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Chociaż wybory samorządowe odbędą się dopiero w listopadzie, to już powoli kręci się karuzela nazwisk osób, które zmierzą się w walce o fotel prezydenta
Rudy Śląskiej. Czyje nazwiska są w obiegu?

Karuzela nazwisk ruszyła

zuje się wiele, długo oczekiwanych przez
mieszkańców, inwestycji – tłumaczy Witold Hanke. – W poprzedniej kampanii,
cztery lata temu, również ją wspieraliśmy
i wspólnie tworzyliśmy listę, tyle, że pod
inną nazwą. To akurat nie ma większego
znaczenia, bo to nie my zdecydowaliśmy
o tych zmianach – dodaje.
Grażyna Dziedzic zmierzy się w wyborach z Aleksandrą Skowronek, której kandydaturę jednogłośnie poparła Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej RP w Rudzie Śląskiej.
– Podczas najbliższych wyborów samorządowych będę kandydowała na stanowisko Prezydenta Rudy Śląskiej – mówi
Aleksandra Skowronek. – W samorządzie
przeszłam wszystkie szczeble kariery zawodowej, od inspektora, naczelnika wydziału, po wiceprezydenta. Obecnie pełnię
funkcję wicemarszałka województwa śląskiego. Jeżeli w nadchodzących wyborach
mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, moje
bogate doświadczenie samorządowe wykorzystam na stanowisku prezydenta miasta. Każdy urząd pełniony z woli mieszkań-

Jako pierwsza karty odsłoniła Grażyna
Dziedzic, która już od dawna podkreślała,
że zamierza ubiegać się o reelekcję.
– To były trudne cztery lata. Musieliśmy
zmierzyć się z bardzo trudnymi zadaniami.
Gdybyśmy mieli porównać to, co zrobiliśmy do budowy domu, to udało się nam go
postawić do stanu surowego zamkniętego.
Teraz czas na wykańczanie i upiększanie.
Chcę dokończyć tę budowę. Mam pomysł
na ten nasz rudzki dom, dlatego podjęłam
decyzję o starcie w wyborach – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic. – Zresztą dla
każdego prezydenta start w następnych
wyborach jest świetną okazją do oceny jego działań przez mieszkańców. Jestem gotowa takiej ocenie się poddać – dodaje.
Swojego poparcia urzędującej prezydent udzieli stowarzyszenie „Razem dla
Rudy Śląskiej”.
– Mamy zamiar poprzeć w nadchodzących wyborach samorządowych obecną
Panią Prezydent. W mieście wiele zmienia
się na lepsze. Odzyskaliśmy stabilność ﬁnansową. Spłacane są zobowiązania, przez
co dług miasta sukcesywnie maleje. Reali-
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Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie.

ców jest też dużym wyzwaniem. Nie obawiam się wyzwań, gdyż mobilizują mnie
one do jeszcze bardziej skutecznego działania – dodaje.
Swojego kandydata na prezydenta zaprezentowała na spotkaniu, które odbyło
się w poniedziałek (30.06.) rudzka lewica
– ją reprezentował będzie Józef Osmenda.

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

– Zdaję sobie sprawę z tego,
że zadanie które przede mną
stoi jest chyba najtrudniejszym
jakie do tej pory miałem w życiu, mimo tego, że mój staż
w samorządzie niedługo wyniesie 20 lat – mówił Józef Osmenda. – Chcę się skupić na konstrukcji właściwego programu.
Musi on powstać w oparciu o sugestie i życzenia mieszkańców
– dodał.
Nie brakuje jednak ugrupowań, które wciąż nie chcą zdradzić kto będzie ich reprezentował w wyborach na urząd prezydenta. Wśród nich jest między innymi Prawo i Sprawiedliwość.
– Do końca lipca ujawnimy
kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość – mówi
Foto: SH
Kazimierz Myszur. Nieoﬁcjalnie jednak mówi się o tym, że zielone
światło upoważniające do startu w wyborach dostaną Jarosław Wieszołek lub Marek Wesoły. Także do końca lipca swojego kandydata powinno zaprezentować
Stowarzyszenie Obywatelskie Referendum. Pytanie o to, czy o prezydenturę
walczył będzie Krzysztof Chromy, człon-

kowie stowarzyszenia pozostawiają bez
komentarza.
Milczy także Ruch Autonomii Śląska.
– Nazwisko osoby ubiegającej się o stanowisko prezydenta podamy na przełomie
sierpnia i września – deklaruje Roman Kubica, przewodniczący koła Ruchu Autonomii
Śląska w Rudzie Śląskiej.
Trochę więcej szczegółów na temat potencjalnego kandydata zdradza „Porozumienie dla Rudy Śląskiej”, ale nazwiska nie padają.
– Zarząd „Porozumienia…” nie podjął
jeszcze decyzji kto będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta miasta. Rozważane są
trzy kandydatury. Te osoby związane są z Rudą Śląską i mają duże doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym. Dwie z nich
pełniły funkcję wiceprezydentów – mówi
Zbigniew Domżalski.
Oﬁcjalnie milczy także „Rodzina Rudzka”. W kontekście kandydata na prezydenta
jednak coraz częściej pojawia się nazwisko
Jerzego Trzcińskiego. Na giełdzie nazwisk
wymieniana jest także jedna z radnych – mowa o Annie Łukaszczyk. – Żadna decyzja
w tej sprawie nie została jeszcze podjęta –
komentuje Anna Łukaszczyk.
Wszystko powinno być jasne na początku
września, kiedy kampania wyborcza ruszy
już pełną parą.
Sandra Hajduk
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Skromny, cichy i zakochany w Śląsku – Marcin Melon, autor książki „Komisorz
Hanusik”, która wciąga Czytelnika w świat kryminalnych zagadek rodem z serialu
„Z archiwum X”. Pisarz, który wykreował świat paranormalnych śląskich historii,
opowiada o swoim pierwszym literackim dziele oraz przywiązaniu do Śląska.

Śląsk na tropie...

Foto: RP

– Jak rozpoczęła się Pana przygoda
z pisaniem?
– Jakieś próby literackie w języku
polskim właściwie podejmowałem
w wieku kilkunastu lat. Chciałem zawsze powiedzieć coś wyjątkowego. Coś
czego nigdy się jeszcze nie mówiło.
Moim idolem literackim jest García
Márquez, któremu się udało przedstawić ogromny realizm życia w Ameryce
Południowej. Podobnie jak on, w swojej
książce chcę ująć śląskość, czyli to
„coś”, co bardzo trudno jest zdefiniować. Chciałem to zrobić przez wiele lat
w języku polskim, jednak to się nie udawało. Okazało się, że nie jest to dobre
narzędzie. Dlatego też komisorz Hanusik to taka moja pierwsza próba pisania
śląską gwarą.
– Kim jest komisorz Hanusik?
– W nim można doszukać się podobieństw do wielu słynnych gliniarzy.
Jest w nim trochę Holmesa oraz detekty-

wów rodem z kina noir. Nie jest on płatnym detektywem, ale policjantem, który
czasami pracuje na krawędzi prawa. Ma
też sporo stereotypowych cech śląskich.
Po każdej akcji Hanusik idzie do szynku
na piwo, jeździ także do swojej omy na
niedzielny obiad. To bystry facet, który
musi stawić czoła nawet różnym paranormalnym zjawiskom.
– Mówił Pan, że jedną z największych motywacji, dla których napisał
Pan tę książkę, jest strach. Dlaczego
właśnie on?
– Wychodzę z założenia, że strach to
jest chyba jedna z najlepszych motywacji, bo jest najsilniejsza. To strach przed
tym, że ten świat, w którym się wychowywałem od małego może kiedyś
zniknąć i za chwilę kolejne pokolenie
będzie mówić o Śląsku jak o jakimś tam
regionie, województwie i nic z tego nie
będzie wynikać. Jestem patriotą regionalnym i czuję się związany z tym miej-

Jak chlyb codziynny…

O chlebie i Muzeum Chleba w Radzionkowie, Świytliku z Bytomia a także
wyrazach rozpoczynających się na literę
a i b napisał popularyzator śląskiej mowy – Bronisław Wątroba. Książeczka pt.
„Jak chlyb codziynny…” Po ślōnsku –
heft I niedawno została wydana.
– Pierwszy rozdział tej książeczki dotyczy chleba i Muzeum Chleba, które
znajduje się w Radzionkowie. To miejsce jest wyjątkowe, bo Radzionków ma
strategię rozwoju miasta napisaną po
śląsku. A zatem tam nie tylko gadają po
śląsku, ale także się tym chwalą. Właśnie ich nakładem ukazała się ta pozycja – opowiada Bronisław Wątroba.
–W książce jest też słownik śląski. Znajdują się w nim co prawda tylko wyrazy

Dla naszych Czytelników mamy trzy książki do rozdania.
Foto: SH

rozpoczynające się na literę a i b, ale
mam nadzieję, że stanie się to początkiem pewnej serii i powstanie coś w formie słownika w tomikach – dodaje.
Dla naszych Czytelników mamy do
rozdania trzy egzemplarze opisywanej
książki. Aby je otrzymać, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na trzy proste za-

scem. Śląsk mnie inspiruje i odczuwam
wobec niego dług wdzięczności. Te moje działania na rzecz Śląska są swego
rodzaju odpłaceniem się temu regionowi za inspirację.
– W Pana książce główny bohater
często mierzy się z paranormalnymi
istotami ze śląskich legend. Trudno
było osadzić te postaci we współczesnych realiach?
– Przede wszystkim dało mi to
ogromną frajdę. Myślenie o tym, że te
południce, czyli stwory, które sto lat temu dusiły rolników na polach, w momencie gdy rolników tu jest coraz mniej
musiały się gdzieś podziać. Dlatego wymyśliłem, że teraz pracują one w korporacjach. Ze skarbnikiem jest podobnie.
Kopalnie są zamykane. W mojej książce skarbnik angażuje się w działalność
związkową, by przeciwdziałać zamykaniu kopalń. Bawi mnie łączenie współczesności z folkowymi klimatami.
– Na co dzień chyba w Pana życiu
jest dużo śląskiej gwary?
– No właśnie nie. Mieszkam w Bielsku, moja narzeczona jest bielszczanką,
więc trochę mi tego brakuje. Może
z jednej strony jest to dobre. Kiedy
mieszkałem na Śląsku ta godka trochę
spowszedniała, teraz natomiast gdy za
nią tęsknię i jestem w Bielsku myślę,
że nabrała czegoś magicznego. To w
pewnym sensie też zmotywowało mnie
do napisania tej książki. Kazimierz
Kutz powiedział kiedyś, że trzeba ze
Śląska wyjechać, by go tak naprawdę
docenić.
– Jedna z historii komisorza Hanusika dzieje się w Rudzie Śląskiej. Co
to za historia?
– Rzecz dzieje się na Bykowinie. Jest
pięciu młodych karlusów, które szpilają
w różne gry o wampirach. Jednak ktoś
jednego po drugim zabijo i cycko z nich
cołko krew. Piąty z nich zostaje przy życiu. Oczywiście pojawia się motyw paranormalny, ale by dowiedzieć się kto
grasuje po Bykowinie, zachęcam do
przeczytania książki.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Robert Połzoń

gadki. Odpowiedzi wraz z imieniem,
nazwiskiem i numerem telefonu należy
dostarczyć do siedziby „Wiadomości
Rudzkich” (ul. Niedurnego 36) do 15
czerwca do godziny 12.00. Książki (po
jednej sztuce) przekażemy trzem osobom spośród tych, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zagadki – zostaną one poinformowane telefonicznie.
Sandra Hajduk
ZAGADKI
Szaket, westa i galoty
Z tym niywiela jest roboty.
***
Cug na glajzach z wagonami
Pewnie ô tym wiycie sami.
***
Przeca wszyscy ô tym wiycie
Wylyguje się na sznycie.

POLECAMY...
Lisa Scottoline

Wracajmy do domu
Poruszająca historia matki, która jest
gotowa poświęcić własną przyszłość dla
dobra dzieci. Nowość w klubie KOBIETY
TO CZYTAJĄ!
Jill Farrow jest typową mamą z przedmieścia, która wreszcie pozbierała się po
rozwodzie i układa sobie życie na nowo.
Praca pediatry daje jej satysfakcję, a nastoletnia córka Megan, wydaje się być
szczęśliwa. Pewnej nocy w ich domu
zjawia się była pasierbica Jill, Abby,
i przynosi wieści o śmierci swojego ojca,
utrzymując przy tym, że został zamordowany. Jill chce na własną rękę
pomóc w odkryciu prawdy. Wkrótce okazuje się, że jej działania mogą
doprowadzić do rozpadu nowej rodziny i zniszczyć dopiero co odzyskane
szczęście.
Czy macierzyństwo kiedyś się kończy? Jakie są granice miłości w rodzinie? Czy istnieje pojęcie „byłego dziecka”?
REKLAMA

ZBLIŻENIA
Rudzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe już wkrótce rozpocznie
szkolenia na specjalnym treningowym deﬁbrylatorze! Dzięki zakupowi nowego
sprzętu, sﬁnansowanego z budżetu miasta, przeszkolonych w tegorocznym sezonie wakacyjnym zostanie 55 ratowników wodnych.

Ratownicy doposażeni

Rudzcy ratownicy otrzymali nowy deﬁbrylator.

– Specjalny deﬁbrylator przeznaczony do ćwiczeń jest bardzo ważny
dla ratowników wodnych oraz dla innych służb ratowniczych. Dlatego dobrze, że Ruda Śląska ma już taki na
własność – podkreśla Mariusz Komendera, prezes Oddziału Miejskiego
WOPR Ruda Śląska. – Właśnie rozpoczynamy serię szkoleń, które mają nauczyć nowych ratowników, jak prawi-

Foto: SH

dłowo użyć deﬁbrylatora w sytuacjach
zagrożenia życia. Na żadnym z basenów nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, jednak nigdy nie można jej wykluczyć, a szczególnie teraz, w okresie
wakacyjnym, kiedy z basenów korzysta więcej osób – dodaje.
Podczas szkoleń z instrukcją obsługi deﬁbrylatora zapozna się w sumie
55 ratowników WOPR – 45 I stopnia
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oraz 10 II stopnia. Każdy uczestnik
szkolenia osobiście zapozna się z budową deﬁbrylatora, funkcjami, obsługą urządzenia, a także dowie się, jak
wykonać deﬁbrylację osób w różnym
wieku.
Deﬁbrylator to urządzenie przydatne do reanimacji w sytuacji zagrożenia życia. Urządzenie to oddziałuje na
mięsień sercowy poszkodowanego
prądem stałym o odpowiednio dużej
energii. Celem deﬁbrylacji jest stłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez
serce i umożliwienie mu powrotu do
normalnej, regularnej pracy. W przypadku pojawienia się u poszkodowanego migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna, szybka
deﬁbrylacja jest jedynym najskuteczniejszym sposobem ratowania życia.
Ze względu na kształt fali energii dostarczanej przez deﬁbrylator, wyróżnia
się deﬁbrylatory jednofazowe i dwufazowe.
Na terenie Rudy Śląskiej znajduje
się 14 deﬁbrylatorów oraz od niedawna 1 deﬁbrylator szkoleniowy. Umieszczone zostały m.in. w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska, na parterze przy Biurze
Obsługi Mieszkańców, w Miejskim
Centrum Kultury, w Domu Kultury
w Bielszowicach oraz na wszystkich
basenach miejskich. 4 z nich znajdują
się także w radiowozach rudzkiej straży miejskiej.
AL

Para prezydencka doceniła troskę rudzkiego samorządu o dobro rodzin wielodzietnych. Ruda Śląska otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz jego małżonki za wprowadzenie „Rudzkiej Karty Rodziny
3+”.

Para prezydencka dziękuje
za Rudzką Kartę Rodziny 3+

„Serdeczne podziękowanie
dla Miasta Ruda Śląska za
Rudzką Kartę Rodziny 3+, która jest wyrazem troski o dobro
rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby oraz za
włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w
Polsce”– napisali Anna i Bronisław Komorowscy.
Program „Rudzka Karta Rodziny 3+” został wprowadzony
w życie pół roku temu. Skorzystało z niego już ponad 230
rodzin. Na wydanie karty czekają kolejne 43 rodziny. Posiadacze pomarańczowej dyskietki korzystają z preferencyjnych cen i ulg w miejskich
jednostkach kulturalnych oraz
instytucjach i podmiotach, które przystępują do programu.
„Rudzka Karta Rodziny 3+”
jest uznawana w wielu miejscach, nie
tylko w Rudzie Śląskiej. Dla rudzkich
dużych rodzin zniżki zaproponował
m.in. Śląski Ogród Zoologiczny i Śląskie Wesołe Miasteczko. Uzupełnie-

niem „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”
będzie ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, o wydanie której już można
składać wnioski.
IM
REKLAMA

Świętochłowice-Centrum
ul.Katowicka 30a
tel/fax 32 245-14-00
kom. 609-194-722
czynne pn.-pt. 10-18
sob. 9.00-14.00
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www.meblekochlik.pl
sklep@meblekochlik.pl

RATY 0%

Honoratka
Salon prowadzi również sprzedaż mebli wykonywanych
na indywidualne zamówienie we własnym zakładzie stolarskim.
Firma „Meble Kochlik” posiada profesjonalne maszyny i urządzenia
do produkcji mebli, pozwalające na stworzenie kuchni do zabudowy,
szaf, sypialni, garderób odpowiadających wymaganiom każdego
Klienta. Elastyczność produkcji pozwala na uzyskanie urozmaiconego
wzornictwa mebli i ich bogatej kolorystyki, które towarzyszą
doskonałym materiałom, z których są wykonywane.
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Półkolonii czas

Rudzianie na dawnych fotografiach

Jedno ze zdjęć dostarczonych do Muzeum przedstawiające złote gody.

Posiadasz stare fotografie przedstawiające mieszkańców Rudy Śląskiej?
Chcesz, aby Twoi przodkowie wpisali
się na karty rudzkiej historii? Muzeum

Foto: Muzeum Miejskie

Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
prosi o przekazanie bądź wypożyczenie
archiwalnych zdjęć. Udostępnione materiały wraz z eksponatami znajdujący-

Studencka maszyna

Postępy prac młodych inżynierów można śledzić na facebookowym profilu Silesia Automotive.

Okazuje się, że w Rudzie Śląskiej są
specjaliści, którzy mogliby się przydać
najlepszym stajniom F1. Przemysław
Hadula jest studentem Politechniki Śląskiej w Katowicach i członkiem koła naukowego Silesia Automotive. Wraz z kolegami konstruuje bolid, który ma szansę
wziąć udział w zawodach we Włoszech.
– Studiuję na Wydziale Transportu.
W ubiegłych latach byłem radnym Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
Nasz zespół koła naukowego tworzy grupa ambitnych studentów, która pewnym

Foto: RP

krokiem pragnie wkroczyć w wymagający świat inżynierii technicznej. Budujemy bolid klasy Formuła Student – tłumaczy Przemysław Hadula. – Weźmiemy
udział w tegorocznych zawodach na torze Ricardo Paletti we Włoszech. Formuła Student to prestiżowe współzawodnictwo drużyn uniwersytetów technicznych
z całego świata, konstruujących i wykonujących bolid wyścigowy. Przez cały
rok na torach Formuły 1 całego świata
odbywają się zawody skonstruowanych
przez studentów pojazdów – dodaje.

mi się w zbiorach staną się podstawą
wystawy pt. „Rudzianie na dawnej fotografii”.
– Celem wystawy jest stworzenie
szansy na spojrzenie w oczy naszym
przodkom, dawnym mieszkańcom obecnej Rudy Śląskiej. Fotografia stwarza
możliwość zobaczenia jaka panowała
moda czy jakie noszono fryzury. Zależy
nam zarówno na ukazaniu dnia codziennego, jak i ważnych wydarzeń stanowiących kamienie milowe ludzkiego życia,
m.in. chrztów, komunii czy wesel – opowiada Andrzej Godoj z Muzeum.
Fotografie można dostarczać do Muzeum do 31 lipca br. Szerokiej publiczności zostaną one zaprezentowane
w trakcie wystawy, której wernisaż zaplanowano na wrzesień.
Sandra Hajduk

Stworzony przez rudzianina i jego kolegów bolid będzie sprawdzany przez sędziów Formuły. Przejdzie on szereg testów: testy statyczne, czyli prezentację
bolidu z uwzględnieniem użytych części,
kosztów materiałów i nowoczesnych rozwiązań. Następnie badanie techniczne,
czyli sprawdzenie wszystkich elementów
pod kątem bezpieczeństwa i regulaminu.
Na koniec testy dynamiczne: jazda w poślizgu, jazda na czas, przyśpieszenie, wytrzymałość i zużycie paliwa.
– Nasz bolid jest pierwszym pojazdem
tego typu jaki powstaje na uczelni Górnego Śląska. Na efekt prac składa się
zaangażowanie i współpraca studentów
z wykładowcami, ale także działalność
sponsorów strategicznych – opisuje młody konstruktor. – Działalność naszego
zespołu to nie tylko budowanie bolidu.
Musimy samodzielnie zorganizować
miejsce pracy, potrzebne narzędzia, materiały oraz środki na jego wykonanie.
Mamy kontakt z wieloma wykonawcami
części, dzięki czemu już na etapie studiów poznajemy potencjalnych pracodawców. Poprzez rozmowy z różnymi
sponsorami oraz właścicielami firm również przygotowujemy się do przyszłej
pracy inżyniera.

Robert Połzoń
REKLAMA
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W trakcie półkolonii w Muzeum Miejskim dzieci mogły odkryć tajemnice przeszłości.
Foto: Muzeum Miejskie

Jedno jest pewne – najmłodsi rudzianie tego lata z pewnością się nie
nudzą. Zadbały o to instytucje kultury działające w mieście, które zorganizowały ciekawe półkolonie.
Najmłodsi
spędzający
czas
w MCK-u mieli okazję m.in. zwiedzić „Śląski Ogród Botaniczny”
w Mikołowie czy wziąć udział
w turnieju rycerskim. W Domu
Kultury w Bielszowicach realizowany był program pod hasłem „Doświadczalscy”, w ramach którego
dzieci mogły wziąć udział w warsztatach chemicznych, wycieczkach

czy turnieju rycerskim. Półkolonie
zorganizowało także Muzeum
Miejskie. Tam maluchy mogły m.
in. poznać uroki starej porcelany,
zwiedzić Muzeum Górnictwa Węglowego i wziąć udział w licznych
grach i zabawach. In-nYm Domem
Kultury w Kochłowicach zawładnęli rycerze i księżniczki. Zorganizowano tam wycieczki i różnorodne warsztaty. Dzieci wzięły także
udział w biwaku, który odbył się na
terenie Ośrodka w Kuźnicy Brzeźnickiej.
Sandra Hajduk
REKLAMA

WOKÓŁ NAS

Fontanna dla ochłody?

Droga do stabilizacji?

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. poinformował, iż podpisane zostało wstępne porozumienie z bankami.

Foto: SH

Węglokoks może dokonać konwersji
części długu Kompanii Węglowej w zamian za udziały w spółce – poinformował
w poniedziałek (30.06.) wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Natomiast

w czwartek (3.07.) zarząd Kompanii Węglowej ogłosił, że zostało podpisane
wstępne porozumienie z bankami. Czy
KW wychodzi na prostą?
O tym, że sytuacja finansowa Kompa-

Karty dla niepełnosprawnych
Od 1 lipca zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. Do tej pory karty
wydawał Wydział Komunikacji Urzędu Miasta. Teraz osoby niepełnosprawne sprawy dotyczące karty będą załatwiać w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Według
najnowszych wytycznych dotychczas
wydane karty parkingowe stracą ważność 30 listopada br.
Chociaż obowiązuje zakaz wchodzenia do fontanny, to w upalne dni najmłodsi i tak się w niej chłodzą.

Foto: MS

wejściu do Urzędu Miasta, a przekaz
kontroluje Straż Miejska.
Odpoczywając na ławkach rynku, zastanawia także stojące tam ogrodzenie,
oddzielające część fontanny. W tym
miejscu prowadzone są prace remontowe: – Obecnie, w ramach robót gwarancyjnych, prowadzone są tu prace

polegające m.in. na wymianie popękanych płyt, wyszlifowaniu płyt, poprawieniu mocowania desek, poprawieniu
mocowania opraw ledowych, czy uzupełnieniu kostki brukowej. Remont powinien zostać zakończony do 15 lipca
bieżącego roku – informuje magistrat.
Magdalena Szewczyk

nii Węglowej jest na tyle zła, że istnieje
realne zagrożenie jej upadłości, informował 12 czerwca prezes spółki Mirosław
Taras. Jak wtedy zapewniał, cały czas podejmowane są działania, które tę sytuację
mają poprawić.
– Kompania Węglowa finalizuje sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice, czym
poprawi swoją sytuację finansową i na
krótki okres ustabilizuje ją. Myślimy, żeby
dokonać konwersji części zobowiązań KW
wobec Węglokoksu i w ten sposób zamienić zobowiązania na kapitał, co także
zmniejszy zadłużenie i da Kompanii oddech – powiedział dziennikarzom Jerzy
Pietrewicz. – KW musi zabezpieczyć sobie
dalsze finansowanie bieżącej działalności
– dodał.
O tym w jaki sposób KW wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie powinniśmy
dowiedzieć się do końca lipca – do tego
czasu bowiem spółka ma przedstawić resortowi gospodarki szeroki program naprawczy. Także w tym terminie premier
ma się ponownie spotkać z przedstawicielami związków górniczych.

Tymczasem w czwartek (3.07.) oficjalnie ogłoszono, że wstępnie porozumiano
się z konsorcjum obligatariuszy, w skład
których wchodzą: Bank Zachodni WBK
S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Polska S.A. oraz Węglokoks S.A.
Zgodnie z porozumieniem, do 14 lipca nastąpi zmiana Umowy Emisyjnej oraz Warunków Emisji obligacji spółki.
– Podpisanie porozumienia wstępnego
jest wynikiem twardych i długich negocjacji. W efekcie, Kompania oddala ryzyko
upadłości oraz w drugiej połowie lipca
może liczyć na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą płynność finansową
firmy. Oznaczać to będzie brak zagrożeń
dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, dostęp
do środków ze sprzedaży kopalni KnurówSzczygłowice oraz zwolnienie zwałów
z zastawów bankowych. Da nam czas na
wdrożenie niezbędnego programu naprawczego spółki – mówi Mirosław Taras,
prezes zarządu KW S.A.
Sandra Hajduk

Rudzki Jarmark Pozarządowy
20 września na placu Jana Pawła II
odbędzie się „Rudzki Jarmark Pozarządowy”. Trzecią już edycję imprezy
zaplanowano w godzinach od 16.00 do
19.00. Organizacje pozarządowe działające w mieście będą miały możliwość zaprezentowania się na scenie,
jak też na poszczególnych stoiskach.
Zgłoszenia udziału w imprezie przyjmuje Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych.

Fitness pod chmurką
Od 5 lipca, w każdą kolejną sobotę
w parku Strzelnica odbywać się będzie
„fitness pod chmurką z energią”. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00. Od
12 lipca Studio Energia zaprasza także
na „jogging w grupie” rozpoczynający
się o godz. 9.00.

„RE-aktywacja przedmiotu”
Fundacja Hereditas Silesiae Superioris z Katowic oraz Vintage Garage
z Bytomia zapraszają na wystawę
sztuki użytkowej „RE-aktywacja
przedmiotu”, która odbędzie się 19
lipca w hali maszyny wyciągowej szybu „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej (ul.
Szyb Walenty 32). Na wystawie, zaplanowanej w godz. 10.00-18.00 zaprezentowane zostaną prace Rafała
Bryka, który wykorzystując metodę
upcyklingu, tworzy unikatowe meble
z niepotrzebnych pozornie rzeczy.
Wstęp wolny.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

dzieć? Z takim pytaniem zwróciliśmy
się do rudzkiego magistratu: – Apelujemy do rodziców, także do opiekunów
dzieci, iż ze względu na nierówne i śliskie podłoże oraz dysze, przez które
podawana jest woda pod ciśnieniem,
zabawa w fontannie może być niebezpieczna. Dlatego też przy fontannie
zamieszczone są tabliczki: „Zakaz kąpieli”, „Zakaz wchodzenia do fontanny” oraz „Woda niezdatna do picia” –
tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy UM.
– Co do kondycji wody, ze względu
na zalecenia producenta fontanny dotyczące parametrów czystości, woda jest
uzdatniana środkami chemicznymi. Stosowane środki są dozowane w ilości,
która nie powoduje zagrożenia dla życia, jednak woda nie jest zdatna do picia – dodaje rzecznik. Kolejnym rozwiązaniem, które ma zwiększyć bezpieczeństwo na rudzkim rynku, jest monitoring. Kamery zainstalowane są przy
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Woda to największy sprzymierzeniec
w upalne dni. Gdy tylko jest możliwość
by zmoczyć głowę, spryskać się lub pobrodzić, nie zastanawiamy się zbyt długo. Na rudzkim rynku niezwykle kusi
fontanna – szczególnie tych najmłodszych mieszkańców. Czy jednak wszystkie zabawy przy fontannie są dozwolone? – Zdarzało mi się, że widziałam
biegające po płytach fontanny dzieci.
Powiem szczerze, że jestem lekko przerażona, gdy widzę taki obrazek. Te płyty
muszą być śliskie – takie zabawy mogą
skończyć się w szpitalu – mówi pani Joanna, która często przychodzi z dziećmi
na rynek.
– Myślę, że w tym wypadku odpowiedzialność spada głównie na rodziców.
Nie można pozwolić na to, by pociechy
narażały się na takie ryzyko. Trzeba stanowczo powiedzieć „nie” – dodaje rudzianka.
Zatem jak fontanna jest zabezpieczona i co powinniśmy o niej wie-
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TELEFONY ALARMOWE
• Pogotowie ratunkowe 999, 32
248-79-04
• Straż pożarna 998, 32 244-70-60
• Policja 997, 32 244-92-00
Telefon alarmowy
w sieciach komórkowych 112
• Pogotowie gazowe
992, 32 244-36-05
• Pogotowie ciepłownicze 993,
32 344-78-00
• Pogotowie wodno
-kanalizacyjne
994, 32 342-42-00
• Straż miejska
986, 32 342-30-60,
32 248-67-02
• Centrum Zarządzania
Kryzysowego
800-158-800, 603-880-887
• Pogotowie interwencyjne
TOZ Fauna 32
248-03-62, 501-215-284
• Pogotowie energetyczne 991

WAŻNE TELEFONY
• Urząd Miasta
32 248-62-81 do 89
• Urząd Skarbowy
32 342-04-00
• Powiatowy Urząd Pracy
32 771-59-00
• Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 32 344-03-23
• Prokuratura Rejonowa
32 788-15-20 – 21
• Szpital Miejski w Rudzie Śl.
Sp. z o.o. tel 32 344-07-24

Wyremontowana i nieotwarta Uwaga na motocyklistów

Roboty drogowe wciąż denerwują przejeżdżających tamtędy kierowców.

Ruch drogowy na ulicy Katowickiej wciąż jest utrudniony. Sprawa ta
dziwi niektórych mieszkańców, według których prace nad tą drogą już
się zakończyły. – Nie wiem po co stoją
tam jeszcze te znaki i płotki, przecież
tą drogą już od dawna można jechać
– żali się pan Piotr, mieszkaniec Bykowiny.
Pytanie w sprawie utrudnień w ruchu skierowaliśmy do Urzędu Miasta:
– Informujemy, że roboty mające na celu rozbiórkę wiaduktu oraz odtworzenie infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej zostały ukończone, jednakże do
użytkowania obiektu można przystąpić
po zawiadomieniu Powiatowego In-

Foto: RP

spektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy w terminie 21 dni od
doręczenia zawiadomienia, jeżeli organ ten w ww. terminie nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału
Dróg
i
Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Wobec
powyższego, 3.07.2014 r. Prezydent
Miasta poprosiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o jednoznaczne określenie, czy wobec wydanego zaświadczenia, organ stwierdził
prawidłowość wykonania inwestycji
i w związku z tym rezygnuje z prawa
wniesienia sprzeciwu – dodaje.

Robert Połzoń

Zdjęcie przesłała nam nasza czytelniczka – Karolina Machura.

Do wypadku z udziałem motocyklisty doszło we wtorek (1.07.) około godziny 16.00 na skrzyżowaniu
ulic Czarnoleśnej i Objazdowej.
Kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala. Podobnie wyglądające zdarzenie – także z udziałem motocyklisty – miało miejsce
pod koniec marca w Bykowinie –
wówczas motocyklista w wyniku
poniesionych obrażeń zmarł.
Aktualnie przyczyny wypadku jaki miał miejsce w minionym tygodniu w Nowym Bytomiu bada policja.
– Prawdopodobnie kobieta poruszająca się samochodem osobowym

chciała skręcić z ulicy Czarnoleśnej
w ulicę Objazdową i wymusiła na
motocykliście pierwszeństwo. Trwają ustalenia co do prędkości z jaką
poruszały się oba pojazdy. To jednak
ocenią biegli – tłumaczy Krzysztof
Piechaczek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
Motocyklista został przewieziony
do szpitala. Jak udało nam się ustalić, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. My natomiast apelujemy o rozwagę – zarówno kierowców
jednośladów jak i samochodów osobowych.
Sandra Hajduk
REKLAMA
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Boisko do siatkówki przy zbiegu ulic Słowiańskiej i Raciborskiej stało się
miejscem sporu. Z jednej strony rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci spędzały czas aktywnie, z drugiej radny, który zwraca uwagę na właściwe użytkowanie obiektu.

grających na boisku w butach”.
Myślałem, że znów żartuje, ale najwyraźniej pomyliłem się, ponieważ
koło godziny 20.15 straż podjęła
interwencję na wspomnianym placu zabaw. Zakończyła się ona rozbawieniem funkcjonariuszy. Zastanawiam się, czy emerytowany wueﬁsta, którym jest nasz radny, powinien przyczyniać się do rozwijania
umiejętności sportowych młodzieży,
czy też nie? – pyta rudzianin.
To samo pytanie zadaliśmy
w imieniu rodziców radnemu: Kucharskiemu – Przechodząc z psem
obok boiska do piłki plażowej zauważyłem, że chłopcy grają tam w
piłkę nożną i z nowego ogrodzenia
boiska zrobili sobie bramki. Poprosiłem, aby nie grali w tym miejscu,
bo zniszczą płot i odszedłem. Oni co
prawda zeszli, ale gdy wracałem z
psem to znów zauważyłem, że robią
to samo, więc znów zwróciłem im
uwagę i powiedziałem, że zgłoszę to
straży miejskiej i względnie dyrekcji
szkoły – opowiada Władysław Kucharski. – Ogrodzenie powstało po
to, żeby piłka nie wypadała i by psy
nie wchodziły na piasek. Dopóki nie

Boisko do gry w siatkówkę plażową przy zbiegu ulic Słowiańskiej i Raciborskiej w Rudzie stało się
miejscem sporu.
Foto: SH

było płotu to nikt tam nie grał w piłkę nożną. Pracowałem bardzo długo jako wueﬁsta i wiem jak ważna
jest aktywność ﬁzyczna. Do gry
w piłkę nożną służą jednak inne boiska i inny sprzęt. Uderzając piłką
do piłki nożnej w ogrodzenie zostanie ono zniszczone, bo ta piłka jest
ciężka. Powinniśmy dbać o to, z czego możemy wszyscy korzystać –
apeluje.
Do sprawy odniosło się Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., które zarządza

Z redakcyjnej skrzynki

– Bardzo cieszyliśmy się z powodu powstania przystanku przy ulicy Pokoju.
Niedaleko jest przychodnia, a osobom
starszym łatwiej jest poczekać na autobus
siedząc. Szybko jednak mogliśmy przekonać się o pewnych niedogodnościach. Wybudowano bowiem tylko zadaszenie, nie
ma natomiast ścian bocznych. Gdy pada,
wychodzi się stamtąd mokrym. Krzesełka
też zalewane są wodą. Cieszymy się, że są
miejsca siedzące, ale przy brzydkiej pogodzie są one kompletnie bezużyteczne – opisywał sytuację dzwoniąc do redakcji pan
Stanisław.
Z uwagami rudzianina zwróciliśmy się
do rudzkiego magistratu: – Wiaty przystankowe, realizowane w ramach ostatniego
zlecenia, miały mieć charakter standardowych, symetrycznych i nie przewidywały
zastosowania osłon. Przystanek autobusowy przy ul. Pokoju, z uwagi na problemy
terenowe wynikające z własności gruntów,
został indywidualnie zaprojektowany; zaszła konieczność usytuowania konstrukcji
wiaty i siedzisk w pasie terenu o szerokości
ok. 40 cm pomiędzy chodnikiem i działką
sąsiednią. Takie rozwiązanie rzeczywiście
powoduje niedogodności w użytkowaniu
wiaty w deszczowe i wietrzne dni, wobec
czego wykonawca zobowiązał się zastosować osłony, które powinny być zamontowane na przełomie lipca i sierpnia – informuje
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Boisko niezgody

Z prośbą o interwencję zgłosili
się do redakcji „Wiadomości Rudzkich” rodzice dzieci bawiących się
w czwartek wieczorem (26.06.) na
boisku do siatkówki w Rudzie.
– Nasze dzieciaki (…) wraz z rówieśnikami grały w piłkę na boisku
do siatkówki. Wiadomo, jak to dzieci – raz ręką, raz nogą. Nagle, nie
wiadomo skąd, zjawił się nasz szanowny pan radny Kucharski i zaczął je przeganiać, mówiąc, że na
boisku do siatkówki nie gra się
w butach i nie kopie się nogą. Dodatkowo straszył dzieci, iż poinformuje o tym fakcie dyrektora ich
szkoły. (…) Była już godzina 19.30
i kiepska pogoda. Oczywiście dzieci
zeszły z boiska i przyszły do rodziców. My odesłaliśmy dzieci z powrotem, sądząc, że to jakiś głupi
żart. Ku naszemu zdziwieniu, nasze
pociechy znów zostały wyrzucone
przez pana Kucharskiego, który
zniknął tak szybko jak się pojawił –
opowiada pan Marcin. – Zadzwoniłem do owego radnego prosząc
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Usłyszałem od niego, iż powiadomił już straż miejską o „dzieciach

7

W��������� R������ 9.07.2014

tym terenem. – W dniu dzisiejszym
(4.07.) na ogrodzeniu boiska do piłki siatkowej pomiędzy budynkami
przy ul. Słowiańskiej zostały zawieszone tablice z informacją, iż jest to
teren rekreacyjny przeznaczony do
gry w piłkę siatkową – mówi Bogusław Waćko, wiceprezes zarządu
MPGM. – Boisko do piłki siatkowej
zostało wybudowane ze środków
budżetu miasta i jest dostępne dla
wszystkich mieszkańców – podkreśla.
Sandra Hajduk

REKLAMA

zaprasza

BYKOWINA

KIEŁBASA ŚLĄSKA
NA GRILLA
Z WŁASNEJ
WĘDZARNI

SER
ŻÓŁTY
RADAMER

FILET
Z PIERSI
KURCZAKA

13

OLEJ
Z OLIWĄ
Z OLIWEK

SZYNKA
DELIKATESOWA
Z KURCZĄT

TYLKO 9-10.07.2014 r.

REALIZUJEMY BONY
ŻYWIENIOWE

KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek ,
KOPEX – Przeds. Budowy Szybów, SODEXO, ZOK II i Urasol

OLIWIER 1l

Oferta ważna od 10-16.07.2014 r. lub do wyczerpania zapasów

AUTOSTRADA A4

KOCHŁOWICE
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Zespół Szybu „Mikołaj” wpisany do rejestru zabytków – tak zdecydował Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Obiekt, który przez wiele lat służył najstarszej kopalni węgla kamiennego w regionie, obecnie stanowi jedną z ciekawszych poindustrialnych rudzkich perełek. – Szyb „Mikołaj” jest jedynym w Rudzie Śląskiej kompletnym zespołem zabudowań i urządzeń górniczych wyłączonych z ruchu i przekazanych miastu. Wpis do rejestru daje nam realną szansę przywrócenia świetności temu miejscu – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Szyb „Mikołaj” zabytkiem

Zespół Szybu przez wiele lat służył najstarszej kopalni węgla kamiennego w regionie, „Walenty – Wawel”.

– W ocenie konserwatorskiej Zespół Szybu „Mikołaj” stanowi świadectwo minionej epoki. Dobrze wpisuje się w grupę wszystkich zabytków związanych
z górnictwem, których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną i naukową – czytamy w uzasadnieniu do decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Stuletni Szyb „Mikołaj” znajdujący się przy ulicy
Szyb Walenty w dzielnicy Ruda przez wiele lat służył
kopalni „Walenty – Wawel”. Ten najstarszy ośrodek
wydobywczy na Górnym Śląsku powstał w 1931 roku
z połączenia trzech rudzkich kopalń – „Brandenburg”,

„Wolfgang” oraz „Hrabia Franciszek”. Wspomniane
kopalnie zarządzane były przez hrabiego Walentego
Ballestrema, który jeden z nowo otwieranych szybów
nazwał imieniem swojego pierworodnego syna, Mikołaja.
– Większość zabudowań wchodzących w skład
kompleksu Szybu „Mikołaj” powstała w 1912 roku na
terenie należącej do rodziny Ballestremów kopalni
„Wolfgang” w Rudzie. Wzniesiono wówczas wieżę
wyciągową oraz budynki nadszybia, łaźni, cechowni,
sortowni, kotłowni, elektrowni i rozdzielni – wylicza
dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.
Nowe obiekty budowlane i urządzenia stanowiły wte-

Dwa kolejne tereny rekreacyjne powstaną jeszcze w tym roku w Rudzie Śląskiej. Rudzki magistrat rozstrzygnął przetargi w tej sprawie. Ich budowa będzie kosztowała prawie 900 tys. zł. Inwestycje zostaną wykonane
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Park aktywności rodzinnej w Bykowinie i tereny rekreacyjne w Goduli zostaną oddane do użytku mieszkańców już na przełomie września i października.

Będą nowe miejsca rekreacji!
– Inwestycje sportowe i rekreacyjne są w naszym
mieście priorytetem, bo takie są oczekiwania mieszkańców – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Widać to zarówno przy okazji składania propozycji inwestycji, które rudzianie chcieliby zrealizować z budżetu obywatelskiego, jak i podczas spotkań
z mieszkańcami. Dlatego też tworzenie tego typu
miejsc zostało wpisane w strategię rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Nie ulega przecież wątpliwości,
że aktywny wypoczynek jest kluczowym elementem życia społecznego – daje zdrowie, radość i rozrywkę,
a jednocześnie pozwala walczyć z wieloma zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – komentuje.
Tereny rekreacyjne powstaną w rejonie ulic Plebiscytowej i Pordzika w Bykownie oraz na osiedlu „Paryż” przy ul. Jesionowej w Goduli. Inwestycje są jednymi z 9 zwycięskich projektów, które mieszkańcy
wybrali do realizacji z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Koncepcja obu miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych została zaproponowana przez mieszkańców Rudy Śląskiej i to na niej bazowali projektanci
przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, która
posłuży do ich wykonania.

– W parku aktywności rodzinnej w Bykowinie powstanie plac zabaw z piaskownicą, huśtawkami, zjeżdżalnią,
karuzelą oraz kilkoma innymi urządzeniami zabawowymi – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
– Renowacji poddane będą również urządzenia, które
funkcjonowały przy dotychczasowym placu zabaw. Nowy
obiekt będzie wyposażony zarówno w urządzenia dla
dzieci starszych, jak i młodszych – wyjaśnia.
Ponadto w obrębie parku planowane jest wykonanie skweru do spotkań z grillem, stołami i ławkami,
siłowni napowietrznej oraz stołu do gry w ping-ponga. Co ważne, teren parku będzie oświetlony i monitorowany. Koszt inwestycji ma wynieść niemal 380
tys. zł. – Mamy gotową dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania całego terenu po byłym
basenie w Bykowinie. Aktualnie będzie realizowany
ten zakres, na który pozwalają nam środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego. W przyszłości chcielibyśmy jeszcze rozbudować park o boisko do
koszykówki, skatepark oraz wybieg i toaletę dla psów
– mówi Janik.
Kamera zostanie zamontowana również na terenie
rekreacyjnym w Goduli. Tam kosztem ponad 0,5 mln

dy jeden z najnowocześniejszych zakładów górniczych koncernu Ballestremów.
Dzisiejszy zespół tworzą budynki: nadszybia, maszyny z halą przetwornic i częścią warsztatu oraz stalowa wieża wyciągowa. Obok znajduje się hala maszyn elektrociepłowni „Mikołaj”. Oprócz obiektów
budowlanych zostały zachowane urządzenia górnicze: maszyna wyciągowa Siemens z kołem Ilgnera,
szybowskaz, tachograf oraz zestaw przetwornic.
W 1994 roku rozpoczął się proces likwidacji kopalni „Wawel”. Budynki i urządzenia zabezpieczono, nie
zdołano jednak uchronić ich od częściowej dewastacji. – Dzięki przeprowadzonym pracom renowacyjnym, w tym remontowi dachu, udało się w dużym stopniu poprawić stan zachowania obiektu oraz odtworzyć
urządzenia techniczne – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk. – W 2005 roku wykonano remont kapitalny maszyny wyciągowej oraz hali przetwornic wraz z mechanizmami, a w roku 2012 dokonano konserwacji
maszyny oraz wyremontowano dach hali – dodaje.
Wpisanie do rejestru zabytków umożliwia miastu
ubieganie się o doﬁnansowanie ze środków zewnętrznych prac prowadzonych przy obiekcie, w tym z funduszy wojewódzkich (m.in. dotacje z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków), krajowych (programy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak
i europejskich (programy związane z rewitalizacją
dziedzictwa poprzemysłowego). W ostatnich czterech
latach, poza szybem, do rejestru wpisano także inne
rudzkie obiekty: wielki piec huty „Pokój”, bramę drugą huty „Pokój” oraz byłą fabrykę margaryny.
Miasto zleciło opracowanie projektu modernizacji
Zespołu Szybu „Mikołaj”. – Na jego podstawie będziemy mogli ubiegać się o doﬁnansowanie realizacji
inwestycji – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Adaptacja obiektu ma na celu całkowitą
zmianę funkcji szybu z przemysłowo-górniczej na
kulturalno-rozrywkową. W założeniu przebudowany
zostałby budynek nadszybia Szybu „Mikołaj”.

W miejscu tym powstałyby m.in. restauracja z barem,
jednoprzestrzenna sala imprez, muzeum interaktywne
dla dzieci i młodzieży oraz sala wielofunkcyjna
z możliwością organizacji imprez, pokazów, spektakli
teatralnych, czy też wykładów tematycznych. – Budynek maszynowni przeznaczyliśmy zaś do całkowitego
remontu i renowacji, tak by mógł on stanowić wizytówkę przeszłości górniczej tego miejsca. Zależy nam
na tym, by zostawić jak najwięcej z pierwotnego charakteru budynku – tłumaczy Piotr Janik.
W projekcie ujęto także przebudowę części warsztatów przy maszynowni oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w ramach którego zaplanowano
m.in. budowę parkingu przed głównym wejściem na
teren inwestycji, parking rowerowy, zespół ścieżek,
iluminację wieży szybowej oraz strefę placu zabaw
dla dzieci. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Szybu „Mikołaj” zostało zlecone w ramach
projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa,
Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.
W czerwcu tego roku po raz drugi na terenie obiektu odbyły się obchody Industriady, czyli corocznego
święta Szlaku Zabytków Techniki. Organizacją imprezy w tym miejscu zajmuje się Fundacja Hereditas
Silesiae Superioris z Katowic, opiekun obiektu. Już
niebawem na terenie szybu odbędzie się wystawa
sztuki użytkowej „RE-aktywacja przedmiotu”, na
którą zaprasza wspomniana fundacja oraz Vintage
Garage z Bytomia. Wystawa odbędzie się 19 lipca
(sobota) w godzinach od 10.00 do 18.00 w hali maszyny wyciągowej.
DR

zł wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz plac
zajęć sprawnościowych. Ten ostatni będzie wyposażony w siłownię napowietrzną. – Będzie ona wyposażona w sześciokąt sprawnościowy, zestaw do podciągania, steper oraz urządzenia do ćwiczenia barków,
rąk, bioder oraz w tzw. wiosła. Dodatkowo zamontowany zostanie betonowy stół do gry w szachy oraz
wykonana będzie alejka do biegania – wymienia Piotr
Janik. Obiekt będzie otoczony ogrodzeniem, a na jego
terenie posadzone zostaną drzewa i krzewy. Opracowana na zlecenie magistratu dokumentacja projektowa przewiduje dalszą rozbudową terenu o elementy,
które nie zostały objęte przetargiem. Chodzi tu
w szczególności o remont istniejącego boiska.
Inwestycje w Bykowinie i Goduli to nie jedyne
miejsca rekreacji, jakie powstaną w tym w roku w Rudzie Śląskiej. Podobna inwestycja realizowana jest
w parku „Strzelnica” w Bielszowicach. Tam również
budowany jest plac zabaw i siłownia napowietrzna.
Będą one gotowe jeszcze w lipcu. Niebawem rozpoczną się też roboty w Halembie, gdzie powstanie
ścieżka zdrowia wraz z siłownią terenową. Inwestycją
objęty zostanie obszar około 10 ha. Trasa ścieżki będzie rozpoczynać się naprzeciw bramy stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 15, dalej
będzie przebiegać wzdłuż ogrodzenia boiska i skręcać
w stronę lasu, gdzie prowadzić będzie śladem istniejących leśnych ścieżek spacerowych. Na 1266 metrach drogi terenowej zostanie ustawionych 10 urzą-

dzeń do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych. Do
dyspozycji spacerowiczów będzie m.in. ścianka
sprawnościowa, drabinka pozioma, równoważnia
prosta, poręcze gimnastyczne czy sześciokąt wielofunkcyjny. Urządzenia te służą do wspinania, zwisania, podciągania – ćwiczenia różnorodnych umiejętności ruchowych i mięśni. Tereny rekreacji w Bielszowicach i Halembie będą sﬁnansowane z budżetu
miasta, a ich łączny koszt wyniesie około 900 tys. zł.
– O podobne inwestycje mieszkańcy wnioskują na
przyszły rok. Z końcem czerwca zakończyliśmy nabór
wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok.
Mieszkańcy zgłosili 44 projekty, z których ponad połowa dotyczy utworzenia miejsc wypoczynku, sportu
i rekreacji – informuje wiceprezydent Pierończyk.
Przypomnijmy, że w przyszłym roku do dyspozycji
mieszkańców Rudy Śląskiej przeznaczone zostanie
prawie 2,5 mln złotych. Z tej puli milion przeznaczony zostanie na zadania o charakterze ogólnomiejskim,
czyli służące wszystkim rudzianom, a reszta na zadania o charakterze lokalnym, czyli służące mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Na każdą z nich przypadnie 125 tys. zł. Wnioski zgłoszone przez mieszkańców są obecnie weryﬁkowane pod względem formalnym. Na tym etapie sprawdzane jest przede
wszystkim to, czy zaproponowane inwestycje dotyczą
gruntów miejskich. Publikacja listy projektów, które
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, nastąpi do 20 sierpnia br.
KP

Wiadomości Rudzkie 9.07.2014

9

Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego mają służyć zmiany, które wprowadzono w ostatnich
tygodniach na rudzkich drogach. Najważniejsze z nich dotyczą ul. Górnośląskiej, gdzie w tym roku
doszło już do śmiertelnych wypadków. – Wspólnie z policją i strażą miejską cały czas szukamy sposobów, by rudzkie drogi były jak najbardziej bezpieczne – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Drogowe zmiany dla bezpieczeństwa
Na ulicy Górnośląskiej, która przebiega przez dzielnicę Bykowina, w ostatnich miesiącach doszło do kilku groźnych wypadków. – Największym problemem
tej ulicy jest nadmierna szybkość. Wielu kierowców
przekraczało w tym miejscu dozwoloną prędkość. Ułatwiały to parametry drogi, która jest szeroka i której
większy fragment to długa prosta – tłumaczy Tomasz
Parzonka, rzecznik straży miejskiej.
Najważniejsza ze zmian, którą wprowadzono
w ostatnich dniach, a które mają poprawić bezpieczeństwo na ul. Górnośląskiej, to zawężenie jezdni. Na
odcinku od ul. Grzegorzka, który przebiega po łuku,
na środku jezdni wymalowana została powierzchnia
wyłączona z ruchu. Kończy ją przejście dla pieszych
z azylem, które powstało na wysokości kościoła św.
Barbary. Dalej od zjazdu do kościoła, aż do ul. Poloczka po lewej stronie drogi powstał pas postojowy. Kolejnym nowym elementem jest wymalowany pas do
skrętu w ul. Poloczka oraz pas włączenia się do ruchu
z wyjazdu z tej ulicy. Podobny pas do skrętu zastosowano przy wjeździe w ul. Pośpiecha. – Wszystkie te
starania mają za zadanie uniemożliwić rozwijanie dużych prędkości. Dodatkowo na odcinku ulicy Górno-

śląskiej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości
do 40 km/h – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
W ostatnich tygodniach elementy służące poprawie
bezpieczeństwa zainstalowane zostały także na ul. Odrodzenia, na wysokości ul. Sienkiewicza. Chodzi tu
o tzw. progi akustyczne. – Są to specjalne paski farby
grubowarstwowej, które naniesione są na powierzchnię jezdni. Przejazd przez taki próg wywołuje efekt
akustyczny, który sugeruje kierowcy zmniejszenie
prędkości przed przejściem dla pieszych – tłumaczy
Kornel Milbrant z Wydziału Dróg i Mostów. Dodatkowo w tym miejscu w kolorach biało-czerwonych odmalowane zostało przejście dla pieszych.
Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego przy
niektórych szkołach na jezdni wymalowane zostały
znaki informujące o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci. – Znaki pojawiły się na głównych
drogach w sąsiedztwie szkół podstawowych i gimnazjów – mówi Kornel Milbrant. W ten sposób wymalowane zostały jezdnie w pobliżu szkół m.in. przy
ul. 1 Maja w Czarnym Lesie, ul. Głównej, Niedurnego
i Wyzwolenia.

Już po raz dziewiąty rusza akcja „Bezpieczne wakacje – mandat zaufania”! Tego lata rudzka straż
miejska, tak jak podczas ubiegłych wakacji, będzie patrolować miejsca, w których znajdują się niestrzeżone kąpieliska. Osobom korzystającym z takich zbiorników, strażnicy miejscy wręczać będą tzw.
mandaty zaufania, czyli karty upoważniające do jednorazowego bezpłatnego skorzystania z basenu
miejskiego. Mandaty mają uświadomić „ukaranym” zagrożenia i konsekwencje, jakie wiążą się z kąpielą na dzikim kąpielisku.

Mandaty zaufania
– „Mandat zaufania” wręczany przez strażników miejskich jest formą pouczenia i tym
samym ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia dla osób kąpiących się w miejscach zabronionych, czyli stawach, gliniankach i zalewiskach – podkreśla
mł. insp. Tomasz Parzonka,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Działania prewencyjne, które prowadzi straż miejska mają na
celu nie tyle karać, co przestrzegać przed negatywnymi Jak co roku straż miejska patroluje miejsca, w których znajdują się niestrzeżone kąpieliska.
Foto: archiwum straży miejskiej.
skutkami kąpieli w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych –
dodaje.
W ubiegłym roku strażnicy miejscy w Rudzie ŚląMandat zaufania można otrzymać jednak tylko raz.
skiej wręczyli 90 mandatów uprawniających do wejścia
Osoba, która zostanie przyłapana po raz kolejny na
na basen. Jest to liczba zbliżona do tej z poprzednich lat.
nielegalnej kąpieli, nie będzie już traktowana ulgowo
Akcja rudzkiej straży miejskiej prowadzona jest już od
i za tego typu wykroczenie może otrzymać zgodnie
9 lat. Działania zainicjowane w 2005 r. były odpowiedzią na wysoką ilość wypadków śmiertelnych, do któz art. 55 kodeksu wykroczeń karę sięgającą nawet 250
zł. Mandat upoważnia do jednorazowego bezpłatnego
rych doszło w trakcie kąpieli w wodnych akwenach
skorzystania z kąpieliska MOSiR w Nowym Bytomiu,
niestrzeżonych znajdujących się w Rudzie Śląskiej.
przy ul. Ratowników, gdzie pod opieką wykwalifikoNajbardziej tragiczny był rok 2004, kiedy to podwanych służb ratowniczych bezpiecznie można korzyczas kąpieli na dzikich kąpieliskach utonęło 5 osób.
stać z wodnych atrakcji. Projekt „Bezpieczne wakacje
W 2011 roku rudzka policja odnotowała 2 przypadki
– mandat zaufania” realizowany jest we współpracy
utonięć. W 2012 r. rudzkie służby nie odnotowały tego
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
typu zdarzeń, z kolei w 2013 roku utonęły 2 osoby.
oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

AL

Rudzki Informator Samorządowy

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

Zwężenie jezdni ul. Górnośląskiej ma poprawić bezpieczeństwo na drodze.

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej było 141 wypadków, to o 9 więcej niż rok wcześniej. W ich wyniku
167 osób zostało rannych, jest to o 27 więcej niż
w 2012 r. W ubiegłym roku – w porównaniu do 2012 r.
– było natomiast mniej ofiar śmiertelnych. W wyniku
wypadków śmierć poniosły 3 osoby, rok wcześniej 8.

Ze statystyk policji wynika, że najbardziej niebezpieczna ulica w mieście to ul. 1 Maja, gdzie w ubiegłym roku doszło do 28 wypadków. W dalszej kolejności znalazły się ul. Niedurnego – 11 wypadków
oraz ul. Wolności – 6 wypadków.
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Rusza budowa kolejnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Powstaną one
w Bielszowicach i Kochłowicach. Od 2011 r. w Rudzie Śląskiej wybudowano ich już 20. W ten sposób
władze miasta maksymalnie wykorzystały dofinansowanie, po jakie można było sięgnąć ze środków
rządowych. Łączny koszt realizacji programu w mieście wyniesie prawie 3,4 mln zł.

Powstaną kolejne „Radosne Szkoły”
– To ostatni rok, w którym można otrzymać dofinansowanie z programu „Radosna Szkoła” – podkreśla
wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Aby je otrzymać
należało spełnić szereg warunków, m.in. zapewnić
wkład własny w co najmniej takiej samej wysokości co
dotacja, a także przeznaczyć pod inwestycję przyszkolny teren o odpowiedniej wielkości. Pod uwagę
była także brana liczba uczniów w klasach I-III w poszczególnych placówkach – dodaje. Ogółem program
przewiduje dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, ale nie więcej niż 63 850 zł na mały plac zabaw
i nie więcej niż 115 450 zł na duży plac zabaw.
W nowym roku szkolnym niespodzianka w postaci
nowego placu zabaw czekać będzie na uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach oraz
Szkoły Podstawowej nr 18 w Kochłowicach. – Przy
tych placówkach powstaną place zabaw na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej. Znajdą się tam m.in.
kolorowe zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki i ławeczki –
wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
– Wykonawcy mają trzy miesiące na realizację tych
inwestycji, ale mamy nadzieję, że dzieci będą mogły
korzystać z nowych atrakcji już z początkiem nowego
roku szkolnego – dodaje Janik. Koszt budowy obydwu
placów zabaw wyniesie prawie 290 tys. zł, w tym
dotacja z programu „Radosna Szkoła” wyniosła
128 tys. zł.
Miasto realizuje rządowy program „Radosna Szkoła” od 2011 roku. Wtedy w Rudzie Śląskiej powstało
8 pierwszych placów zabaw. Wybudowano je przy
sześciu szkołach podstawowych (nr 1, 3, 16, 20, 30 i
36), Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 3. Miasto wydało na ten
cel 1,7 mln zł, a z budżetu państwa otrzymało ponad

750 tys. zł. Z kolei w 2012 roku za kwotę prawie miliona złotych ( w tym dotacja to 455 tys. zł) powstały
place zabaw przy kolejnych siedmiu szkołach podstawowych (nr 2, 8, 15, 24, 13, 40, 41) oraz Zespole
Szkół Specjalnych nr 2.
W ubiegłym roku, w ramach programu „Radosna
Szkoła” powstały cztery nowe place zabaw przy
szkołach podstawowych nr 5, 6, 7 i 21 za łączną kwotę 476 tys. zł (w tym dotacja to 238 tys. zł). W sumie
realizacja 22 inwestycji w ramach programu „Radosna Szkoła” to koszt prawie 3,4 mln zł. Z tej kwoty
ponad 1,8 mln zł to środki z budżetu miasta, a dotacja
jaką pozyskało miasto, to kwota prawie 1,6 mln zł.
Obok szkolnych placów zabaw w mieście powstają też inne miejsca rekreacji dla dzieci. W maju ruszyła budowa nowego placu zabaw w parku Strzelnica
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Plac wraz z monitoringiem zostanie oddany do użytku jeszcze w wakacje i będzie kosztować ok. 350 tys. złotych.
W ubiegłym roku wybudowano plac zabaw w Parku Dworskim w dzielnicy Nowy Bytom, kochłowiczanie zyskali plac zabaw na plantach w Kochłowicach (rejon ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej). W 2012 roku we współpracy z Fundacją Muszkieterów nowy plac zabaw powstał przy
skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Solidarności w dzielnicy Halemba. Natomiast przy współpracy z Fundacją
Młodzież z Misją nowy plac zabaw został wybudowany przy ul. Huloka i Hlonda w Orzegowie, który do
końca sierpnia zostanie przeniesiony na skwer w rejonie Burlocha. W sumie w całym mieście w ciągu
ostatnich trzech lat powstało 25 placów zabaw. Do tej
liczby dołączą kolejne trzy realizowane w tym roku.
IM
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kącik adopcyjny

Ribon to około 8-letni psiak, który
całe życie spędził na ogródku pilnując dobytku. Niestety okazało się, że
Ribon stał się zbędny, po czym trafił
do schroniska. To bardzo przyjazny
i towarzyski psiak, który kocha człowieka. Ribon bardzo ładnie chodzi na
smyczy, będzie wspaniałym i wiernym
towarzyszem. Kontakt w sprawie adopcji, tel. 790-542-784.

EKOWIADOMOŚCI
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ekologią
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Słońce nieodmiennie kojarzy nam się z wakacjami. Daje nam energię do życia, jest również niezbędnym elementem
funkcjonowania przyrody. Trudno nam sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby słońce nagle przestało świecić… Badania
naukowe dowodzą także, że słońce może być wykorzystywane do produkcji ciepła i energii.

Słoneczna moc

Słońce to główna gwiazda Układu
Słonecznego, wokół której krążą pozostałe planety, m.in. Ziemia. Jest
najjaśniejszą gwiazdą na niebie
i głównym źródłem energii docierającej do Ziemi. Ta energia od wieków
fascynuje naukowców, którzy poszukują alternatywy dla energii wytwarzanej z surowców naturalnych, które
kurczą się coraz bardziej.
Efekt fotowoltaiczny został zaobserwowany po raz pierwszy przez
francuskiego ﬁzyka Becquerela w roku 1839, który w wieku dziewiętnastu
lat zwrócił uwagę na generację nośników prądu w dwóch oświetlonych
elektrodach, zanurzonych w elektrolicie. Odkrycie to sprawiło, iż coraz
więcej naukowców zaczęło pochylać
się nad wykorzystaniem energii słonecznej. Dzisiaj fotowoltaika staje się
coraz bardziej popularna, a ogniwa
słoneczne generujące prąd lub energię
są często wykorzystywane w budownictwie.
Obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej jest stosowanie ogniw fotowoltaicznych.
Baterie słoneczne, w skład których
wchodzą ogniwa wykorzystują efekt
fotowoltaiczny, polegający na po-

wstawaniu siły elektromotorycznej
w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Elektryczne
panele słoneczne przechwytują energię słoneczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Nie potrzebują one do
pracy bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi, generują prąd
nawet w pochmurny dzień.
Instalacja fotowoltaiczna składa się
z połączonych równolegle lub szeregowo modułów fotowoltaicznych.
Natomiast moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z kilkunastu ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo.
Instalacja fotowoltaiczna może być
połączona z siecią elektroenergetyczną (tzw. instalacja on grid – na sieć),
może również pracować w sposób
wydzielony, wyspowy (off grid – poza siecią), tj. dostarczać prąd tylko do
sieci domowej, nie jest połączona
z zewnętrzną siecią. Instalacja fotowoltaiczna połączona z siecią może
dostarczać prąd zmienny na potrzeby
pracy urządzeń domowych, a w przypadku nadwyżki energii – dostarczać
ją do sieci elektroenergetycznej. Instalacja wyspowa nie posiada połączenia z siecią elektroenergetyczną.
W tym przypadku nadwyżki energii

EKO-maluch

elektrycznej
są
magazynowane
w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania (np. wieczorem). Ze względu na konieczność
stosowania akumulatorów i późniejszego ich serwisowania, instalacja off
grid jest znacznie droższa od instalacji on grid.
Również w województwie śląskim
słońce staje się ważnym elementem
produkcji energii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył opracowywanie wniosków o doﬁnansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery, które wpłynęły w ramach naboru na rok 2014. Dobrą informacją jest coraz większa liczba
wniosków dotyczących wykorzystania instalacji fotowoltaicznych. Tego
typu inwestycje planują zarówno
przedsiębiorstwa, paraﬁe, jak i gminy
oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Wśród wniosków przewidzianych
do doﬁnansowania na 2014 rok znalazło się 16 zadań, polegających na wykorzystaniu fotowoltaiki, co przekłada się na planowany łączny efekt ekologiczny w postaci produkcji energii
elektrycznej w wysokości ponad
900.000 kWh/a.
Agnieszka Kominek

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Źródło: http://www.zielonaenergia.eco.pl

EKO-fakty

EKO-słowniczek

Pierwsze wzmianki o fotowoltaice pochodzą z XIX wieku, kiedy to francuski uczony o nazwisku Becquerel odkrył efekt fotowoltaiczny – efekty powstania siły elektromotorycznej pod wpływem promienowania słonecznego. Kolejnymi naukowcami związanymi z początkami fotowoltaiki byli: W. Smith, odkrywca pierwszego materiału fotorezystywnego oraz Albert Einstein – opublikował pierwszą teoretyczną pracę opisującą efekt fotowoltaiczny. W historii
fotowoltaiki zapisał się również Polak Jan Czochralski – twórca metody otrzymywania czystych monokryształów krzemu, najbardziej popularnego materiału stosowanego w fotowoltaice, zwanej powszechnie metodą Czochralskiego.
Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne powstało w 1883 roku, wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cieńką warstwą złota. Sprawność urządzenia wynosiła zaledwie 1%, ale był to pierwszy krok w rozwoju technologii solarnej.

Fotowoltaika – elektryczność pochodząca od słońca. Termin pochodzi
od dwóch słów – „photo” oznaczającego światło oraz „voltaic” oznaczającego elektryczność.
Ogniwo fotowoltaiczne – jest elementem półprzewodnikowym, w którym zachodzi konwersja fotowoltaiczna, czyli bezpośrednia zamiana energii
promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
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Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej,
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie
najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu
dla niżej wymienionych mieszkań
Przetarg
adres , struktura, piętro
pow. użytkowa 		
stawka
			
wyposażenie 		
wywoławcza
						
czynszu
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Chroboka 26/3,
66,00 m2 
11,00 zł/m2
2 p. + k., parter		
bez c.o. i gazu
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Niedurnego 38a/43,
45,54 m2 
12,00 zł/m2
2 p. + k., V piętro
*
oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne
tj. za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego
przy ul. .................................” do dnia 5.08.2014 r. do godz. 13.30. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) oraz
100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które
oferent się ubiega do dnia 5.08.2014 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii
wpłat do oferty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 6.08.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale
oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną cenę co najmniej równą kwocie wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie
stanowiąca nadwyżkę ponad cenę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z ewentualną wymianą okien
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego
czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na stronie internetowej: www.
rsm.com.pl
W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto
bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 21.07.2014 r w godz. od 14.00 do
16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel.248-24-11 wew. 209. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIA
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej, przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
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
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. – 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
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
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Kr. Jadwigi 6a/2,
1 p. + k., parter
o pow. 38,00 m2 
84.560,- zł
ul. Zielińskiego 2/1,
2 p. + k., parter
o pow. 51,25 m2 
111.800,- 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 wynikającej 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 kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12
pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik 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 przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona
kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
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 zawierające 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 wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 248-24-11 wew. 209.

OGŁOSZENIA DROBNE
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 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 60 m2, 129 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Do wynajęcia trzy stanowiska
piekarniczo-cukiernicze i kiosk mięsno-wędliniarski. Dobra lokalizacja.
Tel. 887-693-777.

 A masz pilne wydatki? Gotówka
do 25.000 zł. Tel. 698-959-501, 728874-276.

 Dwupokojowe, 50 m2, 118 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Do wynajęcia komfortowa kawalerka na Goduli. Tel. 690-982-623.

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

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafelkowanie. Tel. 668-032-470.

 Trzypokojowe, 55 m , 119 tys. Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Sprzedam, wynajmę kiosk – targowisko Wirek. Tel. 889-663-966.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056

 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Orzegów – OKAZJA sprzedam 38
m2, 40 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

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

Cykliniarskie. Tel. 601-480-719.
Kasperek.

Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty.
Tel. 785-983-057, 784-699-569.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.
 Kompleksowe remonty mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel.
602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Gładzie bezpyłowo, malowanie, kafelkowanie. Tel. 694-331-152.

NOWOŚĆ
POŻYCZKA
HIPOTECZNA
pod zastaw nieruchomości
bez BIK KRD itp.
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985

 Wirek, M-4, 60 m2, 125 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2,
89 tys., I piętro. GABRIEL, tel. 607706-692.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

 Zamienię na mieszkanie w Halembie
lub sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w Leśnej koło Olesna. Piękna
okolica: lasy, woda. Tel. 601-923-505.


Kochłowice, nowy dom, 138 m2,
580 tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239405.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Goduli, na parterze. Tel. 601-875010.

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

 Do wynajęcia kawalerka w Goduli, I
p. Tel. 601-875-010.

 NOWE domy szeregowe od 105
m2, od 265 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.


Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie w wieżowcu (Nowy Bytom). 1200 zł + media. Tel. 603-576374.


Kupię mieszkanie w Rudzie Śl.
(oprócz 4. piętra) 731-765-095
 Jednopokojowe, 45 m2, 58 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396040.
 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396040.
 Dwupokojowe, 31 m2, 76 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.


Bezpośrednio sprzedam M-3, 50
m2, ul. Bzów. Cena 137 tys. Tel. 605989-765.
 Sprzedam M-3 Halemba, parter, tel.
663-473-320.
 Sprzedam M-3, 50 m , Bykowina
(Ip., po remoncie). Tel. 512-176-552.
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 Ruda Śląska 1 – sprzedam domek
ﬁński, działka 688 m², garaż. Dobra lokalizacja: blisko przedszkole, szkoła,
ośrodek zdrowia, sklepy, dworzec PKP,
tramwaj, autobus, 20 min do Katowic.
Cena do uzgodnienia. Kontakt, tel.
0049-157-720
49835,
mail:
leowra@t-online.de.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Mariana Gawron

pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
żonie oraz rodzinie zmarłego
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZŁOMOWANIE

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.
Sprzedam kawalerkę w Goduli, po remoncie, bez pośredników. Tel. 509-147563.

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2,
częściowo umeblowane – Bytom-Szombierki. Cena 550 zł + media. Tel. 607219-491.

Sprzedam bez pośredników
3-pokojowe, 54 m2, 4 piętro w bloku
czteropiętrowym. Bykowina. Tel. 600090-252.
 Sprzedam dom, ul. Polna, Wirek.
Wynajmiemy pomieszczenia na działalność gospodarczą. Tel. 531-672-030.
 Mieszkanie w Wirku, III p., 45 m2,
pokój z kuchnią, łazienka c.o. własne
zamienię na większe, sprzedam lub wynajmę. Tel. 793-799-321, 32 725-51-23.

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny

 Kupię części – Warszawa, Syrena.
Tel. 515-533-560.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.
 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem – wysokie
wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501055-565, proszę dzwonić w godzinach
9.00-14.00.
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora
koparko-ładowarki i operatora dźwigu z
doświadczeniem. Praca na terenie woj.
śląskiego. Tel. 601-512-389.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 518-103-998.
 Zlecimy remonty mieszkań na terenie
miasta Chorzów. Tel. 32 273-63-69.
 Firma budowlana zatrudni pracowników budowlanych z doświadczeniem.
Tel. 32 242-24-11, od 7.30. do 14.30.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Kupię Matizy, Seicento, Punto,
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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


Bezpośrednio wynajmę lokal
użytkowy, 36 m2 w centrum Nowego
Bytomia. Tel. 601-914-238.

DZIAŁKI DOMY

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 95 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

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

 Lokal handlowy 25m2 do wynajęcia
– Kochłowice Rynek. Tel. 698-735-443.

WYNAJEM

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

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

 Domofony, tel. 500-540-743.

DZIAŁKI. KOM.

USŁUGI

Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Bliźniak Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!)
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Godula (bez prowizji!!!)
M-3 Ruda Śl.-Ruda
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem

Zabrze Makoszowy

207/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
130/308
450 000 zł
2
65 000 zł
pow. od 814 m
2
75 000 zł
pow. od 956 m
85 tys. zł
37 m2
75 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
35 m2
2
95 tys. zł
38 m
135 tys. zł
40 m2
65 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
43 m2
2
159 tys. zł
43 m
109 tys. zł
48 m2
140 tys. zł
50 m2
129 tys. zł
51 m2
147 tys. zł
52 m2
85 tys. zł
55 m2
140 tys. zł
57 m2
2
143 tys. zł
55 m
2
195 tys. zł
76 m
199 tys. zł
70 m2
205 tys. zł
78 m2
2
198 tys. zł
95 m
2
69 tys. zł
113 m
110 tys. zł
38 m2
1000 zł/m-c
39 m2
2
1100 zł/m-c
38 m
950 zł/m-c
39 m2
260 tys. zł
167 m2
275 tys. zł
137 m2
2
2 800 zł/mc
137 m
2
5900 zł/m-c
180 m
600 zł/m-c
37 m2
55 tys.
200 m2
149 tys.
51 m2
2
600 tys. zł
2010 m
10 tys. zł/mc
2010 m2

1022 m2

120 tys. zł
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 Spotkajmy się w miłej atmosferze w
prywatnym mieszkaniu, Ruda Śląska.
Tel. 790-543-125.
 Rozmawiaj tanio z zagranicy! Wejdź
na www.qsim.pl i kup starter.

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00
zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 20 położony w Rudzie Śl. przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 52 500 zł,
wadium: 5 250 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, –
pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,07 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0118
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3

Termin i miejsce przetargu: 31 lipca 2014 r. (czwartek) o godz.
9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej
204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać
w dni robocze w terminie od 9 lipca 2014 r. do 30 lipca 2014 roku,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej
tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 29 lipca 2014 r.
(wtorek) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING
Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet
ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone
wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej
nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty
wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii
Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu,
powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym
dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać
odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników
Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Martin Aston Kurek
syn Anny i Grzegorza
ur. 24.06. (3200 g, 53 cm)

Oliwier Szczerbaczenko
syn Agnieszki i Kamila
ur. 29.06. (3320 g i 54 cm)

Bartłomiej Białek
syn Marty i Michała
ur. 28.06. (4160 g i 59 cm)

Aleksandra Zbroja
córka Anny i Andrzeja
ur. 27.06. (3500 g i 56 cm)

Martyna Śliwińska
córka Marty i Marcina
ur. 27.06. (3880 g i 57 cm)

Kajetan Sobczyk
syn Beaty i Wojciecha
ur. 1.07. (3915 g i 58 cm)

Antoni Marszałek
syn Karoliny i Kamila
ur. 29.06. (3450 g i 55 cm)

Grzegorz Bula
syn Sylwii i Sebastiana
ur. 27.06. (3480 g i 53 cm)

Alan Masarczyk
syn Sylwii i Andrzeja
ur. 27.06. (3200 g i 54 cm)

Nikola Kubera
córka Doroty i Krzysztofa
ur. 29.06. (2800 g i 34 cm)

Krzysztof Głowacki
syn Danuty i Grzegorza
ur. 30.06. (3730 cm i 62 g)

Oliwia Lulek
córka Darii i Łukasza
ur. 29.06. (2710 g i 52 cm)
REKLAMA

Maja Kozłowska
córka Margarety i Rafała
ur. 1.07. (3860 g i 55 cm)

Franciszek Bawoł
syn Marii i Łukasza
ur. 1.07. (3325 g i 56 cm)

Wiktoria Bogulak
córka Iwony i Jacka
ur. 1.07. (3700 g i 56 cm)

Wiktor Lempart
syn Doroty i Marka
ur. 1.07. (3715 g i 59 cm)
REKLAMA

SPORT
Piłka nożna – III liga

Zwycięski pierwszy sparing

„Zieloni” w pierwszym sparingu pokonali III-ligowego rywala – zespół Ruchu Zdzieszowice.

Zwycięstwem rozpoczął cykl sparingów zespół Grunwaldu Ruda Śląska.
„Zieloni”, którzy trenują teraz pod okiem
Jacka Bratka, w sobotę (5.07.) pokonali
Ruch Zdzieszowice 3:1.
Gospodarze bardzo dobrze zaczęli to
spotkanie. To oni stwarzali sobie lepsze
sytuacje podbramkowe. Z czasem swoją
dominację zaczęli potwierdzać strzelonymi bramkami. W 30. minucie Kot
z bliska posłał piłkę nad interweniującym
bramkarzem otwierając wynik meczu.
Osiem minut później na listę strzelców
znów wpisał się Kot, podwyższając pro-

wadzenie „zielonych” na 2:0. Taki wynik
utrzymał się do końca pierwszej połowy
meczu.
W drugiej części spotkania na murawę
wyszedł drugi skład „zielonych”. W 51.
minucie goście wykorzystali błąd Lamliha i strzelili bramkę kontaktową. W 78.
minucie bramkarza i obrońcę Ruchu okiwał Brzozowski, ustalając wynik meczu
na 3:1. – Jestem bardzo zadowolony
z pierwszej części spotkania. Zawodnicy
zrealizowali to czego od nich wymagałem, byli zaangażowani i bardzo rozważnie grali w defensywie – mówił po meczu

Sport szkolny

Podsumowanie igrzysk
Dobiegła końca rywalizacja w ramach
letnich i zimowych igrzysk młodzieży
szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora
Oświaty za rok szkolny 2013/2014. Igrzyska obejmowały 14 dyscyplin sportowych
– od sztafetowych biegów przełajowych
poprzez gry zespołowe, biegi łyżwiarskie,
tenis stołowy, pływanie, narciarstwo klasyczne, badminton, gry i zabawy ruchowe, orientację sportową, czwórbój lekkoatletyczny po szachy.
Doskonale w rywalizacji na szczeblu
województwa radzili sobie uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 6
w Rudzie Śląskiej, którzy wygrywając rywalizację na szczeblu miasta, potrafili pokonać w zawodach rejonowych swoich
rówieśników z Zabrza i z powodzeniem
rywalizować o najwyższe miejsca w województwie. Na duże uznanie zasługuje
również fakt, iż uczniowie „orzegowskiej
szóstki” nie specjalizują się w jednej czy
dwóch dyscyplinach sportowych, ale są
niezwykle wszechstronni.
Najlepszym wynikiem legitymuje się
drużyna chłopców w czwórboju lekkoatletycznym, która w wojewódzkich zawodach finałowych zdobyła 1272 punkty,
zaledwie o 5 punktów ulegając Szkole
Sportowej nr 15 z Raciborza, zajęła II
miejsce.

Niemniej rewelacyjnie zaprezentowali
się łyżwiarze i łyżwiarki startujące w biegach łyżwiarskich – chłopcy zajęli doskonałe III miejsce, dziewczęta natomiast
były piąte.
No i wreszcie gry zespołowe – koszykarze rywalizowali na szczeblu miasta,
zwyciężając po niezwykle zaciętym boju
z reprezentacją SP 1. W rejonie nie było
wcale łatwiej, ale w konfrontacji ze swoją
imienniczką z Zabrza uczniowie „szóstki”
okazali się drużyną lepszą. W półfinale
wojewódzkim rudzianie zajęli II miejsce,
co w ostatecznym rozrachunku dało miejsce V-VIII w województwie. Bardzo podobnie zaprezentowali się siatkarze, którzy zwyciężyli w mieście i w rejonie, natomiast w półfinale wojewódzkim zajęli II
miejsce, co dało miejsce V-VIII w województwie.
W sumie Szkoła Podstawowa nr 6
w Rudzie Śląskiej zgromadziła 124 punkty w klasyfikacji ogólnej, co dało bardzo
wysokie siódme miejsce wśród szkół rywalizujących w igrzyskach o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Wartości temu wynikowi
dodaje fakt, iż w województwie śląskim
jest 1245 szkół podstawowych.
Gratulacje dla dyrekcji, nauczycieli
i przede wszystkim uczniów „szóstki”.

Kolumnę sportową zredagowała Sandra Hajduk
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Jacek Bratek. Trener „zielonych” odniósł
się także do zawodników testowanych,
których tego dnia na murawie nie brakowało – wśród nich można było dostrzec
Kamila Zalewskiego ze Slavii czy Bartosza Włodarczyka z Ruchu Chorzów.
– Bardzo wielu zawodników zadeklarowało chęć gry w naszym klubie. Wszystko weryfikuje boisko. Niestety nie mam
na tyle czasu, żeby przetestować tak dużą
liczbę zawodników, dlatego dzisiaj zagrały dwa zespoły. Jeśli chodzi o pierwszą 11, która wystąpiła, to chciałbym aby
grający w niej nowi piłkarze związali się
z naszym klubem. Jeśli chodzi o zawodników grających w drugiej odsłonie meczu,
to czekają nas z nimi ciężkie rozmowy.
Nie będę jeszcze wymieniał konkretnych
nazwisk, bo najpierw muszę z chłopakami porozmawiać – podkreślał Bratek.
I połowa:
Soldak – Łęcki, Szpoton, Wolek,
Szczypior (13. Zaw. testowany 4) – Zaw.
testowany 1, Zaw. testowany 2, Jagodziński, Ciołek – Kot, Zaw. testowany
3
II połowa:
Lamlih (90. Zaw. testowany 9) – Lein
(60. Zaw. testowany 8), Wolek, Szczygieł, Zaw. testowany 4 – Brzozowski,
Kowalski, Zaw. testowany 5, Zaw. testowany 6 – Zaw. testowany 7 (70. Simon), Dreszer
Trener: Jacek Bratek
II trener: Andrzej Ziob
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Piłka ręczna

Czwarte w Polsce
W dniach od 23 do 26 czerwca w Głuchołazach odbył się Ogólnopolski Finał
Młodzieży szkolnej w minipiłce ręcznej
dziewcząt. Wzięło w nim udział siedem
najlepszych drużyn z całej Polski, w tym
między innymi reprezentantki Szkoły
Podstawowej nr 13 z Rudy Śląskiej. Zawody trwały cztery dni i trzeba było
przejść długą drogę aby spotkać się ostatniego dnia w finale. Szkoła Podstawowa
nr 13 z Rudy Śląskiej w czasie trwania
turnieju rozegrała sześć spotkań. Zmierzyła się z: SP nr 4 z Kwidzynia, SP nr 2
z Zielonki, SP nr 3 z Grodkowa, SP nr 12
z Gniezna, SP nr 2 z Nowego Sącza, SP nr
7 z Żagania, aby ostatecznie uplasować
się na czwartym miejscu w Polsce.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1.
Kwidzyń, 2. Zielonka, 3. Grodków, 4.
Ruda Śląska, 5.Gniezno, 6. Nowy Sącz,
7. Żagań.
SP nr 13 reprezentowały: Agnieszka
Iwanowicz, Julia Skubacz, Weronika
Sobańska, Paulina Wieczorek, Marta
Weihrauch, Aleksandra Krupa, Weronika Hulin, Martyna Mrozek, Karolina
Wysoczańska, Aleksandra Kołecka, Natalia Olichwer, Wiktoria Koniorczyk.
Opiekunami drużyny są nauczyciele
wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 13 – Jarosław Kołodziej, Sabina Sladkowska oraz trener klubu sportowego „Zgoda Bielszowice” Józef Szmatłoch.

Rugby

Złoto na zakończenie

Koszykówka

Kacper Kłaczek wygrał
Marcin Gortat Camp!

Kacper jest drugim zawodnikiem Pogoni, któremu udało się wygrać.
Foto: Zibi

Kolejny zawodnik Pogoni Ruda Śląska
wygrał Marcin Gortat Camp!
Finał Campów, czyli pojedynek dziewięciu MVP (z Modlina, Sopotu, Warszawy i Krakowa) odbył się w przerwie meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie w niedzielę 29 czerwca w Krakowie. W konkursie podsumowującym zmagania dzieci
– tzw. Skills Challenge wystartowało 4
chłopaków i 5 dziewczynek. Najlepszy
czas uzyskał zawodnik Pogoni Ruda Śląska Kacper Kłaczek – w nagrodę chłopak
otrzymał bilet na samolot do Stanów
Zjednoczonych i na mecz NBA. Kacper to
drugi podopieczny trenera Przemysława
Tomeckiego, który wygrał Marcin Gortat
Camp. Rok temu bowiem rywali z całej
Polski pokonał Tomasz Pustelnik – także
zawodnik Pogoni.

W X Finale Polskiej Ligi Rugby 7 rudzianie byli bezkonkurencyjni.

Na zakończenie sezonu K. S. IGLOO
RUGBY Ruda Śląska wystąpił w finale
ligowych rozgrywek rugby 7-osobowego.
Rudzianie w X Finale Polskiej Ligi Rugby 7 wywalczyli złoty medal.
Przez fazę grupową rudzianie przeszli
niczym burza. Najpierw wygrali oni z gospodarzami RC Częstochową 10:15.
Punkty dla Rudy zdobyli: Piotr Tokarski
(5 pkt), Krzysztof Tokarski (5 pkt)
i Krzysztof Płusa (5 pkt). Później K.S.
Igloo Rugby Ruda Śląska pewnie pokonał
Miedziowych Lubin 33:7. Tym razem
punktowali: Krzysztof Tokarski (5 pkt),
Krzysztof Jopert (5 pkt), Krzysztof Płusa
(18 pkt – 2x5 + 4x2), Marcin Greinert
(5 pkt). Następnie wyższość rudzian musiał uznać Tytan Gniezno – przegrywając
7:15. Tym razem punkty dla Rudy zdobyli: Przemysław Żuławnik (5 pkt), Piotr
Tokarski (5 pkt) i Krzysztof Płusa (5 pkt).
Odnosząc trzy zwycięstwa K.S. Rugby
Ruda Śląska zajął w swojej grupie pierwsze miejsce. W półfinałach rudzianom
przyszło zmierzyć się z BBRC Łódź. Z tego pojedynku także górą wyszedł zespół
z Rudy Śląskiej, pokonując rywali wynikiem 26:5. Do tego wyniku przyłożyli się
zdobywając punkty: Marcin Greinert
(5 pkt), Paweł Łętowski (5 pkt), Łukasz
Ruda (5 pkt), Przemysław Żuławnik
(5 pkt), Krzysztof Płusa (6 pkt – 3x2 pkt.)

Foto: arch.

W meczu finałowym rywalem rudzian
był zespół RK Unisław. Pierwsza połowa
meczu była niesamowicie wyrównana,
atakowały obydwa zespoły, jednak dopiero tuż przed przerwą wynik otworzył
Krzysztof Jopert, który wykończył świetną akcję naszego młyna, podwyższył
oczywiście Krzysztof Płusa. Na drugą połowę więcej sił zachowały rudzkie Gryfy,
które zdobywały coraz większą przewagę
na boisku, co potwierdziły przyłożeniami
Łętowskiego oraz Płusy, który postawił
kropkę nad „i” zdobywając tym samym
tytuł Najbardziej Wartościowego Zawodnika tego turnieju. Rugby Ruda Śląska
zwyciężyło ostatecznie w meczu finałowym 21:0, zdobywając tym samym tytuł
Mistrza Polskiej Ligi Rugby 7 sezonu
2013/2014.
Klasyfikacja: 1. Igloo Rugby Ruda
Śląska; 2. RK Unisław; 3. Tytan Gniezno; 4.BBRC Łódź; 5.RC Częstochowa; 6.Husar Bolesławiec; 7.Miedziowi
Lubin; 8.Gentlemen’s RC Łódź.
Rudzianie wystąpili w składzie:
Marcin Greinert, Krzysztof Jopert,
Patryk Kołodziej, Paweł Łętowski,
Patryk Maniecki, Krzysztof Płusa,
Grzegorz Rogowski, Łukasz Ruda,
Sławomir Szymański, Krzysztof Tokarski, Piotr Tokarski, Przemysław
Żuławnik.
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W samochodzie popsuć się może tak naprawdę wszystko. Przy czym tu sprawdza się teza, że im starszy samochód, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia usterki. Z jakich powodów najczęściej samochody nie przechodzą badań w stacjach kontroli pojazdów i czy
rudzianie dbają o swoje pojazdy – o tym rozmawialiśmy z Andrzejem Izydorczykiem, kierownikiem Stacji Kontroli Pojazdów Alfa, należącej do firmy Auto-Bud Sp. z o. o.

Uwaga usterka!

– Jakie elementy w naszych samochodach najczęściej ulegają
usterkom?
– Najczęściej usterki dotykają
zawieszenia. Niestety stan naszych
dróg pozostawia wiele do życzenia
i to widać, gdy zajrzy się pod samochód. Nadmierne kołysanie się
samochodu, różnego rodzaju stuki
czy wydłużona droga hamowania
powinny być dla nas pierwszym
ostrzeżeniem. Najważniejsze jest
to, że tych usterek nie można lekceważyć. Nieusunięta szybko
usterka sprawia, że psują się kolejne części, co powoduje lawinowy
wzrost kosztów naprawy. Jeśli chodzi o zawieszenie, zepsuć może się
wiele elementów – poczynając od
amortyzatorów, przez wahacze czy
tuleje. Pamiętajmy o tym, że wszelkie naprawy zawieszenia wymagają ustawienia geometrii kół. Często
też awarii ulega niezwykle ważny
układ hamulcowy. O tym, że ten

układ zawsze powinien działać bez
zarzutów wie chyba każdy. Co najgorsze, część usterek układu hamulcowego nie daje żadnych
oznak. Najczęstszą z usterek jest
korozja przewodu hamulcowego.
W takim momencie przewód może
pęknąć przy każdym mocniejszym
wciśnięciu pedału hamulca. Ta
usterka jest bardzo niebezpieczna,
bo jeśli w trakcie jazdy wycieknie
nam cały płyn hamulcowy z układu, w przypadku konieczności zatrzymania pojazdu nie będziemy
w stanie tego uczynić i doprowadzimy do kolizji.
– Na co jeszcze diagności zwracają szczególną uwagę w trakcie
sprawdzania stanu pojazdu?
– Bardzo często dopiero diagnosta, który dokładnie ogląda pojazd
znajduje poważne wycieki płynów
eksploatacyjnych. Mogą mieć one
wiele przyczyn: nieszczelny układ
chłodniczy czy pęknięta uszczelka

pod głowicą – to tylko niektóre
z nich. Jeśli wyciek płynów zagraża środowisku bądź bezpieczeństwu, to samochód nie ma prawa
jeździć po drogach.
– Zdarzają się innego rodzaju
usterki?
– Są także usterki, które według
kierowców są nieistotne, a według
nas mają duże znaczenie. Niedziałający czy pęknięty reflektor jest na
to dobrym przykładem. Kierowcy
często nie przywiązują uwagi do
drobiazgów a one często są niezwykle istotne i mają duży wpływ
na bezpieczeństwo. Spalona żarówka może pogorszyć nam widoczność po zmroku, niedziałający
klakson sprawi, że w momencie
gdy chcemy ostrzec kogoś przed
zderzeniem nie będziemy w stanie
tego zrobić i możemy doprowadzić
do wypadku. Podobnie jest z niedziałającymi wycieraczkami bądź
zużytymi piórami. W trakcie dużej

ulewy z niedziałającymi wycieraczkami na dobrą sprawę nie będziemy w stanie jechać. Zawsze
należy pamiętać, że w przypadku
samochodu takie niby drobiazgi
mają gigantyczne znaczenie.
– Według Pana rudzianie coraz
lepiej dbają o swoje pojazdy?
– Rzeczywiście jest tak, że świadomość jak ważne jest to, aby nasze auto było w dobrym stanie
technicznym, wzrasta. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że im szybciej jesteśmy w stanie
zdiagnozować jakieś usterki, tym
mniejszy będzie koszt naprawy. Co
istotne, auta, które do nas przyjeżdżają, są coraz młodsze, a jak powszechnie wiadomo, pojazdy, które niedawno zjechały z taśmy produkcyjnej są w mniejszym stopniu
awaryjne. Wciąż jednak zdarzają
się osoby, które uważają, że wykonanie przeglądu obowiązkowego
jest jedyną czynnością istotną

w ciągu roku, którą trzeba wykonać. W rzeczywistości nie jest tak
do końca. Warto dokładnie sprawdzić stan samochodu po zimie czy
przed wyjazdem na wakacje. Po zimie pewne elementy mogą korodować. Wtedy też na drogach pojawia
się więcej dziur, a zatem zdecydowanie łatwiej uszkodzić zawieszenie. Przed wyjazdem na wakacje
warto sprawdzić stan techniczny
pojazdu z prostego powodu – nikt
z nas chyba nie chce, aby samochód w trakcie wyjazdu na upragniony odpoczynek po prostu się
zepsuł. Warto zaoszczędzić sobie
tych nerwów i przyjechać na stację
kontroli pojazdów, by dokładnie
zweryfikować, czy wszystkie układy są w pełni sprawne. Pamiętajmy
o tym, że od stanu technicznego
pojazdu w dużej mierze zależy życie i zdrowie nas, naszych bliskich
a także innych uczestników dróg.
– Dziękuję za rozmowę.

