się w nowym 
dziele rudzkiej poetki Moniki Czo-
ik. W środę (26.03.) w bielszowic-
kim Domu Kultury odbył się wie-
czorek promujący nowy tomik ar-
tystki zatytułowany „W podróży do 
krainy fantazji”.

– Dzisiejszy wieczór to spotkanie 
z osobami, które towarzyszyły mi 
podczas trasy czytelniczej z po-
przednim moim tomikiem poezji – 
opowiadała Monika Czoik.

Na spotkaniu pojawiły się także 
osoby, które wsparły finansowo wy-
danie tomiku, przyjaciele autorki  
oraz uczniowie ze szkoły muzycz-
nej, którzy wystąpili z minirecita-
lem.

– W tomiku znajdują się dość dłu-
gie wierszyki, które nawet przypo-
minają trochę opowiadania. Naj-
bliższy jest mi wierszyk zatytułowa-
ny „Jeśli znudzisz się światem, zo-

stań piratem”. Moim natchnieniem 
są dzieci, które spotykałam podczas 
trasy czytelniczej z pierwszym i dru-
gim tomikiem. To one są moją inspi-
racją i mówią mi o czym chciałyby 
czytać – mówiła poetka.

Okładkę oraz trzy ilustracje, które 
znajdują się w tomiku, wykonał ma-
larz Kornel Wilczek: – Było to dla 
mnie duże wyzwanie. Wcześniej nie 
wykonywałem ilustracji pod kon-
kretne teksty. Robiąc ilustracje nie 
chciałem oddzielać swoich pomy-
słów twórczych od wizji poetki. Tek-
sty narzucają pewne rozwiązania, 
jednak starałem się nie pokazywać 
każdej z historii w sposób dosadny 
– tłumaczył.

Podczas spotkania autorka po-
dziękowała osobom zaangażowa-
nym w wydanie tomiku.

– Monika Czoik to wulkan kre-
atywności i te tomiki są tego najlep-
szym dowodem. Wszyscy tutaj jeste-

śmy z Tobą i będziemy Cię wspierać 
– mówił podczas spotkania Jakub 
Wyciślik, rudzki radny.

Jest to już trzeci tomik autorstwa 
Moniki Czoik. Wcześniejsze publi-

kacje to „Wierszyki na każdą porę 
roku” oraz „W czarodziejskiej szu-
fladzie”.

Robert Połzoń

Podczas spotkania autorka nie kryła swojego wzruszenia. Foto: RP

Kultura pełną parą!
 Trzy, dwa, jeden – start! Właśnie 

ruszył XXIV Rudzki Festiwal Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej. W środę 
i czwartek (26 i 27.03.) w Domu Kul-
tury w Bielszowicach odbyły się 
przesłuchania grup teatralnych. Moż-
liwość zaprezentowania się na scenie 
miały nie tylko zespoły szkolne, ale 
również te działające na co dzień 
w placówkach kulturalnych. Nato-
miast 31 marca odbyła się część pla-
styczna festiwalu.

– Od początku uczestniczę w orga-
nizacji całego Festiwalu, jednak w ju-
ry będę po raz pierwszy. Dobrze się 
czuję w tej roli i pomimo że znam 
rudzkie środowisko teatralne, mam 
nadzieję, że coś mnie zaskoczy pod-
czas prezentacji. Mamy w mieście lu-
dzi, którzy naprawdę czują sztukę – 
mówił Andrzej Trzciński, naczelnik 
Wydziału Kultury i Kultury Fizycz-

nej oraz członek jury. Podczas części 
teatralnej wystąpiły 22 grupy, każda 
miała przygotować maksymalnie pół-
godzinną prezentację. Zarówno mło-
dzież jak i ich opiekunowie mieli spo-
re pole do popisu – organizatorzy nie 
narzucili bowiem konkretnej tematy-
ki spektaklów. 

– Dzisiaj przedstawimy spektakl 
„Śluby panieńskie”. Mamy nadzieję, 
że zdobędziemy jakąś nagrodę – mó-
wili Wioletta Malinowska, Bartosz 
Chleboś oraz Jakub Ridwelski, 
uczniowie trzeciej klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 21. Młodzi traktowali 
występ bardzo poważnie: – W przy-
szłości chciałabym zostać aktorką, 
wtedy mogłabym grać w teatrze – 
zdradziła Wioletta.

– Kiedyś Festiwal był przepustką 
do konkursów regionalnych. Obecnie 
jest to głównie przegląd tego, co na 

gruncie amatorskim, kulturalnym ro-
bi młodzież w tym mieście. To prezen-
tacja corocznych dokonań – tłuma-
czył Jerzy Mazurek, opiekun koła li-
terackiego i teatralnego Młodzieżo-
wego Domu Kultury, który na festiwal 
przybył z Teatrem „Wizjer”, prezen-

tującym małą formę teatralną pt. 
„Rozmowy kontrolowane”. 

Warto zaznaczyć, że co roku blisko 
1000 młodych i zaangażowanych 
w kulturę czeka na to wielkie, festi-
walowe święto.

Magdalena Szewczyk

Na scenie Teatr „Silesia”, pod kierownictwem Anny Morajko, który przybliżył historię Karola Goduli.
Foto: MS

KULTURALNIE

1. Proszę wybrać SPRH jako organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 1% podatku.

2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko-
wego proszę podać nazwę organizacji: STOWARZY-
SZENIE POMOCY RODZINOM HUTNICZYM 
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 
0000241090.
PIT-28 – poz. 125-127 PIT-36 – poz. 310-312
PIT-36L – poz. 95-97  PIT-37 – poz. 131-133 
PIT-38 – poz. 58-60        PIT-39 – poz. 51-53

3. Wpisać w rubrykę obliczony 1% swojego podatku według wskazówek na formularzu. 
Urząd Skarbowy przekaże pieniądze SPRH w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zezna-
nia, potrącając od wyliczonej kwoty koszty przelewu.

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

Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody  • 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
Osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;• 
Ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki • 
podatku;
Emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.• 

3 proste kroki, by pomóc!



Niedotrzymanie terminów określo-
nych ustawą abolicyjną oznacza decy-
zję odmowną w sprawie umorzenia 
należności z tytułu nieopłaconych 
składek. W takim przypadku płatnik 
może wystąpić ponownie z wnio-
skiem o umorzenie należności na pod-
stawie ustawy abolicyjnej, jednakże 
nie później niż do 15 stycznia 2015 r.

Przypomnijmy, wniosek o umorze-
nie należności należy złożyć w ciągu 
24 miesięcy od daty wejścia w życie 
ustawy. W przypadku kiedy Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wyda de-
cyzję o odpowiedzialności spadko-
biercy za zadłużenie, określającą wy-
sokość zadłużenia lub o podleganiu 
obowiązkowym ubezpieczeniom po 
dniu wejścia w życie ustawy aboli-
cyjnej, wniosek o umorzenie należy 
złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się tej decyzji.

Ustawa abolicyjna obowiązuje 
od 15 stycznia 2013 r. i obejmuje 
osoby podlegające obowiązkowe-
mu ubezpieczeniu z tytułu prowa-
dzonej pozarolniczej działalności 
w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 
28 lutego 2009 r.
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strzyż.�damskie�36�zł�|�męskie�18�zł�|�modelowanie�25�zł�|�koloryzacja�99�zł

Ustawa abolicyjna (ustawa z dnia 
9 listopada 2012 r. o umorzeniu na-
leżności z tytułu nieopłaconych 
składek przez osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność) to ustawa 
o umorzeniu należności powstałych 
z tytułu nieopłaconych składek 
przez osoby prowadzące pozarolni-
czą działalność. Ustawa ta zakłada 
możliwość umorzenia za ww. oso-
by składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe oraz wypadkowe 
wraz z odsetkami za zwłokę, opła-
tami prolongacyjnymi, koszami 
upomnienia i kosztami egzekucyj-
nymi za okres od 1 stycznia 1999 r. 
do 28 lutego 2009 r.

Należy zaznaczyć, że wkrótce 
upłynie 12-miesięczny termin opła-
cenia należności niepodlegających 
umorzeniu dla osób, które w pierw-
szym kwartale 2013 roku otrzyma-
ły od ZUS decyzję określającą wa-

Abolicja składek
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runki umorzenia należności na pod-
stawie ustawy abolicyjnej.

Osoby, które nie są w stanie ure-
gulować należności niepodlegają-
cych umorzeniu na podstawie prze-
pisów ustawy abolicyjnej mogą 
wystąpić do ZUS z wnioskiem o roz-
łożenie ich na raty. Co ważne, umo-
wa z Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych o rozłożenie na raty należ-
ności z tytułu składek musi zostać 
zawarta przed upływem 12 miesię-
cy od dnia uprawomocnienia się 
decyzji określającej warunki umo-
rzenia należności z tytułu nieopła-
conych składek.

Tylko podpisanie umowy z ZUS, 
a nie złożenie samego wniosku 
o rozłożenie na raty warunkuje 
możliwość umorzenia należności. 
W takim przypadku decyzja o umo-
rzeniu zapadnie po uregulowaniu 
należności objętych umową.

Czy to prawda, że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należ-
ności niepodlegających umorzeniu dla osób, które w pierwszym kwartale 
2013 roku otrzymały od ZUS decyzję określającą warunki umorzenia należ-
ności na podstawie ustawy abolicyjnej? Agnieszka P. z Bielszowic

Choć wydawać by się mogło, że 
warsztat na skutek braku zapłaty za 
wykonaną usługę może wstrzymać 
się z wydaniem naszego samocho-
du, to nie ma on prawa do zatrzyma-
nia samochodu. Jedyną możliwo-
ścią warsztatu jaką mógłby zastoso-
wać, jest wynikające prawo do po-
wstrzymania się ze świadczeniem 
wzajemnym, jeśli świadczenie dru-
giej strony nie zostało spełnione 
(art. 488 § 2 kodeksu cywilnego). 

Powyższe rozwiązanie mogłoby 
nastąpić tylko w sytuacji gdyby 
strony nie uzgodniły, że dokonanie 
zapłaty nastąpi po wykonaniu na-
prawy, choć należy zważyć na to, 
że owo wstrzymanie się z własnym 
świadczeniem oznacza tylko prawo 
do wstrzymania naprawy (pozosta-
wienie samochodu w danym stanie 
zaawansowania naprawy), a nie za-
trzymania samochodu. 

Nadto, nie ma zastosowania 
przepis art. 461 k.c., który upraw-
niałby warsztat do zatrzymania sa-
mochodu aż do chwili zaspokoje-

nia lub zabezpieczenia przysługu-
jących mu roszczeń o zwrot nakła-
dów, gdyż jak słusznie stwierdził 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
23 listopada 1998 roku (II CKN 
53/98) „wynagrodzenie za wyko-
nane dzieło nie jest nakładem na 
rzecz w rozumieniu art. 461 § 1 kc, 
zatem w sprawie o wydanie dzieła 
prawo zatrzymania wynikające 
z tego przepisu nie przysługuje”.

Zwracam uwagę, że powyższe za-
sady dotyczą nie tylko naprawy sa-
mochodów, ale wszelkich innych 
sytuacji oddania do naprawy rze-
czy.

Co jeśli właściciel samochodu 
znajdzie się w podobnej sytu-
acji?

Na mocy art. 222 KC właściciel 
samochodu może wystąpić do sądu 
z powództwem o wydanie rzeczy 
(jest to tzw. roszczenie windyka-
cyjne), co więcej, jeśli pomimo 
uzyskania korzystnego rozstrzy-
gnięcia warsztat w dalszym ciągu 
nie wydaje nam naszej własności, 

Czy warsztat samochodowy może zatrzymać  
samochód do czasu zapłaty za wykonaną usługę?
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Krzysztof�
Bochnia�
Prawnik,�

Doktorant�
Wydziału�

Prawa� 
i�Administracji�
w�Katowicach

celem realizacji ww. orzeczenia na-
leży złożyć wniosek do komornika, 
który winien dokonać wszelkich 
czynności zmierzających do wyeg-
zekwowania świadczenia określo-
nego w wyroku. 

Mając na uwadze powyższe nale-
ży stwierdzić, że praktyki polegające 
na zatrzymaniu cudzej rzeczy 
w warsztacie są bezprawne, a zatem 
podobne czyny mogą stanowić pod-
stawę do żądania przez właścicieli 
samochodu roszczeń odszkodowaw-
czych. W związku z tym, jeśli wła-
ściciel pojazdu, który na skutek bra-
ku wydania mu jego własności zde-
cydował się wynająć samochód za-
stępczy na czas pozostawania bez 
samochodu, należałoby uznać, że 
koszt poniesiony z tego tytułu stano-
wi jego szkodę i jako normalne na-
stępstwo szkody (art. 361 KC) wi-
nien zostać zwrócony przez warsztat 
właścicielowi pojazdu. 

email: 
bochnia.krzysztof@gmail.com

www.krzysztofbochnia.pl

PREzydEnt MiAstA 
RudA ŚląskA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lo-
kalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 69, który 
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargo-
wym na podstawie umowy najmu zawartej na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na przechowy-
wanie sprzętu i prowadzenie biura.

REKLAMAOGŁOsZENIE
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Woda – cenny dar
– Ja oszczędzam wodę przez zakręcanie kranu przy szczotkowaniu 

zębów – mówiła 11-letnia Zosia. Dziewczynka podobnie jak wielu in-
nych uczniów klas IV-VI z rudzkich szkół podstawowych stworzyła 
specjalny plakat, który ma uświadomić jak cennym darem jest woda. 
Dzieła najmłodszych powstały na potrzebę organizowanego przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej konkursu plastycznego, będącego formą obchodów Światowego 
Dnia Wody.

– PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej również włącza się w obchody 
Światowego Dnia Wody. Po raz trzeci organizujemy konkurs plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej. W tym roku tematem prze-
wodnim jest „Woda – cenny dar”. Celem konkursu jest propagowanie 
wśród najmłodszej części społeczeństwa odpowiedzialności wobec 
środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw i zachowań pro-
ekologicznych – wyjaśniał Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie 
Śląskiej.

W konkursie wzięło udział 11 szkół podstawowych. W sumie nade-
słano 85 prac. Po  wnikliwej analizie twórczości młodych artystów 
Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić autorów naj-
ciekawszych propozycji.

– Poziom był bardzo wyrównany. Zaskakiwał twórczy potencjał 
dzieci, jak i niebanalne ujęcie tematu przy wykorzystaniu różnorod-
nych technik plastycznych. Godnym podkreślenia jest tu także zaanga-
żowanie oraz wysiłek twórczy uczniów – tłumaczyła Małgorzata Ko-
walczyk-Skrzypek z PWiK. 

Uczniom rudzkich szkół podstawowych nie można odmówić kre-
atywności.

– Narysowałam dwa krany. Jeden jest bez wodomierza i kapie z nie-
go woda, a drugi mierzy dokładnie ile wody upłynęło – opowiadała 

Zofi a Brojacz – zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie z prezesem PWiK Grze-
gorzem Rybką.

Nagrodę Urzędu Miasta otrzymała Paulina Borowik.

Drugie miejsce w konkursie zajął Mateusz Jonda.

22 marca ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2014
Ustanowiony 22 grudnia 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organiza-• 
cji Narodów Zjednoczonych.
Powodem ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z po-• 
wodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu • 
prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Każdego roku obchody Dnia poświęcone są innemu zagadnieniu związanemu • 
z wodą np. Niedobór wody (2007), Woda a warunki sanitarne (2008), Woda 
w zmieniającym się świecie (2009), Czysta woda dla zdrowego świata (2010), 
Woda dla miast (2011), Bezpieczeństwo wody i żywności (2012), Międzynaro-
dowy Rok Współpracy Wodnej (2013).
W 2014 r. obchodzimy go pod hasłem • Woda i Energia.

GŁÓWNY CEL ŚWIATOWEGO DNIA WODY W 2014 R. 
Zwiększenie świadomości ludzi o wzajemnym powiązaniu 

między wodą a energią.
Wytwarzanie energii, jej przesył i magazynowanie wymaga wykorzystania za-

sobów wodnych, szczególnie w elektrowniach wodnych, elektrowniach ciepl-
nych klasycznych i jądrowych oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycz-
nych. Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej na świecie jest wyko-
rzystywane do pompowania, uzdatniania, oczyszczania i przesyłania wody do 
różnych odbiorców (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo). 

Tegoroczny Światowy Dzień Wody miał na celu:
zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań między wo-• 
dą i energią,
pokazanie decydentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że • 
współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospo-
darcze,
wskazanie ważnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2015 • 
roku.

10-letnia Zofi a Brojacz z SP nr 7, która zajęła w konkursie pierwsze 
miejsce. – Chciałam pokazać, że powinno się oszczędzać wodę, bo jest 
to bardzo ważne. Woda jest potrzebna do życia – dodała.

– Namalowałam wieloryba, który pływa w brudnym morzu, a marzy 
o tym, by było ono czyste. Chciałam podkreślić, że nie wolno wrzucać 
śmieci do rzek, jezior i mórz – mówiła Joanna Kosiak.

– Mój plakat przedstawia dwa kwiaty. Jeden jest zalany wodą,  
a drugi jest podlewany małymi kroplami. Marnowanie wody jest złe. 
Trzeba być ostrożnym, bo w przyszłości wody może zabraknąć – tłuma-
czył Jonasz Różański.

Konkurs był nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale także możliwo-
ścią zdobycia wiedzy. Po wręczeniu nagród, które odbyło się w czwar-
tek (27.03.) dzieci wzięły udział w zwiedzaniu oczyszczalni ścieków 
znajdującej się w Halembie.

– Dzieci bardzo chętnie angażują się w każdy konkurs. Ich roześmia-
ne buzie pokazują, że sprawia im to ogromną radość. Tym bardziej, że 
temat był bardzo wdzięczny i mogli oni puścić wodze fantazji – mówiła 
Agnieszka Kowalczyk, nauczycielka z SP nr 7. – Bardzo fajne, że nasi 
uczniowie nie tylko mogli wziąć udział w konkursie, ale także mają 
okazję zobaczyć jak funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Dzięki temu 
szczegółowo zapoznają się oni z tym procesem i zdobędą nową wiedzę 
– dodała.

Konkurs został objęty honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska oraz uzyskał patronat medialny – Wiadomości Rudzkich 
i portalu rudaslaska.com.pl.

Organizatorzy dziękują wszystkim dzieciom za udział w konkursie 
a nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie młodych arty-
stów. Życzymy uczniom i ich opiekunom dalszych sukcesów w działa-
niach plastycznych.

Na trzecim stopniu podium uplasowała się Lena Nawrat.
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ZWYCIĘZCY
I MIEJSCE – Zofia Brojacz 

kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 7
Nauczyciel: Agnieszka Kowalczyk

II MIEJSCE – Mateusz Jonda 
kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 14
Nauczyciel: Joanna Chruścińska 

III MIEJSCE – Lena Nawrat 
kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 6

Nauczyciel: Grażyna Osmala-Schreiber
WYRÓŻNIENIA 

Urząd Miasta – Paulina Borowik 
kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 41

Nauczyciel: Grażyna Osmala-Schreiber
Wiadomości Rudzkie – Joanna Kosiak 

kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 7 
Nauczyciel: Agnieszka Kowalczyk 

Silnet.pl – Angelika Karwacka
kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1

Nauczyciel: Jadwiga Drągowska 

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić Oczyszczalnię Ścieków „Halemba 
Centrum”.

Silnet przyznał nagrodę Angelice Karwackiej.

Wyróżnienie przyznane przez „Wiadomości 
Rudzkie” wręczyła Joannie Kosiak prezes Anna 
Piątek-Niewęgłowska.

I mejsce – Zofia Brojacz.

II miejsce – Mateusz Jonda.

III miejsce – Lena Nawrat.

Wyróżnienie – Joanna Kosiak. Wyróżnienie – Paulina Borowik. Wyróżnienie – Angelika Karwacka.

Tegoroczni uczestnicy konkursu musieli stworzyć plakat pokazujący, że woda jest cennym darem.
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Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) rudzcy radni zatwierdzili w ubie-
głym roku. Założeniem PONE jest ogra-
niczenie przedostawania się do powietrza 
pyłów, tlenków azotu, dwutlenku węgla 
i siarki, metali ciężkich oraz innych sub-
stancji, które wydostają się z  kominów 
podczas ogrzewania mieszkań czy domów 
przestarzałymi piecami i kotłami. Jednym 
ze  sposobów ograniczenia niskiej emisji 
pochodzącej z domostw jest wymiana 
przestarzałych instalacji grzewczych na 

Od wczoraj mieszkańcy mogą składać wnioski o dofi nansowanie wymiany starych pieców węglowych na ogrzewanie eko-
logiczne. Na wymianę systemu ogrzewania można otrzymać nawet 2 tys. zł. W tegorocznym budżecie miasta na ten cel zare-
zerwowano 200 tys. zł. Przyjęty przez rudzkich radnych Program Ograniczenia Niskiej Emisji zakłada, że do 2020 r. zostanie 
zrealizowanych 2240 inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

Zmień ogrzewanie na ekologiczne

nowe, ekologiczne. Zachętą dla miesz-
kańców ma być dotacja z budżetu miasta 
do wymiany starych pieców węglowych. 
– Emisja pyłów i szkodliwych gazów po-
chodząca z kominów domów jednorodzin-
nych czy kamienic to nie tylko problem 
lokalny, ale również krajowy – zauważa 
prezydent Grażyna Dziedzic. 

W kwietniu rozpoczął się nabór wnio-
sków na dofi nansowanie do zmiany syste-
mu ogrzewania na ogrzewanie proekolo-
giczne, takie jak gazowe, olejem opało-

wym lub energią elektryczną. Dotacja bę-
dzie również przyznawana w przypadku, 
gdy stary piec węglowy zastąpi ekolo-
giczny niskoemisyjny kocioł węglowy. To 
m.in. wynik konsultacji z mieszkańcami, 
które poprzedziły opracowanie Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. Wówczas 
zdecydowana większość rudzian zadekla-
rowała, że nadal chce korzystać z węgla 
jako paliwa.

Dofi nansowanie z budżetu miasta obej-
muje koszty zakupu nowych urządzeń 
grzewczych lub  koszty podłączenia do 
sieci ciepłowniczej. Przy czym nie może 
przekroczyć 70% tych kosztów lub kwoty 
2000 zł. Regulamin, jak również formu-
larz wniosku, dostępne są na stronie inter-
netowej miasta. Wypełniony wniosek na-
leży złożyć w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców Urzędu Miasta. Następnie po weryfi -
kacji wniosku zostanie podpisana umowa 
o udzielenie dotacji. Dopiero po jej za-
warciu mieszkaniec będzie mógł rozpo-
cząć inwestycję i kupić  piec. Dofi nanso-
wanie nie będzie przyznawane do już 
wcześniej zmodernizowanego ogrzewa-
nia. 

Zmianą systemu ogrzewania zostaną 
również objęte budynki komunalne, 
w których funkcjonuje jeszcze stary sys-
tem ogrzewania. Na realizację tych zało-
żeń miasto będzie starało się o środki ze-
wnętrzne z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, 
co będzie możliwe właśnie dzięki posia-
daniu dokumentu jakim jest PONE.– Spo-
dziewamy się uruchomienia programu 
KAWKA, w ramach którego Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach będzie udzie-
lał wsparcia fi nansowego w zakresie 
ograniczania niskiej emisji – mówi prezy-
dent miasta Grażyna Dziedzic. – W ra-
mach tego programu chcemy zmodernizo-
wać ogrzewanie w budynkach komunal-
nych wielorodzinnych  – wyjaśnia. 

Niska emisja to zanieczyszczenie po-
wietrza dymem i spalinami z domowych 
kotłowni i kominów o wysokości nie 
przekraczającej 40 m. Do niskiej emisji 
zalicza się również zanieczyszczenie po-
wietrza spowodowane przez poruszające 
się pojazdy. Z corocznych ocen jakości 
powietrza w Rudzie Śląskiej wynika, że 
główną przyczyną występowania prze-
kroczeń stężeń pyłu zawieszonego jest 
emisja z indywidualnego ogrzewania bu-
dynków. Rozwiązanie tego problemu jest 
o tyle istotne, że drobne pyły powstające 
w tym procesie przenikają do pęcherzy-
ków płucnych i są odpowiedzialne za cho-
roby układu oddechowego, układu krąże-

nia oraz różnego rodzaju alergie. Ponadto 
w wyniku m.in. spalania śmieci w gospo-
darstwach domowych do powietrza dosta-
je się benzo(a)piren, który ma działanie 
rakotwórcze. 

Rudzcy strażnicy miejscy na bieżąco 
kontrolują, czy w piecach domowych są 
spalane odpady komunalne. – Strażnicy 
miejscy mają prawo wejść do domu wraz 
z rzeczoznawcą, który może pobrać do ba-
dań próbki popiołu bądź sadzy z komina 
– zaznacza Krzysztof Piekarz, komendant 
Straży Miejskiej. Co ważne, nie wpusz-
czając strażnika miejskiego, właściciel 
nieruchomości popełnia przestępstwo 
z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjona-
riusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać 
policję. Za spalanie odpadów w piecu gro-
zi kara grzywny do 500 zł. Mieszkaniec 
może też zostać zobligowany do pokrycia 
kosztów badania, które wynoszą od kilku-
set do kilku tysięcy zł. 

Straż Miejska apeluje, by zgłaszać 
funkcjonariuszom przypadki „podejrza-
nych” dymów, wydobywających się z ko-
minów. – Nie bądźmy obojętni w takich 
sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe sub-
stancje z naszych kominów trafi ają wprost 
do naszych płuc – apeluje komendant 
Straży Miejskiej. W ubiegłym roku Straż 
Miejska przeprowadziła 350 kontroli nie-
ruchomości, na właścicieli posesji nałożo-
no 119 mandatów, a 6 osób pouczono.

  IM

Będzie kolejny budżet obywatelski! 

Mieszkańcy Rudy Śląskiej zdecydują, na co wydać miejskie pieniądze! Gra idzie o wysoką stawkę, bo z przyszłorocznego 
budżetu do podziału przez rudzian przeznaczonych zostanie prawie 2,5 mln zł. To już kolejna inicjatywa tego typu, zapro-
ponowana przez prezydent Grażynę Dziedzic. Podczas ostatniej sesji (27.03.) zaakceptowali ją rudzcy radni. 

Idea budżetu obywatelskiego jest bar-
dzo prosta. To mieszkańcy poszczegól-
nych dzielnic miasta, a nie urzędnicy, 
decydują o tym, na jakie zadania i cele 
wydać część pieniędzy przeznaczonych 
na inwestycje. – Budżet obywatelski to 
fantastyczna sprawa – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – To przecież 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic wie-
dzą najlepiej, co w pierwszej kolejności 
zrobić w ich najbliższym otoczeniu. Wię-
cej władzy w tym zakresie oznacza rów-
nież więcej odpowiedzialności. Wprowa-
dzenie budżetu obywatelskiego to dobry 
krok w kierunku zwiększenia udziału 
mieszkańców we współrządzeniu 
i współdecydowaniu o ważnych dla mia-
sta sprawach – dodaje.

Na inwestycje, które zostaną zrealizo-
wane w 2015 roku w ramach budżetu 
obywatelskiego, wydzielono 2 375 000 
zł. – Prezydencki projekt uchwały zakła-
dał początkowo 2 mln – komentuje 
skarbnik miasta Ewa Guziel. – Kwota ta 
została jednak zwiększona na wniosek 
radnych. Kolejną zmianą do pierwotne-
go projektu uchwały było wprowadzenie 
zmian w zasadach podziału środków – 
początkowo miały one być rozdyspono-

wane na cztery okręgi wyborcze, ale 
część radnych zawnioskowała, by po-
dzielić je pomiędzy poszczególne dzielni-
ce Rudy Śląskiej – dodaje. 

Z przeznaczonych do dyspozycji 
mieszkańców środków milion przezna-
czony zostanie na zadania o charakterze 
ogólnomiejskim, czyli takie, które służą 
wszystkim mieszkańcom miasta, a resz-
ta na zadania o charakterze lokalnym, 
czyli służące mieszkańcom poszczegól-
nych dzielnic. Na każdą z nich przypad-
nie 125 tys. zł. Co ważne, środki z po-
szczególnych puli lokalnych mogą przy-
paść na jedną lub kilka inwestycji. Tak 
samo będzie w przypadku inwestycji 
ogólnomiejskich, gdzie maksymalna 
wartość inwestycji do wykonania może 
wynieść aż milion złotych. 

Propozycje projektów do wykonania 
w ramach budżetu obywatelskiego może 
złożyć każdy mieszkaniec Rudy Ślą-
skiej, który ma co najmniej 16 lat. Zgło-
szenia będą musiały zostać wpisane do 
specjalnego formularza, do którego trze-
ba będzie dołączyć listę poparcia. Po-
winno ją podpisać co najmniej 30 miesz-
kańców miasta. Dodatkowo wnioskują-
cy powinien, w miarę możliwości, osza-

cować koszt realizacji proponowanej in-
westycji. Wnioski będzie można składać 
do 30 czerwca bieżącego roku. Po tym 
czasie nastąpi etap ich oceny. Co ważne, 
zgłaszane przez mieszkańców propozy-
cje muszą dotyczyć gruntów i obiektów 
należących do miasta. Informacje doty-
czące własności gruntów dostępne są na 
stronie internetowej http://rudaslaska.
geoportal2.pl/start.php. Dodatkowo 
w trakcie trwania akcji informacyjnej 
w Biurze Obsługi Mieszkańców UM zo-
stanie uruchomiony specjalny punkt in-
formacyjny, gdzie będzie można uzyskać 
wszystkie potrzebne informacje. Tam też 
będzie można pobrać potrzebne wnio-
ski. 

Weryfi kacja wniosków zostanie za-
kończona w połowie sierpnia. Z kolei do 
20 sierpnia opublikowany zostanie wy-
kaz inwestycji, które pozytywnie prze-
szły ocenę formalną i zakwalifi kowały 
się do kolejnego etapu. Specjalną kartę 
do głosowania będzie mógł wypełnić 
każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powy-
żej 16. roku życia. Będzie można oddać 
w niej trzy głosy – jeden na inwestycję 
o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa 
na projekty dzielnicowe. – Głosowanie 

na zadania, które będą realizowane 
w przyszłym roku, będzie trwało do 10 
września – mówi Agnieszka Gładysz, 
naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta. – 
Ogłoszenie zwycięskich projektów na-
stąpi pod koniec trzeciego kwartału tego 
roku – wyjaśnia. 

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspozy-
cji mieszkańców to druga tego typu ini-
cjatywa, która realizowana jest w Rudzie 
Śląskiej. Przypomnijmy bowiem, że już 
w zeszłym roku rudzianie decydowali, 
na co wydać 2 mln zł z miejskiej kasy 
w roku 2014. W głosowaniu na zgłoszo-
ne przez mieszkańców projekty udział 
wzięło wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. 
Pod głosowanie zostało poddanych 27 
projektów, które zgłosili mieszkańcy. 

Ostatecznie wybrali oni 9, które są reali-
zowane w tym roku. – Rudzianie zdecy-
dowali, że z wydzielonych na budżet oby-
watelski środków wykonane zostaną no-
we miejsca rekreacji i wypoczynku, in-
westycje drogowe, remont kaplicy i par-
kietu hali sportowej oraz wybieg dla 
psów – wylicza prezydent Dziedzic. 

– Najbardziej zawansowane są prace 
nad remontem kaplicy św. Józefa przy ul. 
Kaczmarka. W marcu podpisano umowę 
z wykonawcą. Roboty ma on ukończyć 
w kwietniu. Z kolei w lipcu zakończy się 
renowacja hali MOSiR przy ul. Kłodnic-
kiej. W przypadku pozostałych zadań, 
które będą realizowane w ramach bu-
dżetu obywatelskiego, trwają prace nad 
opracowaniem dokumentacji projekto-
wych – wylicza Ewa Guziel.  KP

Na przyszłoroczny budżet obywatelski wydzielono prawie 2,5 mln zł.

Dofi nansowanie do ogrzewania może wynieść nawet 2 tys. zł.
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– W Rudzie Śląskiej wciąż są miej-
sca, gdzie wystarczy kilka minut ulew-
nego deszczu, by ulice przypominały 
rwące rzeki – tłumaczy prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Przez wiele lat niemal 
nic w tym zakresie nie robiono. W mie-
ście jest wiele dróg, gdzie nie ma kana-
lizacji deszczowej. Deszczówka trafia 
więc do kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni, a to generuje koszty – dodaje.

Budowa kanału deszczowego przy 
ul. Kłodnickiej będzie realizowana od 
kwietnia do października tego roku. 
W tym czasie wykonany zostanie odci-
nek kanalizacji deszczowej o długości 
około 1 km. Zamontowane zostaną  
w nim 54 wpusty deszczowe i 28 stud-
ni kanalizacyjnych. Na odcinku budo-
wanej kanalizacji wykonana zostanie 
też nowa nawierzchnia. W czasie robót 
trzeba będzie liczyć się z utrudnienia-
mi w ruchu drogowym. 

– Inwestycja obejmuje budowę ka-
nału deszczowego, odwadniającego 
pas drogowy ul. Kłodnickiej, na odcin-
ku od ronda w ciągu ul. 1 Maja do bu-
dynku nr 54 na wysokości kopalni 
„Halemba”, z włączeniem do istnieją-
cego kanału deszczowego na terenie 
Parku Wodnego „Aquadrom” – wyja-
śnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg 
i Mostów UM. – Wykonanie kanału 
deszczowego umożliwi sprawne odpro-
wadzanie wód opadowych z pasa dro-
gowego. Pozwoli też na likwidację wy-
stępujących podczas intensywnych 
opadów zalewisk na ul. Kłodnickiej – 
podkreśla. 

Oprócz kanału deszczowego w rejo-
nie ul. Kłodnickiej w tym roku ukoń-
czona zostanie budowa kanalizacji 
deszczowej, odwadniającej ulice Za-
brzańską i Kokotek. Pierwszy etap tej 
inwestycji ma się zakończyć w listopa-
dzie. – Prace kanalizacyjne obejmują: 
pogłębienie rowu po stronie południo-

wej od DTŚ wraz z położeniem rur 
w jego części, przejście kanałem głów-
nym kanalizacji deszczowej pod DTŚ 
i ul. Zabrzańską w przedłużeniu ul. Ko-
kotek oraz wykonanie kanałów desz-
czowych w ciągu ul. Zabrzańskiej 
w kierunku wschodnim oraz w kierun-
ku Urzędu Skarbowego – wylicza Ja-
cek Otrębski z Wydziału Dróg i Mo-
stów. 

Łączna długość budowanej przy uli-
cach Zabrzańskiej i Kokotek kanaliza-
cji wyniesie niemal 1 km. Dodatkowo 
przebudowane zostanie skrzyżowanie 
tych ulic. – Konstrukcja jezdni zosta-
nie dostosowana do zwiększonego ob-
ciążenia, przebudujemy chodniki, po-
wstanie też odcinek ścieżki rowerowej 
– mówi Jacek Otrębski. Kolejny etap 
zadania będzie obejmował budowę ka-
nalizacji w kierunku zachodnim od 
skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Ko-
kotek oraz wzdłuż Urzędu Skarbowe-
go i terenów przemysłowych znajdują-
cych się za nim. – Będzie to istotna dla 
przedsiębiorców inwestycja. Istniejąca 
w tym rejonie stara kanalizacja jest 
zniszczona i nie spełnia swojej roli – 
ocenia Jacek Otrębski.

Ogółem w 2014 roku na projekty 
drogowe Ruda Śląska przeznaczy pra-
wie 37 mln zł, czyli ponad połowę 
wszystkich środków przeznaczonych 
na inwestycje. Na zadania związane 
z budową kanalizacji deszczowej z bu-
dżetu miasta wydzielonych zostało 6,5 
mln zł. Oprócz budowy kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulic Zabrzań-
skiej, Kokotek i Kłodnickiej w tym 
roku opracowana zostanie też doku-
mentacja projektowa dla kanalizacji 
deszczowej w ulicach Solidarności, 
Energetyków, Międzyblokowej i Za-
menhofa. Łączna długość kanalizacji 
deszczowej na terenie miasta wynosi 
aktualnie około 115 km.  KP

Prace związane z przebudową wiaduktu 
rozpoczęły się 1 kwietnia. W związku z tym 
objazd dla samochodów osobowych został 
poprowadzony ul. Piotra Skargi, zaś piesi 
poruszać się mogą po tymczasowo wybu-
dowanej kładce. Zmianie uległy także trasy 
linii autobusowych nr 121 oraz 255. 

Linia nr 121, która dotychczas przebie-
gała ulicami Piotra Skargi – Poniatowskie-
go – Kochłowicką, została poprowadzona 
ulicami 1 Maja – Kłodnicką – Kochłowic-
ką. Autobus obsługuje wszystkie przystan-
ki znajdujące się na tym odcinku (Halem-
ba Kościół, Halemba Grunwald, Halemba 
Kopalnia, Halemba Most), po czym wraca 
na swoją stałą trasę. Natomiast autobus li-
nii 255, który trasę Piotra Skargi – Ponia-
towskiego – Kłodnicka pokonywał kilka 
razy w ciągu dnia, w ramach tych przejaz-
dów na okres prowadzenia prac budowla-
nych, swoją trasę kończy na przystanku 
Halemba Kopalnia, gdzie zawraca i jedzie 
swoją stałą trasą. 

W związku z zamknięciem ruchu na od-
cinku ulic Poniatowskiego – Kłodnicka 

Prawie 2,5 mln zł kosztować będzie budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 
Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej. Inwestycja zlikwiduje powstawanie zalewisk, jakie 
tworzą się po intensywnych opadach deszczu w tym rejonie. Plac budowy został 
przekazany wykonawcy w piątek (28.03.). W sumie na budowę „deszczówki” 
Ruda Śląska przeznaczy w tym roku niemal 6,5 mln zł.

Kłodnicka będzie odwodniona
Zgodnie z założeniami nowej strategii 

rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być 
miastem dobrym do zamieszkania, pracy 
i wypoczynku, a osiągnięcie tego możli-
we będzie dzięki wykorzystaniu potencja-
łu i aktywności rudzian. Jak czytamy 
w dokumencie, miasto powinno rozwijać 
się z wykorzystaniem własnych natural-
nych zasobów oraz bogatego dziedzictwa 
kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zo-
stały te zadania, które dotyczą zagospoda-
rowania i rewitalizacji terenów i obiektów 
poprzemysłowych. Ponadto kluczowym 
celem, który ma być realizowany do  
2030 r., jest dobre skomunikowanie mia-
sta wraz z dalszą budową trasy N-S, co 
stymulować ma rozwój gospodarczy na 
terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca 
w projekcie strategii poświęcono popra-
wie miejskiej infrastruktury oraz sprawom 
związanym z edukacją, przedsiębiorczo-
ścią czy budową społeczeństwa obywatel-
skiego i informacyjnego, utożsamiającego 
się z miastem.

Wszystkie cele i zadania ujęte w przy-
jętej strategii przyporządkowane zostały 
do trzech obszarów: społecznego, poten-
cjałów i zasobów miasta oraz gospodarki 
i promocji miasta. Będą one realizowane 
od 2014 do 2030 r. – Nie bez znaczenia 
jest czas, kiedy nowa strategia rozwoju 
miasta wchodzi w życie, bowiem 2014 rok 
to początek nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej. Wyzwania, ale i szanse, 
jakie w związku z tym pojawiają się przed 
naszym miastem, są kluczowe dla jego 
przyszłości. Dlatego dobrze, że w okres 
ten wchodzić będziemy z nowo opracowa-
nym dokumentem – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

To właśnie projekty, które wprost od-
woływać się będą do zapisów strategii, 
a na które władze miasta będą starały się 
pozyskać dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej, będą miały większą 
szansę na pieniądze. Przy ocenie wnio-
sków instytucja oceniająca będzie brała 
bowiem pod uwagę to, czy dane zadanie 
odnosi się bezpośrednio do zapisów kra-
jowych, regionalnych i lokalnych strate-
gii. O tym, że dokument taki jak strategia 
jest miastu potrzebny, przekonany jest Ja-
cek Dębczyński, prezes firmy ResPublic, 
która wspomagała władze miasta w pra-
cach nad Strategią Rozwoju Miasta na la-
ta 2014-2030. – Strategia to realne narzę-
dzie zarządzania miastem. Strategia to 
przepustka po środki Unii Europejskiej, to 
również głos mieszkańców na temat tego, 
jak wyglądać ma ich miasto w przyszłości 
– podkreśla.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Ślą-
skiej na lata 2014 – 2030 rozpoczęto wio-
sną ubiegłego roku. W czerwcu przepro-
wadzono natomiast badania ankietowe na 
temat jakości życia w mieście. Wzięło 

w nich udział ponad 4,6 tys. mieszkańców 
miasta. Kolejnym krokiem do opracowa-
nia nowej strategii było opracowanie dia-
gnozy społeczno-gospodarczej miasta – 
tutaj ponad 87 firm i instytucji z Rudy 
Śląskiej przekazało dane potrzebne do jej 
przygotowania. W dalszej kolejności 
przeprowadzone były warsztaty z udzia-
łem przedstawicieli wielu grup społecz-
nych z Rudy Śląskiej, w których udział 
wzięło ponad 180 osób. Na ich podstawie 
powstał projekt strategii, do którego 
w grudniu ubiegłego roku swoje uwagi 
mogli zgłaszać mieszkańcy. Natomiast na 
przełomie stycznia i lutego 2014 r. odbyły 
się w mieście konsultacje społeczne, pod-
czas których rudzianie mogli wypowie-
dzieć się, które z celów zapisanych w do-
kumencie mają być ich zdaniem realizo-
wane w pierwszej kolejności.

TK

Ruda Śląska ma nową strategię rozwoju

Miasto dzielnic, które nie dzielą – dobre do zamieszkania, pracy i wypoczynku – tak Ruda Śląska powinna wyglądać za 17 
lat. Na ostatniej sesji rudzcy radni przyjęli strategię rozwoju miasta na lata 2014 – 2030, w której określili kierunki rozwoju 
miasta. – Przez ostatnich 11 miesięcy we wszystkich etapach prac nad tym dokumentem udział brali mieszkańcy Rudy Śląskiej. 
To oni stoją za tą strategią, a jej uspołeczniony charakter jest jej największą wartością – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Przebudowa mostu przy ul. Poniatowskiego wkroczyła w kolejny etap. W związku z tym zmianie uległa organizacja ruchu drogo-
wego w tym miejscu oraz trasa linii autobusowych nr 121 i 255. Nowy rozkład jazdy obowiązuje od minionej soboty (29.03.).

Zmiany na trasie linii 121 oraz 255

dodatkowo uruchomiona została bezpłat-
na linia minibusowa nr 21 obsługująca 
trasę pomiędzy przystankami Halemba 
Stara Kuźnica – Halemba Solidarności. 
Godziny poszczególnych odjazdów do-
stępne są na stronie www.kzkgop.pl. 

W ramach przebudowy wiaduktu 
w pierwszej kolejności rozebrany zostanie 

istniejący most, dopiero potem wykonaw-
ca przystąpi do budowy nowego. Podczas 
prac przebudowana zostanie również sieć 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz 
oświetleniowa. Prace, które zakończyć się 
mają na przełomie października i listopada  
pochłoną blisko 2 mln zł.  

  DR

Wykonanie kanału deszczowego w ul. Kłodnickiej zlikwiduje powstawanie zalewisk.

Z powodu przebudowy wiaduktu zmieniły się rozkłady jazdy linii 121 i 255. 
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7 kwietnia 2014 r.
Wojewódzki Konkurs poezji lagrowej Ravensbrück
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

28 kwietnia 2014 r.
Festi wal Kultury Młodzieży Szkolnej – fi nał 
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

Uroczystości z  okazji kanonizacji  Jana Pawła II 
25 kwietnia 2014 r., godz.18.00
Kościół św. Pawła Apostoła
27 kwietnia 2014 r.
Basen Ruda – Chryzantem 10
Sztafeta pływacka

26 kwietnia 2014 r., godz. 18.00
Wybory Miss Rudy Śląskiej
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

Festyny Rodzinne  z okazji 55-lecia istnienia Miasta
9 maja 2014 r.  Nowy Bytom – plac Jana Pawła II
17 maja 2014 r.  Kochłowice – planty
23 maja 2014 r. Bielszowice – Park Strzelnica
20 czerwca 2014 r.  Ruda 1– Park im. A. Kozioła
28 czerwca 2014 r. Godula – Park Młodzieży
26 lipca 2014 r.  Czarny Las – Kokota 
8 sierpnia 2014 r.  Bielszowice – Fińskie Domki
22 sierpnia 2014 r. Bykowina – Górnośląska
30 sierpnia 2014 r. Wirek – GKS Wawel –Wirek
5 września 2014 r.  Halemba – GKS Grunwald

22 maja 2014 r.
Metropolitalne Święto Rodziny. Ogród MCK. Festyn z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego „Rodzina Miłością Wielka”

30 maja – 1 czerwca 2014 r.
Weekend z profi laktyką

1 czerwca 2014 r.
Dzień Dziecka. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

Uroczystości  w związku z przyjęciem wizerunku św. Barbary 
w herbie Miasta oraz 55-lecia istnienia Miasta
6 czerwca 2014 r., godz.18.00
Msza św. w Kościele pw. Pawła Apostoła
6 czerwca 2014 r., godz.19.00
Koncert Andrzeja Piasecznego z zespołem

Dni Rudy Śląskiej
13 czerwca 2014 r.

Kabareton: Marian Makula, „Pomsta”, Kabaret  Rak, Kabaret pod 
Wyrwigroszem. Tereny Targowe Ruda Śląska

14 czerwca 2014 r.

Dzień Rockowy: Bracia, Stauros, Rob Tognoni, Sztywny Pal Azji, 
Manchester, HooDoo Band. Tereny Targowe Ruda Śląska

15 czerwca 2014 r.

Dzień Rozrywkowy: Śląska Gala Biesiadna. Wystąpią m.in.: 
Damian Holecki, Krywań, Andrzej Rybiński, Don Wasyl, Grzegorz 
Poloczek, Bernadett a Kowalska i przyjaciele, prezenterzy Joanna 
Bartel, Andrzej Miś. Tereny Targowe Ruda Śląska

14 czerwca 2014 r.
Industriada. Ficinus. Festyn dla mieszkańców

21 czerwca 2014 r.
55 km na 55-lecie Miasta Ruda Śląska z udziałem najlepszych 
ultramaratończyków i przedstawicieli rudzkich szkół 
Rynek miejski – plac Jana Pawła II 

3 sierpnia 2014 r.
Festi wal Orkiestr Dętych. Park. im. A. Kozioła 
Koncert z udziałem Zbigniewa Wodeckiego

6 września 2014 r.
Festyn TV Disco. Tereny Targowe Ruda Śląska

20 września 2014 r.
Rudzki Jarmark Pozarządowy
Rynek miejski – plac Jana Pawła II

1 października 2014 r. 
Uroczystości Jubileuszu 60-lecia kościoła św. A. Boboli 
Kościół św. Boboli. Koncert Contuta Forza – kwintet instrumentów 
dętych

październik
Festi wal Twórczości Chrześcijańskiej 
Dom Kultury w Bielszowicach

12 października 2014 r.
Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 2014 
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

11 listopada 2014 r.
Hanysy 2014. Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty

grudzień
Uroczystości związane z obchodami Dnia Górnika 

15-21 grudnia 2014 r.
Kiermasz świąteczny. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

grudzień
Rudzki Stół Wigilijny. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

31 grudnia 2014 r.
Sylwester w plenerze. Rynek miejski – plac Jana Pawła II

Nie daj się

WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH 2014:

FOTO: ILONA ANNA SZYJA

nudzie!

Kultura
Rudziew
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Rudzki
senior

REHABILITACJA
TERAPIA
MANUALNA

MASAŻ

W DOMU
PACJENTA

mgr MICHAŁ
WINIARSKI

662 057 878

MASAŻ:
KLASYCZNY/LECZNICZY  

ODCHUDZAJĄCY
SEGMENTARNY 

SPORTOWY
RELAKSACYJNY

KOMPLEKSOWA 
REHABILITACJA 

METODĄ PNF:
NEUROLOGICZNA
ORTOPEDYCZNA  

POURAZOWA
POOPERACYJNA  

SPORTOWA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD 
OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

Przewóz 
chorych
z opieką 
medyczną
w Polsce i Europie
REALIZUJEMY:

Nieodpłatne przewozy  • 
na podstawie zleceń lekarskich
Odpłatne przewozy zamawiane • 
prywatnie
Obsługa przychodni Lekarzy • 
Rodzinnych

Jedni wyczekują jej z utęsknie-
niem, drudzy z kolei obawiają się 
ogromu wolnego czasu. Emerytu-
ra, bo o niej mowa, to przełomo-
wy okres w życiu seniora. Ale 
spokojnie. Senior nie musi się nu-
dzić. Szczególnie w Rudzie Ślą-
skiej.

Oczywiście, gdy odchodzą obo-
wiązki służbowe, wolnego czasu 
przybywa. Można go poświęcić  
wnukom i rodzinie lub na realiza-
cję własnych pasji. I wcale nie 
musi być to szydełkowanie czy 
robienie na drutach, z czym bar-
dzo często kojarzą się osoby star-
sze. W Rudzie Śląskiej oferta jest 
naprawdę bogata. Stowarzyszenia 
i organizacje dbają bowiem o to, 

Senior nie musi siedzieć w domu
by seniorzy mogli się rozwijać 
i wciąż być aktywni. Oferują licz-
ne kursy i szkolenia, bo kto po-
wiedział, że na rozwój jest kiedy-
kolwiek za późno? Wiele z nich 
proponuje aktywizację i rozwój 
zainteresowań. Seniorzy mogą na 
przykład uczyć się obsługi kom-
putera lub języków obcych, po-
znawać ciekawostki historyczne, 
czy też uczestniczyć w interesują-
cych  prelekcjach. Naprawdę jest 
w czym wybierać. W mieście nie 
brakuje również stowarzyszeń 
i klubów, które zrzeszają osoby na 
emeryturze.

Dlatego drogi Seniorze nie 
siedź w domu, bo przed Tobą 
wspaniały czas!

Zmiana ciśnienia krwi może być 
symptomem poważnych chorób, 
dlatego nie powinniśmy go lekce-
ważyć. Automatyczny ciśnienio-
mierz pozwala na regularne badania 
i kontrolę naszego zdrowia bez ko-
nieczności ciągłych wizyt u leka-
rza. Dla naszych czytelników ma-
my jedno takie urządzenie. Ciśnie-
niomierz otrzyma osoba, która 
jako dziesiąta wyśle do nas SMS
-a o treści wiad.cis + imię i nazwi-
sko pod numer 71100 (koszt SMS
-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 brut-
to). Na SMS-y czekamy 2 kwiet-
nia 2014 r. w godz. 10.00-15.00. 

Otrzymaj  
ciśnieniomierz!



OGŁOSZENIA18 W��������� R������ 2.04.2014

KONFERENCJA „PERSPEKTYWY ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W LATACH 2014 – 2020”

Już po raz drugi Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. 
z o.o. oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym przy współudziale Banku Spółdziel-
czego w Gliwicach organizuje konferencję gospodarczą dla rudzkich przedsiębiorców. W tym 
roku tematem przewodnim konferencji będą perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
naszego miasta w latach 2014 – 2020. Dzięki temu lokalne fi rmy będą mogły dowiedzieć się 
między innymi, jakiego rodzaju instrumenty wsparcia oferować będzie Urząd Miasta, jakie są 
możliwości fi nansowania działalności gospodarczej za pomocą instrumentów bankowych, ale 
przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opowie-
dzą o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, który przez najbliższe 7 lat będzie głównym źródłem wsparcia przedsiębiorczości ze środ-
ków Unii Europejskiej. Swoją aktualną ofertę wsparcia fi nansowego dla przedsiębiorstw przed-
stawi również Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oddział w Chorzowie między innymi zaprezentuje funkcjonalność nowoczesnych 
elektronicznych usług adresowanych do przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji, 
która odbędzie się w dniu 10.04.2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie 

Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26.

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
 składam serdeczne życzenia 

wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i pracownikom administracyjnym.

Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu
rudzkie placówki zdrowotne pracują na dobrym poziomie,

a rudzianie mogą liczyć na kompleksową opiekę.
Z okazji Waszego święta życzę dalszego zapału do pracy,

wiary w możliwość pokonania wszelkich trudności,
cierpliwości i siły na każdy dzień odpowiedzialnej pracy.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

rudzkie placówki zdrowotne pracują na dobrym poziomie,

Z okazji Waszego święta życzę dalszego zapału do pracy,

cierpliwości i siły na każdy dzień odpowiedzialnej pracy.

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o unieważnieniu skradzionej legitymacji służbowej nr 49/11 wydanej 
przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz upoważnień Prezydenta Miasta – nr 
SP.077.2.195.2014 do kontroli nieruchomości, nr SP.0077.2.151.2014 do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowiska wydanych na nazwisko Dorota Smoła 
– inspektora Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Ponadto informuje się, że wraz z ww. 
dokumentami skradziony został indywidualny znak identyfi kacyjny o numerze 050.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
217) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej stanowiącej 
udział wynoszący 2/7 części dział-
ki własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 3093/84 o powierzchni 
976 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, 
KW nr GL1S/00006997/5, poło-
żonej w Rudzie Śląskiej-Halembie 
w rejonie ulicy Nowy Świat, który 
w drodze ustnego przetargu ograni-
czonego zostanie sprzedany z prze-
znaczeniem pod drogę dojazdową.

Atrakcyjne ceny, szeroki zakres usług, 
profesjonalna obsługa.

Psy w Saloniku Royal są obsługiwane w bezpiecznych warunkach, przy 
użyciu profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt. 

Pracujemy na markowym sprzęcie.
Nie podajemy zwierzętom żadnych środków uspakajających. 

Specjalizujemy się we fryzurach komercyjnych, 
czyli takich jakie są wygodne dla psa i właściciela.

Serdecznie zapraszamy!

Royal
Profesjonalny Salonik 

fryzjersko-kosmetyczny
dla zwierząt

ul.Norwida 26
Ruda Śląska 41-700

tel.733-705--665
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Milena Noga 
córka Marty i Marcina 

ur. 24.03. (3150 g i 53 cm)

Wojciech Hajduga 
syn Małgorzaty i Damiana 
ur. 20.03. (3700 g i 57 cm) 

Lilianna Sorichta
córka Joanny i Grzegorza 

ur. 24.03. (2905 g i 55 cm) 

Aleksander Makarski
syn Doroty i Mariusza

ur. 20.03. (3150 g i 55 cm)

Michał Cedzidło 
syn Alicji i Piotra 

ur. 24.03. (3580 g i 59 cm) 

Maja Cieślik
córka Aleksandry i Adriana 
ur. 24.03. (3760 g i 55 cm) 

Jakub Przydatek 
syn Marzeny i Marka 

ur. 24.03. (3750 g i 56 cm) 

Maciuś Szyndler 
syn Bożeny i Artura 

(ur. 23.03. (2800 g i 52 cm) 

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), 
Monika Herman-Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: 
Sandra Hajduk, Magdalena Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twar-
doch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Agnieszka Pach, Aleksandra Mazur, 32 248-
60-97, czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

REKLAMA

Natalia Kargól 
córka Katarzyny i Rafała 

ur. 24.03. (2820 g i 51 cm)

Fabian Musielak 
syn Anny i Piotra 

ur. 24.03. (2790 g i 50 cm)

Baran – Nie słuchaj marudzenia i narzeka-
nia innych osób. Takie słowa mogą Cię tylko 
pogrążyć w negatywnych myślach. Ciesz się 
życiem i korzystaj z tego, co teraz może Ci 
przynieść.

Byk – Czekają Cię niezwykłe zdarzenia 
i zbiegi okoliczności. Postawią Cię one przed 
osobami, które mogą mieć wpływ na Twoje 
dalsze życie. Bądź uważny i miej oczy szero-
ko otwarte.

Bliźnięta – Staniesz się teraz silny i bar-
dziej zdecydowany, co pomoże Ci rozgromić 
wrogów i ludzi, którzy Ci zazdroszczą. 
W uczuciach bądź cierpliwy, wkrótce wyda-
rzy się to, na co czekasz.

Rak – Twój organizm może potrzebować 
wytchnienia, dlatego go nie przeciążaj. Spa-
ceruj, świeże powietrze poprawi Twój nastrój 
i zachęci do działań.

Lew – Jeśli masz chęć na zmiany, najpierw 
zastanów się, co tak naprawdę chcesz zmie-
nić i stopniowo wprowadzaj to w życie. Uwa-
żaj na swoje zachcianki, gdyż Twój portfel 
łatwo może się opróżnić.

Panna – To dobry czas na rozstanie ze zły-
mi przyzwyczajeniami. Możesz teraz przejść 
na zdrową żywność czy dietę lub zacząć ćwi-
czyć. Kup sobie coś nowego, zakupy wpra-
wią Cię w świetny nastrój.

Waga – Zwróć uwagę na to, co mówi Ci 
intuicja. Słuchaj własnego serca, ono pomoże 
Ci rozszyfrować ludzkie intencje. Dobry czas 
na kursy i zdawanie egzaminów.

Skorpion – Nadszedł czas byś zastanowił 
się nad tym co było do tej pory, nad tym co 
przynosi Ci szczęście, optymizm czy zyski, 
a z czego lepiej zrezygnować i zainwestować 
w coś nowego.

Strzelec – Możesz teraz śmiało popraco-
wać nad swoimi umiejętnościami. Zainwestuj 
w naukę języków obcych czy prawo jazdy. 
Wyznacz sobie cel i zrób wszystko, by go 
osiągnąć.

Koziorożec – Nie przesadzaj z obietnicami 
bez pokrycia. Rób swoje i nie wprowadzaj 
teraz żadnych zmian. Nie ryzykuj, a unikniesz 
kłopotów. To czas zastoju, który wkrótce się 
zmieni.

Wodnik – Będziesz optymistyczny i pew-
ny siebie, co przyniesie Ci szczęście zarówno 
w interesach jak i w miłości. Postaraj się zna-
leźć czas na odpoczynek i zrób też coś wy-
łącznie dla siebie.

Ryby – Przestań tylko marzyć i zrób coś, 
by Twe marzenia stały się rzeczywistością. 
To najlepszy czas, by zacząć realizować swój 
cel. Wszystko jest teraz możliwe, jeśli tylko 
będziesz tego chciała.

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Kandydatki 
na Miss
Rudy Śląskiej 
2014

Przedstawiamy Państwu kandy-
datki do tytułu Miss Rudy Śląskiej 
2014. Dziewięć najpiękniejszych 
dziewczyn już 26 kwietnia zapre-
zentuje się na deskach Miejskiego 
Centrum Kultury w Nowym Byto-
miu. Tylko jedna z nich otrzyma 
upragnioną koronę. Nasi Czytelnicy 
również mogą wybrać swoją kandy-
datkę, która zdobędzie tytuł Miss 
Wiadomości Rudzkich. A głosować 
można za pośrednictwem: SMS-ów 
– wystarczy wysłać SMS-a z przypi-
sanym numerem kandydatki (przy-
kład miss.10) na numer 71100 koszt 
SMS-a to 1 zł + VAT (1,23 z VAT); FB 
– liczą się kliknięcia „lubię to” pod 
zdjęciem wybranej kandydatki; por-
talu www.wiadomoscirudzkie.pl 
– za pomocą sondy. Wszystkie głosy 
zostaną zsumowane. Dziewczyna, 
która otrzyma ich najwięcej, zdobę-
dzie tytuł Miss Wiadomości Rudz-
kich. Głosowanie trwa od 12 marca 
od godziny 9.00 do 22 kwietnia do 
godziny 15.00.

SMS o treści miss.1 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

1
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SMS o treści miss.2 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

2
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SMS o treści miss.3 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

3
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SMS o treści miss.4 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.5 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

5
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SMS o treści miss.6 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.7 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.8 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)
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SMS o treści miss.9 na numer 71100
( koszt 1 zł + VAT tj. 1,23 zł)

9
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NAcZElNIk�URZędU�SkARbOWEGO�
w�Rudzie�Śląskiej�

informuje�o�dodatkowych�punktach,�
dniach�i�godzinach�przyjmowania�zeznań�rocznych.

5.04.2014�r.�
Dzień Otwarty urzędu od 9.00 do 13.00,

14-30.04.2014�r.
dodatkowy punkt w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej 9  

w godzinach urzędowania tej instytucji, 
22-25.04.2014�r.

punkt instruktażu  i wysyłki zeznań drogą elektroniczną w CH 
PLAZA Ruda Śl.10 w godzinach od 12.00 do 20.00,

28-30.04.2014�r. 
– urząd czynny do godziny 17.00.

Po godzinie 17.00 będzie wystawiona urna, gdzie  
do godziny 24.00 będzie można wrzucać  

wypełnione zeznania roczne.

Cezar to młody 1,5-roczny psiak, 
który już wiele przeszedł. Od szcze-
niaka był bity i maltretowany przez 
swoich właścicieli, spał na klatce 
schodowej. Gdy trafił do schroni-
ska, bał się każdego ruchu, kulił się i 
uciekał. Cezar zrobił ogromne postę-
py, jest innym psem. Mimo krzywdy, 
jaką mu wyrządzono, kocha dzieci. 
Kontakt w sprawie adopcji, tel. 730-
757-25.

kącIk�AdOpcyjNy

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul.Wol-
ności 412, II piętro.

Stopa postępu ceny wynosi 2,00 zł/m². Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 14.04.2014 r. 
na konto Spółdzielni Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590. 

Osoba, która wygrała przetarg, zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu:
wpłacić wylicytowaną wartość prawa użytkowania wieczystego działki,
podpisać umowę kupna-sprzedaży.  
Podane ceny zawierają podatek vat.  
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania umowy kupna-

sprzedaży. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie mają zobowiązań pieniężnych wobec Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu 

i regulaminie warunkami przetargu.
Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Dział Członkowski, pokój 115).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów – pokój 102, Dział Członkowski – pokój 115 lub tele-

fonicznie – tel. 32 278-67-12 wew. 32, 48.

L.p. Nr 
działki  KW Położenie Pow.

m²

Wartość rynkowa
prawa użytkowania

wieczystego
Wadium

1. 3806/25 GL1S/00012041/4 Ruda Śl., ul. Sportowców 1001 88 025,00 zł 17 605,00 zł

GóRNIcZA�SpóŁdZIElNIA�MIESZkANIOWA�„lUIZA”
z�siedzibą�w�Zabrzu�ul.Wolności�412

ogłasza�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�nw.�działek�budowlanych
w�pełni�uzbrojonych,�położonych�w�superatrakcyjnym�miejscu.
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KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

–�GOTóWkOWE�RóWNIEŻ�bEZ�,,bIk”
–�kONSOlIdAcyjNE,�OddŁUŻENIA
–�cHWIlóWkI��OFERTA�20�FIRM

od�100�do�500�zł�–�od�ręki�na�30�dni�spłata�500�zł�-�541�zł•�
konsolidacja�chwilówek•�
pożyczki�EuroEfekt�do�5.000�zł�Najnowsze�oferty•�

PReZyDent MiAstA
RUDA ŚLąsKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej w rejonie ul Szyb 
Andrzeja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod ist-
niejący garaż murowany.

PReZyDent MiAstA RUDA ŚLąsKA
OGŁAsZA PRZetARG Ustny nieOGRAniCZOny nA ODDAnie W DZieRŻAWĘ nA OKRes 9 LAt 

nieRUCHOMOŚCi GRUntOWyCH POŁOŻOnyCH W RUDZie ŚLąsKieJ-HALeMBie PRZy  
ULiCy sOLiDARnOŚCi Z PRZeZnACZenieM POD tARGOWisKO MieJsKie.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres    9 lat z przezna-
czeniem pod targowisko miejskie o łącznej powierzchni 1856 m² nieruchomości gruntowych własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Solidarności, obejmują-
cych działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 756/3, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00017995/1 o powierzchni 
całkowitej 736 m² – powierzchnia dzierżawy wynosi 736 m², użytek Bi

– 753/3, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00007971/4 o powierzchni 
całkowitej 2694 m² – powierzchnia dzierżawy wynosi 115 m², użytek Bi,  

– 1390/3, obręb Stara Kuźnia, k.m. 1, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00019361/2 o powierzch-
ni całkowitej 1005 m² – powierzchnia dzierżawy wynosi 1005 m², użytek Bi

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda przedmio-
towe działki oznaczone są symbolami:

GP1 – tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia 
zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,

KL 1/2 – tereny ulic lokalnych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m, przekrój ulic 
jednojezdniowych o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3m, 

MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne 
tj. handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wysta-
wiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.    

 Cena wywoławcza (netto) stawki czynszu dzierżawy 1 m2  gruntu w stosunku miesięcznym wynosi: 
0,30 zł

Cena stawki czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez po-
wierzchnię dzierżawy (tj. 1856 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów 
i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2014 r. o godz 12.00 w sali 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej 
- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 11.04.2014 r.  doko-
nają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy 
z dopiskiem „wadium dzierżawa targowisko – Solidarności” oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed 
przetargiem wymagane dokumenty. 

  
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę 

gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32-244-
90-00 wew. 2270.



„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją”

Wyrazy głębokiego współczucia
 Państwu Kamili i Arkadiuszowi Sawickim

 z powodu śmierci
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Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219

508-175-863
www.stemark.pl

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
508-127-072.

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

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

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwe-
stycyjne. Dla fi rm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, do-
chód na oświadczenie, szybka decyzja, 
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-
83-55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Naprawa telewizorów, montaż anten. 
Tel. 505-471-466.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa 
tel. 666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Remonty mieszkań. Remonty łaziene-
k,kafelkowanie. tel 668-032-470. 

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 
605-338-087.

 Skóry, futra, szycie, przeróbki, farbowa-
nie, dojazd gratis. Tel. 608-247-990.

 Usługi transportowe i ogólnobudowla-
ne. Tel. 501-408-879, 889-064-078.

 Gładzie, kafelki, panele. Tel. 696-045-
930.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 112 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885

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

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w 
Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Sprzedam działkę z warunkami zabudo-
wy w Orzeszu, 902 m2, 79.000 zł. Tel. 605-
731- 250.

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLo-
cum.pl. Tel.  600-445-053.

 Halemba M-3, 44 m2. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 Godula M-4, 64 m2, 145 tys., VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek M-4, 55 m2, 135 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Poszukujemy mieszkań, domów, działek 
do kupna VestraLocum.pl 600-445-053.

 37 m2 kawalerka, Ruda Fiołków. Bardzo 
ładne, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz 
z ogródkiem działkowym – Godula. Tel. 
691-377-573.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem. 
Tel. 501-018-217.

 38 m2, kawalerka Bykowina 3/4, 87 tys. 
Salvus, tel. 791-491-424.

 2 pokoje, Nowy Bytom, Szymały, wysoki 
standard, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Wirek – sprzedam 2-pokojowe, 39 m2, 89 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 HALEMBA, DWUPOKOJOWE, TEL. 
663-417-475.

 Sprzedam umeblowane M-3, 37 m2, Go-
dula, 89 tys. Tel. 606-257-817.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w blo-
ku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam M-3 w Goduli, 52 m2. Tel. 605-
384-253.

 
 Ogród w Bielszowicach 1800 m2 wy-
dzierżawię. Tel. 693-232-211.

 
 Sprzedam M-3, 50 m2, parter, ul. Bzów, 
149 tys. do negocjacji. Tel. 605-989-765.

 
 Sprzedam garaż murowany w Bykowi-
nie na Katowickiej. Tel. 668-998-833.

 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po re-
moncie, Wirek, ul. Główna (niedaleko Pla-
zy). Tel. 697-687-346.

 Ładne M-4 48 m2 wynajmę tanio lub 
sprzedam. Tel. 32 248-75-72, 604-603-509.

 Do wynajęcia kawalerka 33 m2 w Rudzie 
Śląskiej-Halembie I, umeblowana, odstępne 
600 zł/miesiąc + koszty utrzymania (fundusz 
remontowy, c.o., woda) 350 zł/miesiąc, kau-
cja 1800 zł. Tel. 733-845-658.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-
750.

 PISANIE PRAC MAGISTERSKICH, 
INŻYNIERSKICH, ITP.  POMOC, tel. 
504-150-238.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów wszystkich marek. 
Tel. 515-533-560.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-
669-630.

 Do wynajęcia 3  samochody Renault 
Master Maxi Furgon. Tel. 601-959-140.

OGŁOSZENIA DROBNE PRACA
 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników budowlanych (ocieplenia bu-
dynków). Tel. 32 242-24-11 w godz. 
8-15. 

 Restauracja Vertigo zatrudni kelne-
rów oraz cukierników do nowopowsta-
jącej cukierni. Tel. 515-262-173, 515-
081-174.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech, tel. 32-271-09-66, 781-989-873.

 Szukam pracy, dyspozycyjny z samocho-
dem, 24h. Tel. 604-606-753.

 RAMI Sp. z o.o. zatrudni osoby do ochro-
ny obiektu  handlowego w Rudzie Śląskiej. 
Wymagana niekaralność. Kontakt tel. 606-
466-457.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. 
Tel. 518-103-998.

 Zatrudnię do montażu przełączników 
elektrycznych. Tel. 723-245-756.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO 
HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-
852.

 Sprzedam łóżko rehabilitacyjne. Tel. 533-
607-609 oraz sprzęt AGD.

 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych 
oraz młodych, kaczki. Tel. 601-081-517. 
Halemba.

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2 69 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Halemba 38 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 63 m2  159 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2  1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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Serdeczne podziękowanie 
za okazane wyrazy współczucia,

udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Stefanii Siegesmund
składa
rodzina

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. 1 Maja w dzielnicy Halemba, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, 
ul. Piastowskiej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Grochowskiej – Niedur-
nego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul. Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Ludwika Solskiego – Szyb Czesław, która zostanie oddana 
w najem w celu korzystania przez najemców z istniejących garaży, ul. Pawłowskiej – Kingi, która zostanie oddana w dzierżawę w celu 
korzystania przez dzierżawcę z istniejących upraw rolnych, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenia 
reklamowe, ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, 
ul. Stanisława Moniuszki, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka 
rekreacyjnego, ul. Janusza Korczaka, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemcę z istniejącego garażu murowane-
go, ul. Bielszowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYdENt MIAStA
RudA ŚlĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy 
ulicy Jana Gierałtowskiego z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy 
ulicy Jana Gierałtowskiego nr 1451/43 o powierzchni 1052 m2, 
obręb Ruda, karta mapy 11, KW nr GL1S/00028570/6 (działy 
III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1451/43 stanowi 
teren obsługi samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne 
motoryzacji, myjnie samochodów (symbol planu KS1). 

 Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabu-
dowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej. Działka jest nie-
zabudowana, porośnięta trawą, drzewami i krzewami, posiada 
nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest pochyły, 
nieogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej ulicy 
Gierałtowskiego. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić, 
odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów 
z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. 

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 70.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie po-

większona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązu-
jącej w dacie nabycia.

Rokowania odbędą się w dniu 20.05.2014 r. o godz. 11.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w ter-
minie do dnia 14.05.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w wy-
sokości 3.500,00 zł przelewem na konto, złożą pisemne zgło-
szenie w rokowaniach i przedłożą Komisji przed rokowaniami 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od 
dnia zakończenia rokowań. Cena nieruchomości wraz z podat-
kiem VAT. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZEtARGu

PREZYdENt MIAStA 
RudA ŚlĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Chebziu 

przy ulicy Zabrzańskiej z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 10917 m2, zapisane 
na karcie mapy 6, obręb Ruda, położone w Rudzie Śląskiej-Chebziu 
przy ulicy Zabrzańskiej, obejmujące stanowiące całość gospodarczą: 
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska o nr 244/4 o pow. 
549 m2, 382/4 o pow. 69 m2, 402/4 o pow. 2492 m2, zapisane w KW 
nr GL1S/00003801/4 oraz prawo użytkowania wieczystego działek 
nr 370/4 o pow. 26 m2 (KW nr GL1S/00019809/5), 403/4 o pow. 
7761 m2, 377/4 o powierzchni 20 m2 (KW nr GL1S/00008529/8) 
ustanowione do dnia 05.12.2089 r. na rzecz Miasta na Prawach 
Powiatu Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Pań-
stwa. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów. Zgodnie z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości stanowią teren 
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obej-
mującą usługi publiczne i komercyjne (symbol planu U7) oraz czę-
ściowo teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw. drogowej 
trasy średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
min. 50 m (symbol planu KGP2/3). Nieruchomości położone są po-
między ul. Zabrzańską, a DTŚ w sąsiedztwie terenów przeznaczo-
nych pod usługi. Dojazd do zbywanych nieruchomości powinien 
odbywać się wyłącznie z ulicy Zabrzańskiej.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 400.000,00 zł. Cena nie-
ruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należ-
ny podatek od VAT.

Rokowania odbędą się w dniu 28.05.2014 r. o godz. 12.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, któ-
re zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 21.05.2014 r. 
dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 20.000,00 zł przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem 
„zaliczka – ul. Zabrzańska” i złożą pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się 
prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

OGŁOSZENIE 
PREZYdENtA MIAStA 

RudA ŚlĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
do wymienionego studium. 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.81.2012 
z dnia 29.03.2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 kwietnia do 
13 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój 
nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8.00-16.00, czw.: 
8.00-18.00, pt: 8.00-14.00).  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6, pokój nr 213.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Uwagi 
i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko 
mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
4 czerwca 2014 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Prezydent Miasta Ruda Śląska.
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA KWIECIEŃ

„Pamiętaj, 
że jesteś człowiekiem.” 

Simonides

RudZkA SpóŁdZIElNIA MIESZkANIOWA
w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12, tel. 248-24-11 fax 32 248-43-22

o g ł a s z a
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy 

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie 
z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 

w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro   o pow. 50,64 m2  119.685,- zł
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro o pow. 37,80 m2  88.140,- zł 
ul. Smolenia 2a/2, 2 p. + k., parter  o pow. 35,80 m2  77.994,- zł 
w Rudzie Śl.-Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3, 2 p. + k., parter  o pow. 66,00 m2  100.930,- zł 
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter  o pow. 38,00 m2  84.560,- zł
w Rudzie Śl.1:
ul. Norwida 18b/12, 2 p. + k., III piętro o pow. 43,10 m2  98.850,- zł
w Rudzie Śl.-Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro o pow. 43,82 m2  86.140,- zł
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro o pow. 70,10 m2  144.169,- zł 

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności 
winien zawierać:

1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny 
podpis;

2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynika-
jącej z niniejszego ogłoszenia;

3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy 

podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia), w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kau-
cji;

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Ślą-
skiej, ul. Magazynowa 12, pokój 121, we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracow-
nik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do 
RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 
w PKO BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza 
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący 
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek, zostanie o tym poinformowana w terminie 
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym 
wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej 
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty całej należności. W przy-
padku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spół-
dzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spół-
dzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny 
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawie-
rające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wy-
mianą okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z tym, że Święto Konstytucji 3 Maja przypada w sobotę 
– dzień wolny od pracy – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – dzień 2 maja 2014 r. tj. piątek będzie 
dniem wolnym od pracy dla pracowników RSM.

W czasie dni wolnych dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby. Przypominamy telefony: 32 
344-78-00, 32 248-24-11 lub 993.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

dzień wolny w maju 
RudZkA SpóŁdZIElNIA MIESZkANIOWA

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

przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do
zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań: 

I Przetarg 
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro   o pow. 23,70 m2  49.000,- zł 
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. K.Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze  o pow. 22,00 m2  41.930,- zł
ul. Czereśniowa, 16b/19, 1 p. + k., IV piętro o pow. 27,90 m2  67.460,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro  o pow. 37,00 m2  91.345,- zł
ul. Przedszkolna 12/10, 2 p. + k., I piętro  o pow. 45,10 m2  93.484,- zł
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro  o pow. 35,98 m2  79.400,- zł 
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro  o pow. 50,49 m2  125.930,- zł
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Paderewskiego 1b/2, 1 p. + k., parter  o pow. 33.90 m2  71.500,- zł 
w Rudzie Śl. 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro   o pow. 47.00 m2  120.013,- zł 
II Przetarg 
w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu:
ul. Chorzowska 25a/1, 1 p. + k., parter  o pow. 28,20 m2  63.938,- zł 
ul. Ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter  o pow. 44,30 m2  104.700,- zł 
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro  o pow. 37,50 m2  92.440,- zł 
ul. J.S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro  o pow. 32,87 m2  69.680,- zł 
w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter  o pow. 58,60 m2  119.878,- zł
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro o pow. 38,00 m2  84,040,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro  o pow. 38,00 m2  88.660,- zł
w Rudzie Śl.-Orzegowie:
ul. Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter  o pow. 51,25 m2  111.800,- zł 
w Rudzie Śl.-Wirku:
ul. Obr. Westerplatte 11a/2, 2 p. + k., parter o pow. 46,60 m2  108.093,- zł 
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Międzyblokowej 14b/13, 2 p. + k., II piętro o pow. 34,90 m2  83.600,- zł 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własno-

ściowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 
22.04.2014 .r do godz. 13.30. 

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni 
RSM.

Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde 
mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przelewem do dnia 22.04.2014 r. 
do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem 
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę po-

nad kwotę wywoławczą. 
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdziel-

ni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną 

wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania 
przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie 
później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny 
w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające nie-
zbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, 
gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają człon-
kowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek ocze-
kujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,który posiada 
najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie). 

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 14.04.2014 r. w godz. od 14.00 do 16.00. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wnie-

sienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 

290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.



Segregacja odpadów – jest to sortowanie (rozdzielanie) odpadów wg materiałów, z którego zostały wykonane. Najczęściej odpady 
segreguje się na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Posegregowane odpady (surowce wtórne) zostają następnie wykorzystane 
do produkcji nowych produktów.

Recykling – ponowne użycie odzyskanych ze śmieci surowców wtórnych lub wykorzystanie ich do produkcji nowych produktów.
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Od wprowadzenia w życie ustawy śmieciowej minęło już trochę czasu, a my 
wciąż mamy z tym nie lada problem. Segregacja, kosze, dylematy co wyrzucać 
można, a czego nie. Śmieci z lasu niby miały zniknąć, a jakby ich więcej. Czy to 
tylko przypadek, czy „ustawa czystościowa” nadaje się do kosza?

Jeszcze 1,5 roku temu wszyscy byli 
przekonani, że ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku zmieni nasze życie, a w ca-
łej Polsce będzie królował ład i porządek. 
Znikną śmieci z lasu, skwerów… Tymcza-
sem od wprowadzenia w życie ustawy mi-
nął prawie rok, a my wciąż borykamy się 
z podstawowymi problemami np. braku 
koszy, czy choćby z brakiem wiedzy, co 
do czego należy wyrzucać.

Nowy system miał nas niejako zachęcić 
do większej aktywności przede wszystkim 
w segregacji odpadów, ale czy tak jest? 
Miały zniknąć przepełnione kontenery, 
każdy z mieszkańców miał mieć dostęp do 
kolorowych koszy umożliwiających se-
gregację. Z rewolucji zrobił się jednak 
chaos, którym wielu ludzi w Polsce jest po 
prostu zmęczonych. Jeżeli kosze są nawet 
ustawione, to brak informacji, co i gdzie 
należy wyrzucać, bo przecież papier pa-
pierowi nierówny, a plastik to nie zawsze 
ten plastik, który możemy wyrzucić do po-
jemnika na segregację. Wiele gmin skarży 
się, że jakość segregowanych odpadów 
znacznie się pogorszyła. Zasada jest prosta 
– nie ma edukacji, nie ma segregacji. Wy-
danie broszur lub zamieszczenie informa-
cji na stronach internetowych nie wystar-
czy. Nie każdy broszurę otrzymał, tak jak 
nie każdy potrafi  posługiwać się Interne-
tem czy ma do niego dostęp. 

WFOŚiGW w Katowicach od 2010 ro-
ku wspiera fi nansowo prowadzenie kam-

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek

„Rewolucja do poprawki”
panii informacyjnych, promocyjnych 
i edukacyjnych, które mają na celu przy-
bliżenie wszystkim zainteresowanym – 
mieszkańcom i urzędnikom – zasad świa-
domego gospodarowania odpadami. Doty-
czą one zarówno działań na poziomie 
gminy, jak i pojedynczych gospodarstw 
domowych.

W tym roku Fundusz zamierza po raz 
kolejny przeprowadzić konkurs na kam-
panię informacyjno-edukacyjną dotyczą-
cą gospodarki odpadami w gminach. 
W marcu do wszystkich urzędów gmin 
zostało wysłane zaproszenie do wzięcia 
udziału w internetowej ankiecie. Dzięki 
uzyskanym w ten sposób informacjom bę-
dzie można zorientować się, które kwestie 
związane z wdrażaniem ustawy o utrzy-
maniu czystości w gminach sprawiają naj-
więcej trudności i wymagają dodatko-
wych działań informacyjnych oraz z jaki-
mi problemami najczęściej spotykają się 
urzędnicy i co powinno zostać szerzej wy-
jaśnione mieszkańcom.

Od samego początku WFOŚiGW 
w Katowicach bardzo aktywnie włączył 
się w pomoc we wdrażaniu ustawy śmie-
ciowej. 

W roku 2011 sfi nansował kampanię 
edukacyjną, skierowaną do mieszkańców 
województwa śląskiego pn. Życie po 
śmieciach. Jednym z ważniejszych ele-
mentów kampanii była interaktywna ma-
pa dzikich wysypisk. Dzięki mieszkań-

com naszego regionu w całej aglomeracji 
udało się zlokalizować i zlikwidować kil-
kadziesiąt dzikich wysypisk odpadów. 
W ramach kampanii przeprowadzono 
między innymi badania ankietowe, kon-
sultacje społeczne w formie czatów z eks-
pertami, opublikowano informacje w pra-
sie regionalnej i wyemitowano kilkana-
ście programów telewizyjnych. Twarzą 
i aktywnym uczestnikiem wszystkich wy-
darzeń kampanii była znana śląska aktor-
ka Joanna Bartel.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Kato-
wicach w roku 2012 powstał poradnik dla 
zarządców nieruchomości, nauczycieli, 
urzędników oraz przedsiębiorców „Jak 
gospodarować odpadami?”.

Od stycznia 2013 roku tematyka nowe-
go systemu gospodarki odpadami jest 
również stale obecna na łamach tytułów 
prasowych, na antenie regionalnych roz-
głośni radiowych i stacji telewizyjnych 
oraz na portalach internetowych, które zo-
stały dofi nansowane przez Fundusz w ra-
mach konkursu Cykliczne upowszech-
nianie przez media zasady zrównowa-
żonego rozwoju i informacji dotyczą-
cych źródeł i systemów fi nansowania 
ochrony środowiska.

Możliwości na informowanie mieszkań-
ców na temat prawidłowej gospodarki jest 
wiele, jednak samo umożliwienie i podanie 
narzędzi nie wystarczy. Trzeba również 
wsłuchać się w potrzeby, a tych jest dużo. Jak 
mantrę można powtarzać – nie ma edukacji, 
nie ma segregacji. Jednak jak wszystko, tak 
i edukacja powinna być świadoma. Ludzie są 
zmęczeni wszechobecną ekologią. Chcemy 
ekologii dla ludzi – wyważonej i rozsądnej. 

Agnieszka Kominek

Rewolucja śmieciowa nadal trwa, choć jest męcząca. 70% mieszkańców wciąż 
deklaruje, że chcą segregować odpady.
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Gospodarka odpadami komunalnymi w państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej jest zróżnicowana. Można wyróż-
nić trzy podejścia:

Państwa powszechnie stosujące spalanie, a także osiągające 
wysoki stopień odzysku i mające zastosowane strategie wspie-
rające biologiczne przetwarzanie odpadów: Dania, Szwecja, 
Belgia (Flandria), Holandia, Luksemburg, Francja;

Państwa o wysokim poziomie odzysku odpadów, ale o stosun-
kowo niskim poziomie spalania: Niemcy, Austria, Hiszpania, 
Włochy (uwaga: Niemcy i Austria kompostują najwięcej odpa-
dów, a pozostałe kraje szybko zwiększają wydajność instalacji 
kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania);

Państwa, w których dominuje składowanie odpadów, a ogra-

EKO-faktyEKO-faktyEKO-fakty
niczenie składowania stanowi nadal duże wyzwanie z braku 
środków i możliwości (większość państw przyjętych po 2004 
roku).

Z danych statystycznych EUROSTAT za rok 2010 wynika:
Przeciętny Europejczyk produkuje 524 kg odpadów na rok. 

Najmniej odpadów produkują Czesi ok. 306 kg na osobę, naj-
więcej Duńczycy 802 kg na osobę, Polacy zaś produkują ok. 
320 kg na osobę. Zaledwie 40% odpadów w UE jest składowa-
nych, w Polsce jest to dwa razy więcej – 87%. 23% odpadów 
poddawanych jest recyklingowi, a 17% jest kompostowanych. 
Największy nacisk na kompostowanie postawiły: Austria 
(70%), Niemcy (65%), Holandia (60%). Polska kompostuje 4% 
i poddaje procesowi recyklingu 9% zebranych odpadów. 



Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Komplet punktów

Mimo kilku bardzo dobrych okazji, bielszowiczanom udało się umieścić piłkę w siatce rywali tylko 
jeden raz. 

Co się odwlecze to nie uciecze. 
O tym przekonała się grająca w moc-
no zmienionym składzie drużyna 

Jastrzębia Bielszowice. Już w pierw-
szym meczu rundy rewanżowej biel-
szowiczanie byli bliscy zwycięstwa. 
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Futsal – I liga

Przegrana w derbach
Wynikiem 3:6 zakończył się 

niedzielny (30.03.) pojedynek 
Gwiazdy Ruda Śląska z Marexem 
Chorzów.

Goście od początku spotkania 
byli bardziej zdeterminowani i to 
oni jako pierwsi umieścili piłkę 
w siatce. Z czasem gospodarze za-
częli grać trochę lepiej i w końcu 
za sprawą przedłużonego rzutu 
karnego autorstwa Krzymińskie-
go zdołali doprowadzić do remisu. 
Końcówka jednak znów należała 
do chorzowian, którzy na sześć 
sekund przed końcem pierwszej 
połowy spotkania po kontrze po-
nownie objęli prowadzenie.

Niecałe dwie minuty po roz-
poczęciu drugiej połowy znów 
na listę strzelców wpisał się 

Krzymiński i wydawało się, że 
sytuacja jest opanowana. Seria 
błędów popełnionych przez go-
spodarzy została jednak skru-
pulatnie wykorzystana przez 
przyjezdnych, którzy zdołali 
doprowadzić do wyniku 2:4. Na 
pięć minut przed końcem spo-
tkania Gwiazda zagrała z lot-
nym bramkarzem, ale to też nic 
nie zmieniło – piątą bramkę 
strzelił bowiem Marex. W koń-
cówce gola dla Gwiazdy zdobył 
Grudzień. Na to trafienie zdoła-
li odpowiedzieć goście, którzy 
w ostatnich sekundach ustalili 
wynik na 3:6.

Porażka ta niesie za sobą przy-
kre konsekwencje. Teraz o tym 
kto zakończy sezon na pozycji li-

Trening podstawą sukcesu
Nie tylko seniorzy wiosną rozpoczynają swoje 

zmagania ligowe. Na murawę wybiegają także 
zdecydowanie młodsi adepci piłki nożnej. O tym 
jak pracuje się z dziećmi rozmawialiśmy z Paw-
łem Rosą, trenerem rocznika 2004 Stowarzysze-
nia Rekreacyjno-Sportowego Gwiazda Ruda Ślą-
ska.

– Ostatnio aż dziesięciu Twoich podopiecz-
nych dostało się na konsultacje kadry Pod-
okręgu Katowice. Recepta na sukces?

– Recepty pewnie jako takiej nie ma, ale wyda-
je mi się, że to po prostu talent poparty ciężką 
pracą. Wielu z tych chłopaków zaczęło trenować 
bardzo wcześnie i to widać. Mam nadzieję, że nie 
spoczną na laurach i będą rozwijać się dalej w tym 
samym tempie.

– Na czym skupiasz się na treningach?
– Przede wszystkim na technice, koordynacji 

oraz szybkości. Zaczęliśmy pracować nad szero-
ko rozumianą taktyką a raczej nad jej podstawa-
mi. Tutaj staram się chłopakom jak najwięcej 
tłumaczyć i podpowiadać tak, żeby rozumieli 
„moją myśl szkoleniową”. To bardzo ułatwia mi 
pracę, jeżeli chłopcy rozumieją o co tak na praw-
dę mi chodzi.

– Za chwilę zespół rozpoczyna rozgrywki li-
gowe. Czy jest dobrze przygotowany? Jakie są 
plany i założenia?

– Niestety nasz plan zakłóciła brzydka pogoda 
w ostatnim czasie, a to, czy jesteśmy dobrze przy-
gotowani, czy źle, zweryfikuje liga. Na pewno 
w ostatnim czasie trenujemy więcej i ciężej i tak bę-
dzie aż do rozpoczęcia ligi. To nie jest oczywiście 
tak, że tylko trenujemy, czasami razem z całą druży-
ną po treningu wybieramy się na basen, często roz-
mawiamy o różnych sprawach, żartujemy. Uważam, 
że najważniejsze w zespole jest „team spirit” – jest 
to coś, czego na samych treningach nie da się wy-
pracować. Chciałbym, żeby wszyscy chłopcy mię-
dzy sobą byli przyjaciółmi, a mnie nie traktowali 
tylko jako trenera, ale i kolegę, z którym można po-
żartować i porozmawiać.

– Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 
sukcesów.

Wówczas to się nie udało, jednak 
w tę sobotę (29.03.) mogli w końcu 
dopisać sobie upragnione trzy punk-
ty. Stało się tak dzięki pokonaniu 
przed własną publicznością zespołu 
Pioniera Ujejsce skromnym wyni-
kiem 1:0.

Pierwsza połowa spotkania była 
dość wyrównana. Oba zespoły 
sprawdzały na co stać przeciwnika. 
W końcówce jednak coraz częściej 
do głosu zaczęli dochodzić gospo-
darze. Kilkukrotnie zawodnicy Ja-
strzębia znajdowali się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem gości. 
Jedną z takich sytuacji udało się 
w końcu wykorzystać. W 44. minu-
cie bramkę do szatni po kontrataku 
zdobył Michał Nowak.

W drugiej odsłonie pojedynku 
bielszowiczanie znów mieli kilka 

bardzo dobrych okazji do podwyż-
szenia swojego prowadzenia. 
W sytuacji sam na sam z golkipe-
rem Pioniera znaleźli się między 
innymi Magiera i Kubiak – ich 
strzały okazały się być jednak mi-
nimalnie niecelne bądź dobrze in-
terweniował bramkarz gości. 
W końcówce gospodarze skupili 
się na pilnowaniu wyniku i chociaż 
kilka razy pod ich bramką było 
nerwowo, to jednak zdołali utrzy-
mać zwycięstwo i zainkasować 
komplet punktów.

Jastrząb Bielszowice – Pionier 
Ujejsce 1:0 (1:0)

Jastrząb Bielszowice: Majdak 
– Łukasik, Koniorczyk, Skudlik, 
Sikora, Petrus, Wojcik, Magiera, 
Kubiak, Nowak, Kowalski.

Trener: Damian Malujda

Rudzianie rozegrali w niedzielę kiepskie spotkanie.

dera nie będzie zależne wyłącznie 
od tego jak zagrają rudzianie. 
Gwiazda co prawda nadal ma na 
koncie trzy punkty więcej niż BSF 

Bochnia, ale ma także o jedno 
spotkanie rozegrane więcej. 
Wszystko rozstrzygnie się w ostat-
niej kolejce rozgrywek.

Pływanie

Manta z medalami
 20 i 21 marca na dwóch śląskich pły-

walniach zawodnicy UKS-u MANTA 
Kochłowice Ruda Śląska rywalizowali 
w Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostwach Młodzików 12- i 13-let-
nich. 

Na pływalni w Radlinie klub repre-
zentowało pięcioro 12-latków: Domini-
ka Nocoń, Patrycja Szymczak, Julia Ja-
kimowicz, Dawid Kowalczyk oraz 
Wiktor Kijek. Medale dla klubu wywal-
czyli: Patrycja Szymczak – dwa złote 
w konkurencji na 100 m i 200 m stylem 
grzbietowym oraz medal srebrny na 100 
m stylem dowolnym i Wiktor Kijek, 
który trzykrotnie stawał na drugim stop-
niu podium w konkurencjach na 100 m 
stylem motylkowym, 100 m stylem do-
wolnym i 200 m stylem zmiennym. Po-
za tym zawodnik rywalizację na 400 m 
stylem dowolnym ukończył na piątym 

miejscu. Sztafeta 4x50 m stylem zmien-
nym (Szymczak/Jakimowicz/Nocoń/
Kijek) uplasowała się na piątym miej-
scu, a sztafeta 4x50 m stylem dowol-
nym (Kijek/Szymczak/Kowalczyk/No-
coń) na siódmym. Kilkukrotnie zawod-
nicy zajmowali miejsca w pierwszej 
dziesiątce zawodów znacząco popra-
wiając swoje rekordy życiowe, a klub 
zawody ukończył na dziewiątym miej-
scu z 25 klubów startujących. 

Natomiast 13-latkowie z Manty ry-
walizowali w tym czasie w Gliwicach 
w składzie: Weronika Majewska, Ceza-
ry Ksiądz, Jakub Dudziński. Zawodnicy 
startując w 12 konkurencjach, aż 11 ra-
zy poprawiali swoje rekordy życiowe. 

Rozegrane zawody były pierwszą 
rundą tych ogólnopolskich zawodów. 
Wszyscy zawodnicy trenują pod okiem 
trenera Mateusza Niegota.
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Nie najlepiej rozpoczął rundę re-
wanżową Grunwald Ruda 
Śląska. W sobotę 22 marca zremiso-
wał on z MLKS-em Woźniki, a w so-
botę 29 marca po kiepskim spotkaniu 
rozegranym na własnym boisku uległ 
Przyszłości Ciochowice, przegrywa-
jąc 0:2.

Chociaż w pierwszej połowie spo-
tkania to „zieloni” byli stroną domi-
nującą, nie udało im się potwierdzić 
tego zdobyciem bramki. Okazji do 
tego było co prawda kilka, ale żadna 
z akcji nie została wykończona cel-
nym trafi eniem. Goście w tej części 
gry zdołali zagrozić bramce gospo-

Kiepski początek
darzy raptem dwa razy. Najbliżej 
zdobycia bramki byli w 12. minucie 
– po rzucie wolnym piłka odbiła się 
od muru i zmieniła kierunek lotu – 
interwencja Lamliha sprawiła jed-
nak, że futbolówka odbiła się od po-
przeczki.

Fatalnie dla gospodarzy rozpoczęła 
się druga połowa spotkania. W 50. 
minucie za faul w polu karnym sędzia 
podyktował rzut karny na rzecz przy-
jezdnych. Ci go wykorzystali i objęli 
prowadzenie. Wynik spotkania został 
ustalony w 63. minucie. Wtedy to za-
wodnik Przyszłości wykorzystał sytu-
ację sam na sam z Lamlihem i pod-
wyższył prowadzenie swojej drużyny 
na 2:0.

Grunwald Ruda Śląska 
– Przyszłość Ciochowice 0:2

Grunwald Ruda Śląska: Lamlih 
- Oswald, Szpoton (kpt), Wolek - 
Maciongowski – Brzozowski, Dre-
szer, Jagodziński, Szczypior – Cio-
łek, Kot

Trener: Teodor Wawoczny
II trener: Jacek Bratek

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Mimo kilku okazji w pierwszej połowie spotkania, „zielonym” nie udało się strzelić gola. 

Kolejne zwycięstwo odniosła Slavia Ruda 
Śląska. W sobotę (29.03.) przed własną pu-
blicznością pokonała ona 2:0 Lot Konopiska.

Początek tego spotkania nie był najlep-
szy w wykonaniu rudzian. Już trzy minuty 
po gwizdku rozpoczynającym mecz w sy-
tuacji sam na sam z Frankem znalazł się 

zawodnik gości. Górą z tego pojedynku 
wyszedł jednak golkiper rudzian. Po kilku 
minutach przed kolejną świetną okazją 
stanęli zawodnicy Lotu – tym razem przed 
stratą bramki uratował gospodarzy słupek. 
Chociaż wraz z upływem czasu to rudzia-
nie dłużej utrzymywali się przy piłce, 

Kolejne zwycięstwo
wciąż brakowało im pomysłu na rozegra-
nie akcji pozwalającej objąć prowadzenie. 
Problem z tym mieli także goście i do 
przerwy panował bezbramkowy remis.

Rozmowa w szatni dobrze podziałała 
jednak na podopiecznych Marka Piotro-
wicza. W 47. minucie wrzutkę Witora wy-
korzystał Piwczyk, otwierając tym samym 
wynik meczu. W 78. minucie po wykona-
niu rzutu rożnego przez Gancarczyka, fut-
bolówkę głową w siatce umieścił Zalew-
ski i było 2:0. W ostatnich minutach pod-
wyższyć mogli jeszcze Witor i Gancar-
czyk. Jednak po strzale tego pierwszego 
piłka trafi ła w poprzeczkę, zaś po uderze-
niu drugiego przeleciała tuż obok bramki.

Slavia Ruda Śląska – Lot Konopiska 
2:0 (0:0)

Slavia Ruda Śląska: Franke – Pusch-
haus, Met, Szaruga, Moritz – Witor, 
Kowalik, Koseła, Gancarczyk – Piw-
czyk, Rejmanowski T.

Trener: Marek Piotrowicz
II trener: Krzysztof Szaton

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Chociaż rudzianie nie najlepiej rozpoczęli spotkanie z Lotem Konopiska, to udało im się odnieść dwu-
bramkowe zwycięstwo. 

REKLAMA

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Mecz zwrotów akcji
Nie udał się mecz z Jednością 

Jejkowice Uranii Ruda Śląska w so-
botę (29.03). Kochłowiczanie za 
późno wzięli się do odrabiania strat 
i w efekcie musieli uznać wyższość 
rywali, przegrywając 4:3.

Pierwsza połowa spotkania to 
dominacja kochłowiczan. Doszli 
oni do kilku w zasadzie stuprocen-
towych sytuacji. Żadnej z nich jed-
nak zespół Uranii nie wykorzystał. 
Dwukrotnie za to piłkę w siatce 
zdołali umieścić gospodarze, któ-
rzy najpierw w 15. minucie poko-
nali Pardelę wślizgiem, a następnie 
w 42. minucie zaskoczyli liczącą 
na spalonego ekipę z Kochłowic.

W 47. minucie zespół Jedności 
po raz trzeci umieścił piłkę w siat-
ce. To zadziałało na podopiecz-
nych Stanisława Mikusza niczym 
kubeł zimnej wody. W 55. minucie 
na strzał z 25 metrów zdecydował 
się Musiał i było 3:1. W 66. minu-
cie bramkę kontaktową strzelił 
Mzyk. Trzy minuty później po do-
brej wrzutce w pole karne i główce 
Barana, który przelobował tym sa-
mym bramkarza gospodarzy, do-
szło do remisu. Mimo odrobienia 
strat meczu nie udało się wygrać. 
W 73. minucie bowiem ukarany 
czerwoną kartką został Zawisza. 
Grający w osłabieniu kochłowi-
czanie nie zdołali utrzymać do 
końca meczu chociażby remisu – 
w 86. minucie po wrzutce zawod-
nik z Jejkowic wbił piłkę do siatki 
głową, pozbawiając tym samym 
złudzeń kochłowiczan.
Jedność Jejkowice – Urania Ru-

da Śląska 4:3 (2:0)
Urania Ruda Śląska: Pardela, 

Baran, Jańczak, Zawisza, Kola-
sa (‘33 R.Grzesik), Baron, Ka-
mieński (‘54 Krzywda), Mikusz 
(‘46 Musiał), Mzyk, Barciaga, 
Zalewski

Trener: Stanisław Mikusz

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Porażka z liderem
Z liderem tabeli – Unią Ząb-

kowice zmierzył się w minioną 
sobotę (29.03.) Wawel Wirek. 
Rudzianie wyszli z tej potycz-
ki na tarczy – przegrywając 
4:0.

Fatalnie rozpoczęło się to 
spotkanie dla Wawelu Wirek. 
Nie minęła bowiem nawet mi-
nuta od gwizdka rozpoczyna-
jącego mecz, a sędzia dopa-
trzył się faulu w polu karnym 
i podyktował rzut karny na ko-
rzyść gospodarzy. Ci z okazji 
skorzystali i było 1:0. Na tym 
jednak pech Wawelu się nie 
skończył. W 14. minucie bo-
wiem piłkę do własnej bramki 
głową wbił Wilczek. Od tej po-
ry gospodarze już nie forsowa-
li tempa gry. Mając bezpieczną 
zaliczkę skupili się na grze 
z kontrataku. Nie przyniosła 
jednak ona efektu w postaci 
kolejnych bramek. Gola nie 
zdołali też zdobyć rudzianie, 
którzy na przerwę schodzili 
przegrywając dwoma bramka-
mi.

Po przerwie Wawel starał się 
odrobić straty. Swoich stupro-
centowych okazji nie wyko-
rzystał jednak ani G. Kałużny, 
ani Jaromin. Z kontrataku ko-
lejną bramkę zdobyli za to go-
spodarze. Swoje dzieło strze-
leckie dokończyli oni w doli-
czonym czasie gry, gdy piłkę 
dobił po uderzeniu z wolnego 
zawodnik Unii.

Unia Ząbkowice – Wawel 
Wirek 4:0

Wawel Wirek: Gawlik - 
Pyc, Wilczek, Buchcik, Ka-
łużny K. - Zuga (65’ Rutkow-
ski), Ostrowski, Piętoń, Maj-
nusz D. – Kałużny G., Jaro-
min

Trener: Jarosław Zajdel

O
G

ŁO
SZ

EN
IA

TE
L.

 3
2 

24
8-

60
-9
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chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, obrzeża, krawężniki• 
okładziny ścienne i sufi towe z płyt g-k i akcesoria• 
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
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tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom  605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, • 
wentylacji, urządzeń 
chłodniczych
serwis gwarancyjny, • 
pogwarancyjny
duży wybór, • 
atrakcyjne ceny 

KLIMALUX
ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322 56 11
e-mail: info@klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ 

I WYCENA GRATIS

www.klimalux.plwww.klimalux.pl



Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Fatalna pierwsza połowa

Halembianie fatalnie zagrali w pierwszej połowie spotkania z KS KSZO Odlewnią Ostrowiec Świę-
tokrzyski.

W ostatnim meczu tego sezonu 
rozegranym w sobotę (29.03.) 
SPR Grunwald Ruda Śląska uległ 
przed własną publicznością KS 

KSZO Odlewni Ostrowiec Świę-
tokrzyski 33:38. Pierwsze osiem 
minut tego spotkania było wyrów-
nane. Później gospodarze grali 
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Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk
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Rowery

Wiosenna masa
Na dworze jest ciepło a w kalen-

darzu mamy już wiosnę – w tak 
sprzyjających warunkach organiza-
torzy Rudzkiej Rowerowej Masy 
Krytycznej znów postanowili za-
chęcić rudzkich rowerzystów do 
tego, by wsiąść na swój pojazd 
i wyruszyć w trasę.

– Jest to jedna z tysiąca Mas, któ-
re odbywają się na całym świecie, 
jedziemy dla bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników ruchu 
drogowego.  To pierwsza Masa tej 
wiosny, ale są głosy, że Rudzka Ro-
werowa Masa Krytyczna rozwinie 
się na tyle przez ten sezon, że bę-
dziemy jeździć regularnie przez ca-
ły rok – mówi Tadeusz Domżalski, 
organizator przejazdu.

W piątek (28.03.) rowerzyści wy-
ruszyli spod Urzędu Miasta i udali 
się w stronę Goduli i Orzegowa. Na-
stępnie przejechali przez dzielnicę 
Ruda i zakończyli przejazd w No-
wym Bytomiu.

– Wspieram takie akcje jak 
Masa Krytyczna. Cały czas ist-
nieje problem dróg dla rowerzy-
stów. Sama budowa tych ścieżek, 
które teraz powstają, nie załatwia 
problemu. Pod tym względem 
wciąż wiele miejsc nie jest ze so-
bą dobrze połączonych – tłuma-
czy pan Krzysztof, uczestnik 
Rudzkiej Masy Krytycznej.

– Fajnie, że takie wspólne prze-
jazdy są organizowane. Dzięki 
temu można w miły sposób spę-

Ćwiczyć każdy może

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Rudzie Śląskiej przystąpiło do ogólnopolskiej 
akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy 
może”. Promując zdrowy styl życia a także dbając o pra-
widłowy rozwój przedszkolaków, w placówce organizo-
wano różnorodne zadania walcząc o tytuł „Przedszkole 
w ruchu”. Akcja zakończyła się 31 marca.

Akcję rozpoczęto od cyklicznych spotkań z trenerem 
piłkarskim „Orlika” – Krzysztofem Błońskim. Ponadto 
podjęto współpracę z „ In-nym” Domem Kultury miesz-
czącym się w Kochłowicach. Tutaj zaproponowano 
dzieciom „Olimpiadę Śmiesznych Konkurencji” oraz 
wiele innych zabaw sportowych. Prawdziwą atrakcją 
nie tylko dla przedszkolaków, ale i ich rodziców a także 
uczniów SP nr 2 i ich rodziców okazał się „I Turniej 
Piłkarski” przedszkolno-szkolny. Rozwijając piłkarskie 
pasje wychowanków, zorganizowany został wyjazd na 
stadion Ruchu Chorzów. Dzieci miały okazję uczestni-
czyć w treningu prowadzonym przez profesjonalnych 
piłkarzy tegoż klubu. W ramach akcji promowano także 
pasje rowerowe poprzez zorganizowanie spotkania z ro-
dziną jednego z przedszkolaków – państwem Haiskimi, 
którzy na co dzień uprawiają kolarstwo. O swoim zami-
łowaniu do sportu opowiedział też ultramaratończyk 
August Jakubik. 

Medale zapaśników
Bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa ZKS-u SLAVIA 

Ruda Śląska, podczas rozegranych 29 marca w Katowicach 
Mistrzostw Śląska Dzieci i Kadetów w zapasach w stylu kla-
sycznym. Pomimo że rudzianie specjalizują się w stylu wol-
nym, nie przeszkodziło im to z powodzeniem rywalizować 
z „klasykami”, czego następstwem było zdobycie 15 medali.

Złote medale: Gaetano Alfano, Daniel Lisoń, Dawid 
Strzałka, Rafał Danisz, Korneliusz Janeczko i Patryk Zawa-
da, srebrne: Tomasz Gawron, Artur Bartoszek, Jacek Kup-
niewski, Krzysztof Kaliski, Bartosz Kowalczyk, Łukasz 
Dubiel, brązowe: Maciej Hajdara, Kewin Matusik i Jakub 
Kurka.

W turnieju wystartowali także zawodnicy rudzkiej Pogoni. 
Złote medale wywalczyli: Michał Świetlik (59 kg) i Kamil Za-
krzewski (85 kg). Brąz zdobył Szymon Brzeziński (53 kg).

W SKRÓCIEwręcz fatalnie. W efekcie na prze-
rwę schodzili przegrywając różni-
cą 12 bramek (10:22).

– Wynik wskazuje na to, że 
w dzisiejszym meczu mogło być 
lepiej, gdybyśmy nie przespali 
pierwszej połowy. Przeciwnicy 
rzucili nam aż 22 bramki, co 
świadczy o tym, że robili to z ataku 
szybkiego wykorzystując przy tym 
nasze nieudolne akcje w ataku po-
zycyjnym – tłumaczył po spotka-
niu Marcin Księżyk.

Po niemrawym początku dru-
giej połowy meczu „zieloni” 
w końcu zaczęli grać lepiej. Po-
prawiła się gra w obronie. Kil-
kukrotnie też udało się zdobyć 
punkty wykorzystując szybkie 
kontry. Ostatecznie stratę 
z pierwszej połowy udało się 
zniwelować do pięciu trafień.

– W drugiej rundzie zaprezento-
waliśmy się zdecydowanie lepiej 
niż w pierwszej. Stało się tak, bo 
został już trzon 14 zawodników, 
którzy się zgrali. Myślę, że jeśli 
ten trzon nadal będzie chciał u nas 
grać i uda nam się kilku zawodni-
ków pozyskać, to w przyszłym se-
zonie będziemy mocną drużyną 
i powalczymy o miejsca medalowe 
– podsumował sezon szkolenio-
wiec rudzian.
SPR Grunwald Ruda Śląska – 
KS KSZO Odlewnia Ostrowiec 

Świętokrzyski 33:38 (10:22)
SPR Grunwald: Borecki, 

Wolniaczyk – Hartel 2, Kmieć 3, 
Zarzycki 2, Płonka, Kurzawa 1, 
Piekarczyk 8, Lange 8, Kowal 2, 
Wodarski 3, Gansiniec 2, Sto-
gowski 2.

Trener: Marcin Księżyk 

Sportowy rozkład jazdy:
Piłka nożna – IV liga – grupa I

5 kwietnia, sobota, godz. 16.00 Gwarek Tarnowskie Góry – Slavia Ruda 
Śląska

6 kwietnia, niedziela, godz. 16.00 LKS Kamienica Polska – Grunwald 
Ruda Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
5 kwietnia, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Rymer Rybnik

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
5 kwietnia, sobota, godz. 16.00 Wawel Wirek – Strażak Mierzęcice

5 kwietnia, sobota, godz. 16.00 Pogoń Imielin – Jastrząb Bielszowice

Piłka ręczna – II liga kobiet
5 kwietnia, sobota, godz. 17.00  

Otmęt Krapkowice – Zgoda Ruda Śląska

Rowery
6 kwietnia, niedziela – Turystyczny Klub Kolarski PTTK TIGRIS Ruda 

Śląska zaprasza na Klubowy Rajd Krokusowy – wycieczka do DSD 
Bytom. W programie ognisko, zabawy rowerowe z nagrodami.  

Wyjazd z Placu Niepodległości o godzinie 11.00.  
Powrót planowany jest na godzinę 16.00.

Rudzka Rowerowa Masa Krytyczna wyjechała na drogi naszego miasta.

dzić czas. Jeździć w takiej grupie 
jest zawsze raźniej. W dodatku 
mamy wiosnę, więc dobrze jest 
w końcu wyjść z domu i zażyć tro-

chę aktywności – dodał pan Ma-
rek, także uczestniczący w prze-
jeździe.

Robert Połzoń
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– Czy warto dokładniej myć au-
to po zimie? W końcu po paru 
przejażdżkach i tak będzie ono 
brudne.

– Zdecydowanie warto poświęcić tro-
chę czasu i dokładnie umyć pojazd po 
zimie. Śnieg, piasek i sól mają bardzo 
negatywny wpływ na karoserię. Powin-
no się zatem dokładnie je zmyć i zabez-
pieczyć powierzchnię lakieru. W ten 
sposób nie tylko przywrócimy naszemu 
pojazdowi blask, ale także znacznie 
opóźnimy ewentualną korozję.

– Jak się do tego zabrać?
– Najlepiej zrobić to samemu. Do 

umycia samochodu powinno się sto-
sować ścierkę z mikrofi bry. Popular-
na gąbka zbiera piasek, przez co bar-
dzo łatwo jest porysować lakier. Pa-
miętajmy, aby po każdym myciu sa-
mochodu taką ściereczkę wyprać. 
Ponadto przygotujmy sobie dwa 
wiadra. W jednym powinien być ja-
kiś detergent do mycia karoserii, zaś 

w drugim woda do płukania. Jeśli 
chodzi o środek do mycia samocho-
du, to odradzamy stosowanie pły-
nów do mycia naczyń, gdyż on usu-
nie nie tylko brud, ale także warstwę 
ochronną powstałą przez preparaty, 
których wcześniej używaliśmy. Do 
mycia samochodu lepiej użyć spe-
cjalnie przeznaczonych do tego pre-
paratów. Jeśli z jakimś zabrudzeniem 
nie możemy sobie poradzić, z pew-
nością w specjalistycznych sklepach 
znajdziemy środek do walki z nim. 
Nie eksperymentujmy domowymi 
metodami, bo to może się skończyć 
trwałym uszkodzeniem lakieru, 
a koszty naprawy takich uszkodzeń 
są znaczne. Jeżeli chodzi o samą 
czynność mycia pojazdu, należy to 
robić od góry ku dołowi. Szczególną 
uwagę poświęćmy progom i krawę-
dziom drzwi – w tych miejscach 
zbiera się przecież najwięcej zanie-
czyszczeń. Po umyciu pojazdu do-

By auto lśniło wiosną
kładnie spłuczmy detergent. Szcze-
gólną uwagę poświęćmy przy tym 
miejscom trudno dostępnym. Na-
stępnie wysuszmy pojazd – najlepiej 
ściereczką z mikrofi bry. Kolejno 
warto wypolerować pojazd przezna-
czoną do tego pastą polerską. To oży-
wi kolor, ale także zabezpieczy go 
przed zabrudzeniami i szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych.

– Trzeba to robić własnoręcznie, 
czy można skorzystać z usług myjni 
bezdotykowej czy też mechanicz-
nej?

– Oczywiście można skorzystać 
z usług myjni bezdotykowej. Warto 
jednak wybrać tę, w której stosowany 
jest specjalny mikroproszek. Jest on 
bowiem skuteczniejszy w usuwaniu 
zabrudzeń niż inne środki. Radzimy 
być ostrożnym przy wyborze myjni 
automatycznej. Często bowiem zda-
rza się tak, że w ramach oszczędności 
właściciel nie wymienia wtedy kiedy 

należy szczotek czyszczących, a na 
tym może ucierpieć nasz lakier.

– Karoseria to jedyny element, 
o który warto zadbać, czy też należy 
jeszcze o czymś pamiętać?

– Warto pamiętać również o tym, że 
specjalnej uwagi wymaga nie tylko ka-
roseria, ale i wnętrze pojazdu. Po zimie 
z pewnością nie wygląda ono najlepiej 
– na butach wnosiliśmy do środka 
piach, sól oraz wodę. Możemy zatem 
spodziewać się, że jest ono brudne i za-
wilgotniałe. Weźmy pod uwagę, że 
dbałość o to, by w aucie było czysto, 
nie powinna wynikać wyłącznie z na-
szego poczucia estetyki. Mokre i brud-
ne dywaniki samochodowe są ideal-
nym miejscem dla rozwoju pleśni 
i bakterii, a te zagrażają naszemu zdro-
wiu. Zamiast inwestować w drogie za-
pachy samochodowe, poświęćmy na-
szemu pojazdowi odrobinę uwagi. Po 
dokładnym umyciu wnętrza samocho-
du warto je po prostu przewietrzyć. 

– Jest jakiś element, o którym po-
winno się pamiętać, a na niego z re-
guły nie zwracamy uwagi?

– Otóż warto jeszcze poświęcić 
trochę uwagi felgom. Te aluminiowe 
są dość podatne na uszkodzenia i dłu-
gotrwałe zaniedbywanie. Warto pa-
miętać o tym, by czyścić je regular-
nie. W przeciwnym razie brud może 
się wżerać w lakier chroniący alumi-
nium. Długotrwale nieczyszczonej 
felgi możemy już nie być w stanie 
doczyścić. Oczywiście najlepsze 
w wydobyciu blasku z naszych felg 
będą specjalistyczne preparaty. Środ-
ki służące do czyszczenia felg alumi-
niowych są jednak bardzo żrące. Ko-
rzystając z nich należy zatem dokład-
nie przestrzegać zasad podanych na 
etykiecie. Jeśli bowiem nie zmyjemy 
środka w odpowiedniej chwili lub 
popełnimy inny błąd, możemy za to 
słono zapłacić.

– Dziękuję za rozmowę.

Piach, sól drogowa, śnieg – to najwięksi wrogowie karoserii naszego samochodu. Wielu kierowców zimą zaniedbuje swój pojazd. Wszak po co po-
święcać mu czas, skoro po przejechaniu kilkuset metrów znów będzie on brudny? Warto zmienić swoje podejście i chociaż po zimie dokładnie umyć 
samochód. A o tym, dlaczego i jak należy to zrobić, opowiedział nam Michał Kozłowski, kierownik zarządzający Okręgową Stacją Pojazdów OMEGA, 
należącą do fi rmy Auto-Bud Sp. z o. o.
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