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W czwartek (31 lipca), w godzinach rannych zapłonął kolejny komin chłodniczy nieczynnej Elektrowni Halemba. O pożarze poinformowała nas jedna z mieszkanek Halemby. W akcji brało udział 10 jednostek straży pożarnej Rudy i pobliskich miast. Po kilku godzinach udało się ugasić płonącą dolną część
komina. Przypomnijmy, że 18 maja płonął inny komin nieczynnej elektrowni.

Kolejny pożar w byłej elektrowni

W lipcu pożar wybuchł podczas prac rozbiórkowych.
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– W miejscu zdarzenia nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo – informowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
– Pożar wybuchł w trakcie prac rozbiórkowych prowadzonych
przez jedną z ﬁrm. Jednak dokładne przyczyny pożaru ustalone
zostaną w trakcie śledztwa – mówił Arkadiusz Ciozak, oﬁcer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
Nieoﬁcjalnie mówi się, że to pracownicy rozprószyli ogień,
poprzez iskrę, która spowodowała zapłon drewnianych elementów komina. To jednak wyjaśni trwające śledztwo. – Widok z balkonu był straszny. Ciekawe, ile razy jeszcze zobaczymy płonącą
elektrownię – komentowała na Facebooku jedna z naszych Czytelniczek.
To kolejne takie zdarzenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W maju ogień strawił prawie 1/3 konstrukcji jednego z kominów.
Przymnijmy, że zakład został wyłączony z eksploatacji w 2012
roku. Później jego ówczesny właściciel – Tauron Wytwarzanie,
będący spółką z grupy Tauron, wystawił go na sprzedaż. Potencjalnym kupcem terenu, ze względu na znajdujące się pod elektrownią złoża węgla, była Kompania Węglowa. Nie zdecydowała się jednak na zakup – zrobiła to jedna z warszawskich ﬁrm.
– Same chłodnie i tak mają zostać rozebrane. Teren jest przygotowywany na potrzeby inwestora. W tym miejscu ma powstać
fabryka. W przyszłym roku powinna ruszyć faza projektowa – informował wtedy Henryk Gawrzoł, prokurent spółki Bravet, właściciela obiektu.
Na razie nie wiadomo, jakiego rodzaju będzie to fabryka.
Magdalena Szewczyk
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KRONIKA TYGODNIA
Zmarł po strzałach
Przyczyną śmierci pacjenta przebywającego w rudzkim szpitalu, który zachowywał się agresywnie, były rany
postrzałowe z broni użytej przez interweniujących policjantów – taka jest
opinia biegłych. Wstępne wyniki sekcji
wskazywały tylko wykrwawie jako
przyczynę zgonu, ale nie podano, które
rany mogły do tego doprowadzić.
Obecnie wiadomo, że to przerwanie
przez kulę tętnicy udowej wiązało się
z największą utratą krwi.

Uratowali desperata
32-letni mężczyzna chciał się rzucić
z wiaduktu na autostradę A-4 w Rudzie
Śląskiej. W niedzielę, (3.08.) około godziny 21.30 dyżurny policji został powiadomiony o mężczyźnie, który przeszedł za barierki wiaduktu nad autostradą i chce skoczyć. Na miejsce natychmiast zostały skierowane patrole policji
oraz pozostałe służby ratownicze. Konieczne było wyłączenie z ruchu
wszystkich pasów autostrady bezpośrednio pod wiaduktem, gdzie strażacy
rozłożyli sprzęt ratowniczy na wypadek
skoku mężczyzny. Policjanci przez prawie trzy godziny próbowali nakłonić
mężczyznę do zejścia z wiaduktu, jednak nie docierały do niego żadne argumenty. Dopiero po północy namówili
go do oddania się w ręce ratowników.
Rudzianin został przewieziony przez
pogotowie ratunkowe do szpitala w Bielszowicach.

Raj dla rudzkich amatorów piłki nożnej
– Konsekwentnie od kilku lat stawiamy na sport dziecięcy i młodzieżowy, stąd inwestycje, które służyć mają
szkoleniu najmłodszych sportowców –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Nowe boiska w Rudzie Śląskiej
mają stwarzać dogodne warunki dla
rudzkich piłkarzy, szczególnie tych
najmłodszych. Obiekt przy Górniczym
Klubie Sportowym „Urania” jest już
gotowy do użytku, natomiast budowa
drugiego – przy klubie „Grunwald”,
już powinna być odebrana. Prace rozpoczną się także przy klubach „Wawelu – Wirek” i „Slavii”. Miasto na budowę czterech obiektów przeznaczy
ponad 2 mln złotych.
Pierwszy etap prac na boisku „Uranii” został zakończony. W drugim etapie wykonane zostanie oświetlenie.
Obiekt ma wymiary 44,5 na 27 m, jego nawierzchnia natomiast wykonana
jest z trawy syntetycznej przystosowanej do mrozów czy wysokich temperatur.
– Dzięki wykorzystaniu takich materiałów, po odpowiednim przygotowaniu, z boisk będzie można korzystać
praktycznie w czasie każdej pory ro-

Z boisk chyba najbardziej cieszą się młodzi trampkarze. Nie kryją zadowolenia z nowego miejsca do treningów.

ku – zaznacza Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji.
Korzystanie z obiektów przez cały
rok kalendarzowy ułatwi również
wspomniane oświetlenie, które zostanie zainstalowane wokół boisk. Stanowić je będą – w zależności od obiektu

– 9- lub 10-metrowe słupy, na których
zamontowane zostaną lampy o mocy
1000 W każda. Ponadto na wszystkich
boiskach wybudowane zostaną piłkochwyty, zaś wzdłuż linii bocznych zamontowane będą ławki dla zawodników.

Znęcał się nad partnerką
Nakaz opuszczenia mieszkania i dozór policji zastosował prokurator wobec 19-letniego mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad swoją o 11 lat
starszą konkubiną. Już kilka tygodni
wcześniej był przesłuchiwany w rudzkiej „dwójce” – wtedy również pobił
kobietę, będącą w czwartym miesiącu
ciąży. Mężczyźnie grozi kara do pięciu
lat pozbawienia wolności.
Obiekty mogą stać się elementem zaplecza, które pozwoli świetnie wyszkolić młodych zawodników.

Foto: MS
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7 maja rozpoczęły się także prace
budowlane przy ul. Kłodnickiej, których efektem jest powstałe boisko
przy Klubie Sportowym „Grunwald”,
którego odbiór trochę się opóźnił. Na
boisku przy „Uranii” natomiast rozpoczęły się już treningi zawodników.
– Wybudowanie tego typu boisk było
bardzo dobrą inicjatywą. Takie zaplecze, które można by nazwać „halą na
świeżym powietrzu”, jest bardzo przydatne rudzkim klubom, szczególnie do
wszelkiego rodzaju treningów, czy prowadzenia ciekawych turniejów w piłce
nożnej dla najmłodszych – mówił Bernard Wawrzynek, prezes GKS-u „Urania”. – W najbliższym czasie planujemy takie zorganizować – dodał.
Boiska będą także dostępne w roku
szkolnym dla szkół czy przedszkoli.
Istnieje także możliwość odpłatnego
wynajęcia obiektu.
– To, co w tym roku zrobiło się dla
rudzkiego sportu, począwszy od „Burloch Areny”, kończąc na tych właśnie
boiskach, przekracza wszelkie oczekiwania – podkreślał Bernard Wawrzynek.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Pamiętacie Andżelikę? To mieszkanka Rudy Śląskiej, której wielu ludzi postanowiło pomóc, dzięki czemu jest teraz w Stanach Zjednoczonych i właśnie przechodzi rehabilitację po zabiegu kolana i stopy. To ogromny sukces i postęp w leczeniu, jednak dziewczynkę czeka jeszcze jeden zabieg i miesiące ćwiczeń.

Nasza „Angel” w Stanach

Andżelika Polak ma wadę, która
zdarza się raz na milion urodzeń. Czterolatka od urodzenia boryka się z codziennością. Nie ma piszczela i rzepki
kończyny dolnej lewej, ma także rozszczep wargi i podniebienia oraz niedrożność przełyku. Mimo tego na jej
twarzy zawsze widnieje uśmiech. Polscy lekarze skazali dziewczynkę na
amputację nogi. Jednak nadzieja dla
rodziny Polaków przyfrunęła aż ze
Stanów Zjednoczonych.
Wszystko zaczęło się od pomysłu
pana Krzysztofa i jego psa Mozarta,
z którym postanowił biegać – specjalnie dla Andżeli.

Andżelika z Dr Paleyem.

Foto: arch.

– Zaczęło się od tego, że zobaczyłem
na Facebooku informację, że wystarczy tylko 21 groszy od każdego rudzianina, by Andżelika mogła polecieć za
ocean i tam poddać się leczeniu. Wtedy postanowiłem, że będziemy biegać
z Mozartem, by pomagać dzieciakom.
Myślę, że uda nam się uzbierać odpowiednią sumę dla Andżeliki – tłumaczył w kwietniu pan Krzysztof.
Tak rozpętała się burza życzliwości
wokół dziewczynki. Rudzianie podczas różnych imprez mieli możliwość
wspomóc ﬁnansowo kosztowny pobyt
w Stanach.
– Andżelika przeszła już dwa zabiegi. Obecnie ustalana jest data zabiegu
piszczela – mówi pan Wojciech, dziadek dziewczynki, która w USA przebywa wraz z mamą i babcią.
– Po operacjach Andżelikę bardzo
bolała nóżka, podawano jej morﬁnę.
Jednak rozmawiamy często z wnuczką
przez Skypa i widzę, że jest już lepiej.
Andżela codziennie uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych. Widać efekty, bo już potraﬁ sama się poruszać,
jednak jej pobyt prawdopodobnie będzie musiał przedłużyć się do końca
roku – dodaje dziadek.

Dziewczynka ma wokół siebie wielu życzliwych ludzi.

Andżelika oraz jej rodzina wysyła
podziękowania zza oceanu za wsparcie. Dziewczynce można jednak dalej
pomagać ﬁnansowo – nadal brakuje
około 18 tysięcy zł, by wszystko mogło się udać. Liczymy na to, że znajdą
się jeszcze tacy, którzy przyczynią się
do uratowania małej, chorej nóżki Andżeli.
Magdalena Szewczyk

Foto: arch.

Wszystkich, którzy chcą pomóc, zapraszamy na stronę fundacji
www.siepomaga.pl.
W okienku „Szukaj” należy wpisać hasło: Jedna na milion.
Wystarczy tylko zarejestrować się i kliknąć „Wesprzyj”
(można także bezpośrednio na numer konta:
41 1090 1362 0000 0001 2134 3631).
Zbiórka zakończy się 31 sierpnia 2014 r.
z Fundacją można kontaktować się pod numerem 616-393-347.
REKLAMA
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POLECAMY...

Świecący Anioł w Rudzie

Diane Chamberlain

Dobry ojciec
Ukochana córka. Rozpaczliwy wybór. Droga, z której
nie ma odwrotu…
Nowość w klubie KOBIETY TO CZYTAJĄ!
Przed czterema laty dziewiętnastoletni Travis Brown
dokonał wyboru: sam wychowa nowo narodzoną córkę.
Kiedy większość jego przyjaciół imprezowała i chodziła na
randki, Travis siedział w domu, zmieniał pieluszki i martwił się o pieniądze na życie, nigdy jednak nie żałował
tej decyzji. Bella jest światłem jego życia. Kiedy jednak
Travis traci pracę i dom, bezpieczeństwo – które z takim
trudem stworzył dla Belli – zaczyna się chwiać.
A potem następuje cud. Praca w Raleigh może poprawić ich los. Musi. Ale gdy Travis przyjeżdża do miasta,
przekonuje się, że nie chodzi o pracę, a udział w przestępstwie, które zapewni szybkie pieniądze bez żadnych
konsekwencji. Czy aby na pewno?
Co sprawia, że stajemy się dobrymi rodzicami? Czy
dobro dziecka może usprawiedliwić działania poza prawem? Jak daleko mogłabyś się posunąć, chcąc chronić
swoje dziecko?
Co to znaczy być dobrym ojcem? Czy człowiek ma
predyspozycje do bycia rodzicem, czy można się tego nauczyć? Jak wiele jesteśmy w stanie poświecić, by walczyć
o szczęście swojego dziecka? O tym, ale też o stracie,
zagubieniu, sile miłości i dążeniu do prawdy opowiada nowa książka Diane Chamberlain „Dobry ojciec”. To
świetna lektura nie tylko dla rodziców! Polecam!
Magdalena Kumorek, ambasadorka klubu „Kobiety
to czytają”

Maciej podróżuje rowerem z prawie 400 kg przyczepą. Sypia tam, gdzie go przyjmą.

Nazywa się Maciej Stawinoga,
pochodzi ze Szczecina i od 2009
roku ma misję – podróżuje po Polsce na rowerze, ratując życie rowerzystom i pieszym. Jak to robi?
Rozdaje odblaski (wozi je w różnej
postaci, w prawie 400 kg przyczepie), które sprawiają, że osoby
oświetlone reﬂektorami samochodów są bardziej widoczne. Trzy-

Foto: MS

dziestoletni Maciek zawitał także
do Rudy Śląskiej, a dokładniej do
Bykowiny.
– Początkowo moje zadanie
obejmowało tylko okolice mojego
rodzinnego Szczecina, jednak
wkrótce objęło całą Polskę. Od 6
lat jestem w drodze, jeżdżąc na rowerze. Do Rudy zajechałem po to,
by odwiedzić mojego kolegę, który

jest producentem koszulek odblaskowych. Mogłem tu także na chwilę odpocząć – tłumaczy Maciek
Stawinoga.
Maciek rozpoczął swoją przygodę będąc świadkiem tragicznego
zdarzenia. Za jego plecami, na
przejściu dla pieszych, zginęła mała
dziewczynka. Tak właśnie stał się
wolontariuszem. W domu bywa
rzadko. Twierdzi, że na 365 dni w roku, jest w stanie usiedzieć góra 20.
– Moja „praca” polega na wyłapywaniu rowerzystów i pieszych poza terenami zabudowanymi. Zatrzymuję tych, którzy są niewidoczni
i wręczam im odblaski. Z doświadczenia wiem, że rowerzyści bardzo
często nie przywiązują wagi do takich rzeczy. Na szczęście od września ma wejść w życie przepis, który
wprowadzi obowiązek noszenia odblasków poza terenami niezabudowanymi. Po to też jestem – mówi
trzydziestolatek.
Rowerzysta, choć otwarcie o tym
nie mówi, miewa problemy ze znalezieniem życzliwych ludzi. Jednak
będąc w Rudzie w końcu traﬁł do
jednego z rudzkich sklepów moto-

cyklowych, gdzie został odpowiednio przyjęty: – Zareagowałam bardzo pozytywnie na Maćka i na to
czym się zajmuje. Rzadko w dzisiejszych czasach spotyka się ludzi, którzy robią coś nie dla pieniędzy, ale
dla jakiejś idei. Postanowiliśmy trochę podpompować powietrze w oponach, coś tam dokręcić w rowerze,
zaproponowaliśmy także kawę –
opowiada Katarzyna Złotosz, właścicielka sklepu. – To nic wielkiego – dodaje.
– Odblaski są bardzo ważne, także dla motocyklistów. Jeszcze niedawno były, mówiąc kolokwialnie,
„obciachem”. Teraz, na szczęście,
wracają do łask. Produkuje się już
kaski, czy kurtki wyposażone w odblaski – mówi pani Kasia.
Maciek zyskał już rzeszę fanów,
którzy na Facebooku stworzyli mu
proﬁl o nazwie „Odblaskowy
Anioł”, gdzie można śledzić poczynania wolontariusza. Po krótkim odpoczynku w Rudzie Śląskiej, „Anioł” rusza w świat, by
oświecić wszystkich tych, którzy
zapominają o własnym bezpieczeństwie.
Magdalena Szewczyk

Pani Klaro, 200 lat!
Pełna werwy, poczucia humoru
i pasji – jest wulkanem energii. Pani Klara Zdebel, rodowita rudzianka, obchodziła setne urodziny.
Huczne obchody wraz z mszą
świętą odbyły się w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Orzegowie.
Pani Klara urodziła się w Nowej
Wsi. Ukończyła 5 klas polskiej i 3
klasy niemieckiej Szkoły Podstawowej. W wieku 15 lat poszła na
służbę. Wyszła za mąż mając 22 lata, urodziła 4 dzieci i jak twierdzi,
nigdy nie doznała niedostatku i biedy.
– Małżonek zmarł w wieku 62 lat.
Nasz dom był zawsze pełen życzliwości i otwarty dla gości. Do chwi-

li obecnej mimo upływu lat nie brakuje mi radości i entuzjazmu – mówi o sobie stulatka.
Od sierpnia 2011 roku pani Klara
zamieszkuje w DPS „Senior”,
w którym także aktywnie działa,
m.in. śpiewając w chórze „Jarzębinki” oraz współpracując z kabaretem „Kogel mogel”. – Jest to dla
mnie ogromny zaszczyt, że mogłam
się modlić i dziękować Panu Bogu
za sto lat Pani życia. Bo jeśli Pan
Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko inne jest w odpowiedniej
hierarchii. Życzę również pogody
ducha oraz wielu życzliwych ludzi
wokół siebie – życzyła stulatce Anna Krzysteczko, wiceprezydent
miasta. – W młodości piłam dużo

Pani Klara Zdebel to wulkan energii. Swoją długowieczność zawdzięcza pogodzie ducha.
Foto: MS

koziego mleka. Nigdy nie można się
także złościć, bo „złość piękności
szkodzi”! Trzeba być wesołą – to
recepta na długowieczność według

pani Klary. Na pytanie, czego można jej jeszcze życzyć, odpowiada
pół żartem, pół serio: – Chopa! Nikt
mi chopa nie życzy!
MS
REKLAMA

Lucy Dillon

Policz do stu

Ciepła historia o tym, że liczy się tylko tu i teraz.
Listy od jedynego mężczyzny, którego kochała, pamiątka po ojcu, którego nie miała szansy poznać, szklana waza, wypełniona światłem nawet w pochmurny
dzień.
Gdybyście mieli okazję zacząć wszystko od nowa, co
zachowalibyście ze starego życia, a czego pozbylibyście
się bez żalu?
Gina Bellamy po kilku trudnych latach, o których
wolałaby zapomnieć, zaczyna życie od nowa. Jednak
rzeczy, które dotąd gromadziła, nie pasują już do osoby, którą się stała. Gina postanawia więc, że w nowym
mieszkaniu zostawi tylko sto przedmiotów, które mają
dla niej szczególne znaczenie, a reszty się pozbędzie.
To jednak oznacza, że musi pogodzić się z przeszłością i przyjąć wszystko, co może przynieść los…
Genialna powieść, bardzo poruszająca i świetnie
napisana. Będę ją pożyczać wszystkim moim przyjaciołom!
Sophie Kinsella
Lucy Dillon – brytyjska pisarka. Swój czas dzieli między Londyn a Wye Valley, gdzie uwielbia spacerować
ze swoim psem, bassetem o imieniu Violet. W Polsce
ukazały się jej trzy powieści: „Psy, Rachel i cała reszta”,
„Spacer po szczęście” i „Szczęśliwe zakończenie”.

jemy
Respektu
z
d iny 3+
Kar tę Ro

PROWADZIMY
SKUP* I SPRZEDAŻ
PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
*

Ruda Śl. Nowy Bytom
ul. Niedurnego 45a
(wejście od ul. Czarnoleśnej 2)

zależnie od stanu i zapotrzebowania

Na życzenie wystawiamy
faktury VAT
W ofercie również:
• ściągi
• lektury
• repetytoria
• nowe ćwiczenia
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Aktywnie z PTTK

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 7 tys. m2. 

bią. Szkoda, żeby to tak stało, bez
żadnego zagospodarowania – dodaje
jeden z mieszkańców tej okolicy.

Foto: MS

W najbliższym czasie powinien odbyć
się kolejny przetarg na tę nieruchomość.
MS

Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Kolonia robotnicza „Carl Emanuel” w dzielnicy Ruda oraz Centrum
Inicjatyw Społecznych w Orzegowie
zostały zgłoszone do konkursu na
Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2014. Rudzkie
przestrzenie konkurują z 43 innymi
projektami, które zostały zgłoszone
przez 33 gminy. Głosować można internetowo przez cały sierpień na stronie:http://www.slaskie.pl/npp.
To już 15. edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, który co roku organizuje Zarząd Województwa.
– W Rudzie Śląskiej możemy się pochwalić odnowionymi budynkami,
które są prawdziwymi perełkami, nie
tylko naszego miasta, ale całego regionu – mówi Grażyna Dziedzic. –
Zachęcam wszystkich rudzian i nie
tylko, do głosowania na nasze obiekty,
bo z pewnością zasługują one na wyróżnienie – apeluje prezydent miasta.
W ramach rewitalizacji zabytkowej
kolonii robotniczej „Carl Emanuel”
przy ul. Wolności i Raciborskiej
w dzielnicy Ruda zmodernizowano
wewnętrzny dziedziniec i zlikwido-

wano większość „chlewików”. – Celem inwestycji była poprawa estetyki
tego miejsca, dostosowanie go do nowych wymagań mieszkańców, ale także zachowanie rysu historycznego tego miejsca – tłumaczy Marta LipKornatka z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. To właśnie ze
względu na historyczne walory osiedla zachowano układ komunikacyjny
oraz jeden z „chlewików”. Do dyspozycji mieszkańców powstał również
plac zabaw z piaskownicą, dwa place
gospodarcze oraz tymczasowe miejsca postojowe.
Otwarte w tym roku Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie powstało dzięki przebudowie budynków
będących poprzednio siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej. W dwóch zaadaptowanych obiektach powstała biblioteka
wraz z czytelnią, pomieszczenia biurowe, kawiarenka oraz pomieszczenia
wielofunkcyjne z możliwością organizacji wernisaży czy konferencji. Zrewitalizowano również łączące oba budynki podwórko. – Powstanie Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stary Orze-

W sobotę, 9 sierpnia, Oddział
Miejski PTTK zaprasza mieszkańców Rudy Śląskiej na wycieczkę
rekreacyjną do Wisły z przewodnikiem. Natomiast w sobotę, 23
sierpnia, PTTK zaprasza na wycieczkę krajoznawczą w Góry Sowie. Szczegółowe informacje i zapisy w siedzibie OM PTTK we
wtorki i czwartki w godz. 16.00
-18.00 w Rudzie przy ul. Janasa
21 (tel. 32 248-67-48, kom. 503525-469).

Uczczono powstańców
W piątek, 1 sierpnia, o godzinie
17.00, w mieście rozpoczął się trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania
ludności. Syreny miały upamiętnić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Objazd na ul. Goduli!

Na Najlepszą Przestrzeń Publiczną można głosować do końca sierpnia.

gów” to kolejny krok na drodze rewitalizacji całej dzielnicy, a także ważne
miejsce spotkań – podkreśla prezydent
Dziedzic. – Już po kilku miesiącach
funkcjonowania tej placówki widać
wyraźnie, jak bardzo mieszkańcy
Orzegowa ją polubili – dodaje.
Propozycje w konkursie składały
zarówno gminy jak i inwestorzy czy
projektanci. 45 zgłoszonych w sumie
realizacji obejmuje m.in. rewitalizację
terenów
poprzemysłowych
i obiektów historycznych, zagospodarowanie rynków, placów i skwerów,

Foto: arch.

a także terenów rekreacyjnych i sportowych. W tych dniach komisja konkursowa złożona z członków Wojewódzkiej Komisji ArchitektonicznoUrbanistycznej ma ocenić zgłoszone
realizacje. Natomiast od 1 sierpnia
swoje głosy mogą oddawać internauci. Głosowanie będzie trwało do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia, a wybrany przez internautów obiekt zostanie uhonorowany Nagrodą Internautów. Ostateczne wyniki konkursu poznamy w październiku br., kiedy laureatów wyłoni jury.
AS

W sobotę (9.08.) rozpoczyna
się długo wyczekiwany remont
ul. Karola Goduli. Na czas prac
remontowych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja
ruchu. Ruch ulicą Karola Goduli
odbywać się będzie w jednym
kierunku od Chebzia w stronę
Bytomia. Natomiast pojazdy poruszające się w przeciwną stronę
będą musiały korzystać z objazdu poprowadzonego ul. Joanny,
Starą i Pawła, przy czym ulica
Stara będzie jednokierunkowa.
Prace potrwać mają około 3 miesięcy.

Oddaj krew
Klub HDK przy KWK Halemba
organizuje kolejną akcję krwiodawstwa. 9 sierpnia w godz. od
8.00 do 12.00 przy hali MOSiR-u
w Halembie będzie można oddać
krew. Serdecznie zapraszamy!
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

takie jak: nauka oświata, kultura, zdrowie, opieka społeczna, administracja
publiczna, czy obiekty sakralne – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska.
Jeśli chodzi o przeznaczenie budynku, dopuszczalne są także budynki zamieszkania zbiorowego, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi,
place manewrowe itp. Jednak dopóki
nie znajdzie się właściciel, nie wiadomo jaka będzie funkcja tego miejsca.
Na pewno inwestycja musi być zgodna z miejskim planem zagospodarowania.
– To solidny budynek. Mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystany – pisze halembianin na forum internetowym. – Może w końcu coś z tym zro-

W SKRÓCIE

REKLAMA

Przy ulicy Kłodnickiej stoi zapomniany budynek, który czeka na swoje
drugie życie. Obiekt, w którym mieścił się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Halembie nadal jest niewykorzystany i z biegiem czasu niszczeje.
28 lipca odbył się przetarg, który nie
przyniósł rozwiązania problemu. Powierzchnia użytkowa czterokondygnacyjnego budynku to 3 783 m2, natomiast powierzchnia działki wynosi
7 263 m2. Jak można by wykorzystać
tę przestrzeń?
– Obiekt znajduje się bezpośrednio
przy Aquadromie. Jest to zabudowa
usługowa z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne,
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Zajęcia dla seniorów w CIS-ie

Oprócz zajęć komputerowych, językowych, plastycznych i gimnastyki, będzie działał
także Klub Babci, Dziadka i Wnusia.
Foto: arch.

Stowarzyszenie Pro Ethica
z Rudy Śląskiej rusza od września z nowymi zajęciami skierowanymi do osób w wieku emerytalnym. Zajęcia organizowane
będą w Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych działającym w Centrum Inicjatyw
Społecznych przy ul. 11 Listopada 15a w Bykowinie.
W programie przewidziane są
zajęcia gimnastyczne rozwijają-

ce sprawność fizyczną, komputerowe, językowe, artystyczne,
ogrodnicze oraz warsztaty psychologiczne i doskonalenia pamięci. Dziadkowie i babcie,
którzy przed południem zajmują się wnukami, mogą uczestniczyć w środowych zajęciach
Klubu Babci, Dziadka i Wnusia. Dzieci będą miały możliwość pobawienia się z rówieśnikami, a ich dziadkowie szan-

sę na odpoczynek i poznanie
nowych zabaw.
– Serdecznie zachęcam do
wzięcia udziału w zajęciach,
ponieważ jest to świetna okazja,
żeby spędzić aktywnie dzień
i w miłej atmosferze dowiedzieć
się czegoś nowego – mówi Elżbieta Skworc ze Stowarzyszenia
Pro Ethica. – Seniorzy, którzy
nas odwiedzą, będą mogli zadbać o swoje zdrowie, zdobyć
nowe umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu
oraz rozwinąć swoje artystyczne zainteresowania. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje.
Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane
będą w CIS-ie od 18 do 29
sierpnia (w poniedziałki, środy,
piątki od 9.00 do 13.00 oraz we
wtorki i czwartki od 16.00 do
18.00). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończenie
60. roku życia.
Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014 –
2020.
MS

Jubileuszowe ogródki
Już osiemdziesiąt lat wypoczynku i relaksu dają rudzianom ogródki działkowe „Irys”
w Rudzie Śl.-Wirku. W sobotę
(2.08.) podczas uroczystego
jubileuszu działkowicze bawili
się na festynie oraz wzięli
udział w mszy świętej, podczas
której została poświęcona figura Matki Boskiej Zielnej.
– Wszyscy ze sobą tu dobrze
żyją od lat. Staramy się współpracować. Byłem na wielu corocznych biesiadach, które są
tu organizowane. Zawsze każdy się świetnie bawi – mówił
pan Stanisław, działkowiec
z Wirku. – Ogródek to dla mnie
miejsce rozrywki. Zamiast siedzieć w czterech ścianach, mogę tu miło spędzić czas – podkreślał.
– To bardzo wyjątkowe wydarzenie dla naszej społeczności działkowej. Osiemdziesiąt
lat temu było tu tylko 40 ogródków, teraz jest ich 332. Charakter ogródków działkowych
z biegiem lat zmienia się. Wydaje mi się, że kiedyś działkowicze byli bardziej zżyci. Dziś
młodzi stawiają raczej na rekreację, a nie na uprawę – opo-

Działkowicze otrzymali życzenia od prezydent miasta.

wiadał Sławomir Barwiak,
prezes Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Irys”.
Zabawy i konkursy trwały
na terenie ogródków działkowych prawie cały dzień. Rano
mnóstwo atrakcji czekało na
najmłodszych. Po mszy natomiast biesiadę dla działkowiczów poprowadził Grzegorz
Stasiak.

Foto: RP

– To piękne, że mamy w naszym mieście takie ogródki
działkowe. Na Śląsku i w Rudzie Śląskiej wielu ludzi pielęgnuje te tradycje przywiązania
do ziemi. Życzę wam jeszcze
wielu lat istnienia – mówiła
podczas oficjalnej części jubileuszu prezydent Grażyna
Dziedzic.
Robert Połzoń
REKLAMA

Świadczymy usługi w zakresie:
•

ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska-Wirek, tel. 32 242-05-06

•
•
•

Całodobowej opieki w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
w Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach.
Bezpłatnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu.
Usług opiekuńczych i pielęgniarskich.
Usług laboratoryjnych.

Zapraszamy do skorzystania z nowych KONKURENCYJNYCH PAKIETÓW: OPIEKUŃCZYCH, PIELĘGNACYJNYCH

ZŁOTY

To propozycja pakietu usług pielęgnacyjnych skierowana dla osób
starszych niesamodzielnych lub w okresie poszpitalnym, wymagających
przede wszystkim intensywnej pielęgnacji i opieki w domu.

Zakres pakietu opieki:
• zapewnienie wykonania usługi przez wykwalifikowany i doświadczony personel.
• monitorowanie stanu zdrowia i samopoczucia podopiecznego poprzez regularny kontakt telefoniczny,
• wizyty pielęgniarskie tj. zmiana opatrunków, monitorowanie i podawanie leków, w tym iniekcji
domięśniowych; podskórnych, pielęgnacja cewnika, stomii, ran, odleżyn, zakładanie i wymiana sond
donosowych, pobieranie krwi i materiału do badań, monitorowanie funkcji oddychania, pracy serca,
gospodarki wodno-elektrolitowej, usprawnienia ruchowe, toaleta przeciwodleżynowa.
• edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie pielęgnacji.
Trzy warianty pakietu:
ZŁOTY 1: Oferta idealna w przypadku pielęgnacji, kiedy pomoc potrzebna jest doraźnie w ciągu
tygodnia.
•
2 wizyty w tygodniu profesjonalnej pielęgnacji, (od poniedziałku do piątku)
GRATIS! Raz w miesiącu wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych lub dodatkowa
1 wizyta pielęgniarki w miesiącu.

PAKIET W CENIE 160 zł ZA CAŁY MIESIĄC

ZŁOTY 2: Usługa kierowana do chorych wymagających okresowej pomocy pielęgniarskiej.
4 wizyty w tygodniu profesjonalnej pielęgnacji, (od poniedziałku do piątku).
•
GRATIS! Raz w miesiącu wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych lub 1 wizyta pielęgniarki
w miesiącu.

PAKIET W CENIE 300 zł ZA CAŁY MIESIĄC

ZŁOTY 3: Skierowany do osób, które potrzebują przez cały tydzień systematycznej pomocy
pielęgniarskiej.
•
7 wizyt w tygodniu profesjonalnej pielęgnacji, (od poniedziałku do niedzieli)
GRATIS! Raz w miesiącu wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych lub dodatkowa 1 wizyta
pielęgniarki w miesiącu bądź zamiennie 1 prywatna wizyta lekarska lub 1 wizyta rehabilitanta.

PAKIET W CENIE 600 zł ZA CAŁY MIESIĄC

*cena Pakietu nie obejmuje materiałów medycznych i podawanych leków.

SREBRNY

To oferta usług opiekuńczych, które są alternatywą
w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb życiowych
i pomocy w codziennych zajęciach.

Zakres pakietu opieki:
• minimum formalności i szybka organizacja,
• elastyczny kalendarz opieki – sam decydujesz, kiedy i na ile godzin potrzebujesz naszego wsparcia,
• wizyty opiekunki tj. pomoc w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, przygotowanie posiłków,
napojów i pomoc w ich przyjmowaniu, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego, utrzymywanie czystości
w miejscu świadczenia opieki, pomoc w zakupach, załatwianie wizyt u lekarza, załatwianie recept oraz
spacery,
• edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie pielęgnacji.
Trzy warianty pakietu:
SREBRNY 1: Odpowiedni dla osoby chorej i niesamodzielnej, która potrzebuje wsparcia opiekunki dwa
razy w tygodniu.
2 wizyty opiekunki w tygodniu, (od poniedziałku do piątku)
•

PAKIET W CENIE 120 zł ZA CAŁY MIESIĄC

SREBRNY 2: Alternatywa dla doraźnej pomocy opiekunki w sprawach codziennych. Kilka godzin opieki
w ciągu tygodnia jest w stanie pomóc rodzinie chorego i zapewnić silne wsparcie.
•
4 wizyty opiekunki w tygodniu, (od poniedziałku do piątku).
GRATIS! Raz w miesiącu wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych (OB, morfologia, mocz lub
zamiennie inny wskaźnik).

PAKIET W CENIE 220 zł ZA CAŁY MIESIĄC

SREBRNY 3: Dedykowany dla chorego wymagającego stałego wsparcia opiekunki w wykonywaniu
codziennych czynności.
•
6 wizyt opiekunki w tygodniu, (od poniedziałku do soboty)
GRATIS! Raz w miesiącu wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych (OB, morfologia, mocz lub
zamiennie inny wskaźnik) lub dodatkowa wizyta pielęgniarki lub opiekunki albo zamiennie prywatna
wizyta lekarska raz w miesiącu.

PAKIET W CENIE 320 zł ZA CAŁY MIESIĄC
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Do naszej redakcji zwrócił się rudzianin, który skarży się na zniszczoną zieleń w okolicy ul. Katowickiej: – ,,Między 30 czerwca a 5 lipca
firma zajmująca się koszeniem trawników na terenie miejskim zniszczyła dwa krzewy ozdobne, rosnące przed posesją przy Katowickiej 1b.
Wynika z tego, że pracownik ściął krzewy podkaszarką, przez co obszarpał łodygi krzewów. Prawdopodobnie firma, która wykonuje zlecenia dla Urzędu Miasta, nie posiada kwalifikacji do pielęgnacji zieleni” – pisze pan Mariusz.

Krzewy – pomagają czy przeszkadzają?
– ,,Krzewy osłaniają przed hałasem i kurzem z ulicy oraz częściowo przed chuliganami, rzucającymi kamieniami i butelkami
w zaparkowane samochody.
Jednocześnie będę wdzięczny za
wykonanie nowych nasadzeń
krzewów. Wspólnota mieszkaniowa może partycypować w kosztach” – dodaje rudzianin.
W sprawie głos zabrał rudzki
magistrat. Z otrzymanych przez
nas informacji wynika, że to
mieszkańcy nie do końca potrafią dogadać się co do – jak się
okazuje – rosnącej tam nielegalnie, zieleni: – Informuję, że
o przycinkę krzewów w tym miejscu wnioskowali sami mieszkań-

cy, którzy alarmowali nas, że
krzewy te stanowią zagrożenie,
gdyż ograniczają widoczność dla
wyjeżdżających z posesji samochodów. Co istotne, krzewy, które
zostały przycięte w trakcie koszenia, zostały posadzone na terenie
należącym do miasta bez uzyskania odpowiedniej zgody. Oczywiście istnieje możliwość posadzenia krzewów na terenie miejskim
na własny koszt przez wspólnotę
mieszkaniową, ale po wcześniejszym wydaniu zgody przez Urząd
Miasta – informuje Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Magdalena Szewczyk

Zdjęcie nadesłał nam pan Mariusz.
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* Z redakcyjnej skrzynki
Właściciele zwierząt chcą dla nich jak najlepiej. Z problemem dotyczącym czworonogów zwróciła się do nas pani Janina z Nowego Bytomia: – „Czy wybieg dla psów w parku przy
ulicy Parkowej na Nowym Bytomiu mógłby być większy? Jest
to miejsce, gdzie przychodzi wielu ludzi z różnymi rasami
psów. Tak mała przestrzeń rodzi niebezpieczeństwa. W Ustroniu np. jest o wiele większy tego typu wybieg, dzięki czemu
psy biegają sobie swobodnie i nie są zestresowane” – pisze
pani Janina. – „Sama mam małego pieska. Wiem dobrze, że
na tak małej przestrzeni spuszczenie mojego zwierzątka ze
smyczy może skończyć się tragicznie, jeśli będą tam psy innej
rasy. Po drugie, nie jestem pewna, czy rzeczywiście wybieg
dla psów o takim metrażu będzie wystarczający. To fajny pomysł, ale myślę, że trzeba w tym względzie jeszcze trochę poprawić” – dodaje.
Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do Urzędu Miasta: – Na
chwilę obecną wybieg dla psów został zaprojektowany na taką
powierzchnię, na ile pozwoliły środki finansowe z puli przeznaczonych na tę dzielnicę – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Jeżeli okaże się, że ten
wybieg jest za mały, w przyszłym roku zastanowimy się nad
jego powiększeniem – dodaje.

Foto: MS
reklama

– W okolicy ulicy Norwida 27 jest miejsce,
w którym powinno być przejście dla pieszych.
W długiej odległości od tej okolicy nie ma pasów, a jest to miejsce, gdzie często przechodzą piesi – żali się pan Mateusz, jeden
z mieszkańców dzielnicy Ruda. Szybko zajęliśmy się tą sprawą.

Bez przejścia

TEL. 32 25 15 290

Mieszkańcy domagają się w tym miejscu przejścia.
Foto: RP

Zasadność wyznaczenia przejścia dla pieszych we wskazywanej lokalizacji została
omówiona przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali prośbę o wyznaczenie przejścia dla pieszych zgodnie
z propozycją mieszkańca, uzasadniając, że
w przedmiotowym rejonie nie można określić dominującego potoku pieszego, tj. potoku poruszającego się wskazanym ciągiem
czy też potoku poruszającego się bezpośrednio na skrzyżowaniu ulic: Magazynowej
i Norwida (oba ciągi oddalone są od siebie
o ~20 m) – tłumaczy naczelnik Wydziału
Dróg i Mostów Barbara Mikołajek-Wałach.
– Ponadto, zgodnie z powszechną opinią,
wyznaczanie przejść dla pieszych w osiedlach mieszkaniowych jest niepożądane,
z uwagi na fakt, iż wykluczałoby to możliwość przejścia przez jezdnię w odległości do
100 m od tak wyznaczonego przejścia dla
pieszych – dodaje.
Robert Połzoń

POLSKI WĘGIEL luzem lub workowany
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OGŁOSZENIA

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu
lokalu użytkowego
mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul.
Jana Gierałtowskiego
20b/04, stanowiącego
własność Miasta
Ruda Śląska,
który przydzielony
zostanie w trybie
bezprzetargowym na
podstawie umowy
najmu zawartej na
okres 1 roku na rzecz
dotychczasowego
użytkownika.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazów
2 lokali użytkowych
mieszczących się
w budynku przy ulicy
Magazynowej 14
w Rudzie ŚląskiejRudzie, stanowiącego
własność Miasta
Ruda Śląska,
które przydzielone
zostaną w trybie
bezprzetargowym
na podstawie umów
najmu zawartych na
okres 3 lat na rzecz
dotychczasowych
użytkowników.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu
lokalu użytkowego
mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul.
Jana Gierałtowskiego
3a/03, stanowiącego
własność Miasta
Ruda Śląska,
który przydzielony
zostanie w trybie
bezprzetargowym na
podstawie umowy
najmu zawartej na
okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika.
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,,Zacznij od Bacha”, „Pszczółka Maja”, „Chałupy Walcome To” oraz wiele innych znanych przebojów rozbrzmiało w ostatni weekend w Rudzie Śląskiej. W sumie nie mogło być inaczej, ponieważ gwiazdą tegorocznego Festiwalu Orkiestr Dętych
był Zbigniew Wodecki. Podczas rozpoczętej uroczystym przemarszem, czternastej już edycji imprezy, można było usłyszeć
wszystkie cztery rudzkie orkiestry.

,,Pszczółka Maja” w parku Kozioła
– Nikogo nie muszę przekonywać, że
jest w orkiestrach dętych olbrzymia
siła. Ten festiwal to już tradycja – podkreślała prezydent miasta Grażyna
Dziedzic, otwierając tym samym imprezę. Po raz kolejny park im. A. Kozioła wypełnił się wielbicielami górniczego brzmienia. Rudzianie wysłuchali znanych, tradycyjnych, ale i bardziej komercyjnych melodii w wykonaniu czterech rudzkich orkiestr dętych: „Wirek” z KWK Halemba – Wirek pod dyrekcją Mieczysława Mazura,
„Pokój” z KWK Pokój na czele
z Jackiem Kampą, „Bielszowice”
z KWK Bielszowice pod dyrekcją Zygmunta Kliksa oraz „Halemba” z KWK
Halemba – Wirek pod wodzą dyrygenta Piotra Szczygioła. – Od samego początku bierzemy udział w festiwalu.
Przygotowania zaczynamy już rok
wcześniej, tak, by repertuar był urozmaicony i żeby słuchaczom się podobało – tłumaczył Szczygioł.

Tradycyjnie już festiwal rozpoczął
się uroczystym przemarszem orkiestr
dętych sprzed Muzeum Miejskiego.
Muzykom towarzyszył zespół mażoretek „Akcent” z Miejskiego Domu
Kultury ,,Ligota” w Katowicach. Po
przybyciu do parku orkiestry wspólnie
wykonały hejnał Festiwalu oraz utwór
„Alte Kameraden”.
Festiwal każdego roku cieszy się
dużą popularnością. – Przychodzimy
tutaj każdego roku. Osobiście wolimy
utwory tradycyjne. Najbardziej podoba nam się orkiestra z Bielszowic –
mówił pan Józef Brol. Impreza wśród
rudzian ma wielu stałych wielbicieli.
– W festiwalu uczestniczymy każdego
roku. Najbardziej odpowiada nam repertuar stary, górniczy, tym bardziej,
że pracowaliśmy na kopalni – opowiadał pan Andrzej, jeden ze słuchaczy.
Gwiazdą wieczoru był Zbigniew
Wodecki, znany piosenkarz, instru-

mentalista i kompozytor, który wystąpił z towarzyszeniem „eM Band” Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzno pod dyrygenturą Marka Malisza.
Najpiękniejsze utwory artysty okraszone zostały licznymi anegdotami. –
Od dawna chciałam się wybrać na
koncert Zbigniewa Wodeckiego, jednak jak się okazało, rzadko koncertuje
on na Śląsku – mówiła pani Agnieszka
z Orzegowa. – To było idealne zakończenie niedzielnego wieczoru – dodała.
Festiwal Orkiestr Dętych to wydarzenie, które już od wielu lat organizowane jest w Rudzie Śląskiej. Jego pomysłodawcą był radny Jan Konieczny,
który pragnął uczcić pamięć Augustyna Kozioła, legendarnego dyrygenta
górniczej orkiestry rudzkiej kopalni
„Walenty – Wawel”. W imprezie brało
udział wiele orkiestr i zespołów z kraju i zagranicy.
DR

Gwiazdą XIV Festiwalu Orkiestr Dętych był Zbigniew Wodecki.

Orkiestry wspólnie odegrały hejnał festiwalu oraz utwór „Alte Kameraden”.

Orkiestrom towarzyszył zespół mażoretek ,,Akcent”.

Impreza tradycyjnie już rozpoczęła się przemarszem sprzed Muzeum Miejskiego.

Podczas festiwalu mogliśmy usłyszeć najlepsze przeboje artysty.

Orkiestrę Dętą „Wirek” z KWK Halemba – Wirek poprowadził Mieczysław Mazur.

Wiadomości Rudzkie 6.08.2014

1 sierpnia br. weszły w życie zapisy uchwały dotyczącej zasad gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym, którą
w kwietniu tego roku na wniosek prezydent miasta przyjęli rudzcy radni. Najważniejsze jej założenie to skrócenie czasu na
przyznanie mieszkania komunalnego dla najbardziej potrzebujących.

Reforma mieszkaniowa wchodzi w życie
– Zmiana reguł ma przede wszystkim
sprawić, by mieszkania trafiały do osób,
które same nie są w stanie zaspokoić
swoich potrzeb mieszkaniowych, a nie
stać ich na zakup czy wynajem mieszkania na wolnym rynku – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jestem
przekonana, że wprowadzone zmiany
pozwolą też zasadniczo zmniejszyć czas
oczekiwania na przydział mieszkania –
dodaje.
Najbardziej istotna zmiana to wprowadzenie jednej listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Do tej
pory funkcjonowały dwie listy – pierwsza dotyczyła mieszkań do remontu
bieżącego, natomiast druga mieszkań
do remontu kapitalnego. Łączenie
dwóch list zakończy się do 1 września

br. W ten sposób o kolejności przyznania mieszkania będzie decydowało
obiektywne kryterium, jakim jest data
złożenia wniosku.
Wejście w życie uchwały pozwoli
również przyspieszyć i uprościć procedury związane z zasiedlaniem wolnych
lokali. – Do tej pory osobom zainteresowanym otrzymaniem mieszkania proponowane były odpowiednie lokale,
o czym były indywidualnie informowane. Takie rozwiązanie sprawiało, że od
momentu pojawienia się wolnego
mieszkania do momentu jego zasiedlenia upływało często zbyt dużo czasu.
Teraz to się zmienia i każdorazowo informacja o wolnym mieszkaniu poprzez
ogłoszenie trafiać będzie do publicznej
wiadomości – mówi Anna Stemplew-

ska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. – Oczywiście ogłoszenia pojawiać się będą systematycznie w momencie zwalniania lokali, które potem będziemy mogli zaoferować oczekującym
na mieszkanie – dodaje.
Informacja o wolnych lokalach
mieszkalnych będzie dostępna: na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 228 w Urzędzie Miasta, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy
ul. 1 Maja, w siedzibach Rejonów Eksploatacji
Budynków
MPGM
Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.rudaslaska.bip.info.pl
i www.mpgm.com.pl.
Nowe zasady gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym mają

Jak zagospodarować tereny, na których znajdują się hałda przy KWK „Pokój”
oraz szyb „Andrzej”, a także skwer przy ul. Tuwima? Jak najlepiej wykorzystać
możliwości rekreacyjne tych wireckich miejsc? Jak zwiększyć ich potencjał? Nad
tymi oraz wieloma innymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Zespole Szkół nr 5.

Stawiamy na rekreację!

W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele rudzkiego magistratu, miejskich przedsiębiorstw oraz spółek, firm zlokalizowanych na
terenie Wirku, a także organizacji pozarządowych.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny. Przede wszystkim skupiono się
na stworzeniu koncepcji połączenia
dwóch centralnych dzielnic Rudy Śląskiej – Wirku oraz Nowego Bytomia,
w oparciu o infrastrukturę spaceroworowerową, tak, by stworzyć spójną
i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców miasta. – Chcieliśmy poznać aspiracje oraz pomysły mieszkańców,
związane z wykorzystaniem wskazanych obszarów w Wirku i myślę, że założenie to zostało spełnione. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi obserwacjami, tak więc teraz trzeba będzie to
wszystko zebrać i w porozumieniu
z przedstawicielami urzędu miasta wyciągnąć odpowiednie wnioski. Następ-

nie, jako projektanci stworzymy koncepcję przestrzennego zagospodarowania tych terenów – tłumaczył Michał
Stangel z Biura Projektów Urbanistyki
i Architektury ARCA, moderator
warsztatów.
Warsztaty poprzedzone były ankietą
przeprowadzoną wśród mieszkańców
miasta. – Zależało nam na tym, by na
jak najwcześniejszym etapie prac zapoznać się z opinią mieszkańców na
temat wykorzystania tych przestrzeni
– podkreślał Michał Stangel. – Dzisiejsze wnioski pokrywają się z tym, co
udało nam się już wcześniej ustalić
oraz z opiniami ankietowanych mieszkańców. Najważniejsze jest to, by dobrze skomunikować te obszary z oto-

Rudzki Informator Samorządowy

czeniem, zagospodarować je w atrakcyjny sposób, bo jak na razie są puste,
zaniedbane. Mają jednak potencjał –
kontynuował. – Zwieńczeniem będzie
modelowy projekt studialny, na podstawie którego będzie można wyznaczyć już konkretniejsze projekty – podsumował.
W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele
rudzkiego magistratu, miejskich przedsiębiorstw oraz spółek, firm zlokalizowanych na terenie Wirku, a także organizacji pozarządowych. – Przestrzeń
publiczna łącząca Nowy Bytom i Wirek, czyli część handlową i administracyjną, to projekt ważny z punktu widzenia mieszkańców oraz budowy centrum
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również zaktywizować mieszkańców
przy staraniu się o mieszkania komunalne. Służyć temu mają dokonywane
przez nich częstsze aktualizacje złożonych wniosków o przydział mieszkania.
Obowiązek aktualizacji będzie następował najpóźniej rok po złożeniu wniosku
oraz w każdym następnym roku. –
Oznacza to, że mieszkańcy, którzy złożyli wniosek, mają czas na jego aktualizację do 1 sierpnia przyszłego roku.
Gdy osoba taka nie wywiąże się z tego
obowiązku, będzie skreślana z listy osób
oczekujących na mieszkanie – tłumaczy
Anna Stemplewska.
Inną zmianą w dotychczasowych regułach przyznawania lokali komunalnych jest wykluczenie z możliwości
zakwalifikowania się na listę oczekujących osób, które mają jakiekolwiek
prawo do lokalu mieszkalnego bądź
nieruchomości, nawet na czas oznaczony. W ten sposób o mieszkanie komunalne nie będą mogły się starać osoby
mające podpisaną umowę najmu miesz-

kania (nie dotyczy to jedynie umów
najmu lokali socjalnych). Co ważne,
dla wniosków już złożonych wprowadzony został okres przejściowy 3 lat.
Oznacza to, że wnioski takie będą rozpatrywane wg starych zasad, ale już na
podstawie jednej połączonej listy oczekujących.
Wszyscy mieszkańcy, którzy znajdują się na liście osób oczekujących na
mieszkanie, otrzymają listownie informacje o najważniejszych zmianach, jakie zaszły w zasadach gospodarowania
miejskim zasobem mieszkaniowym. –
Wysyłka taka jest już prowadzona. Osoby, które jeszcze nie otrzymały takiej
informacji, powinny ją dostać w ciągu
najbliższych tygodni – deklaruje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Obecnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne oczekuje 3927 osób.
W 2013 r. złożono 525 nowych wniosków na przydział mieszkania. W 2012
r. złożono ich 583, w 2011 690, natomiast w 2010 – 794.
TK

miasta – mówiła prezydent miasta
Grażyna Dziedzic. – Ma to być część
wypoczynkowo-rekreacyjna z nadrzędną funkcją spajającą dwie dzielnice
policentrycznego miasta, jakim jest
Ruda Śląska – dodała.
To, co łączy teren hałdy przy KWK
„Pokój”, tereny zlokalizowane przy
szybie „Andrzej” oraz skwer przy ul.
Tuwima, to centralne położenie, dobra
komunikacja, duże obszary zieleni,
przemysłowa historia oraz sąsiedztwo
centrów handlowych. Podczas spotkania została zgłoszona propozycja, by
pierwszy z wymienionych terenów –
hałda – ze względu na swe „górzyste”
ukształtowanie, został zagospodarowany przede wszystkim z myślą o rowerzystach, spacerowiczach, wielbicielach nordic-walkingu oraz rolkarzach.
Koncepcją przeobrażenia tego miejsca
objętoby budowę m.in. toru saneczkowego, ścieżki edukacyjnej, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, sektora gier statycznych, czy kortu tenisowego. Zasugerowano także powstanie
w tym miejscu obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, miejsca na grilla itd.), a także budowę
punktu widokowego, czy parkingów.
Szyb „Andrzej” zlokalizowany pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul.
Odrodzenia, wybudowany w drugiej
połowie XIX w., należał do kopalni
Błogosławieństwo Boże. Wypracowane podczas warsztatów koncepcje
przestrzennego wykorzystania tego
miejsca dotyczyły w głównej mierze
poprawy estetyki terenów otaczających szyb, m.in. przycinki drzew, usta-

wienia stolików do gry w szachy i warcaby, czy zwiększenia ilości ławek.
Budynek nadszybia przeznaczonoby
zaś na cele kulturalno-rekreacyjne.
Zwrócono także uwagę na istotę połączenia terenów szybu „Andrzej” ze
skwerem znajdującym się przy ul. Tuwima, ostatnim z analizowanych terenów, który, zdaniem uczestników,
można byłoby wykorzystać np. pod
budowę skateparku, boiska do siatkówki, czy wybiegu dla psów. – Pamiętajmy, że większy przepływ ludzi
w tych miejscach z pewnością wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa. Najpierw
należy jednak stworzyć atrakcyjną
przestrzeń, która skłoni mieszkańców
miasta do odwiedzania tych miejsc –
podkreślał Daniel Nowok, naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Warsztaty zorganizowane zostały
w ramach opracowania „Zintegrowanego Projektu Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Obszaru
Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, który jest częścią finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 projektu „Zintegrowane
podejście do problemów obszarów
funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Przypomnijmy, że w ramach
projektu powstała już „Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 2014-2030”.
Aktualnie zaś trwają prace m.in. nad
„Lokalnym Programem Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska do 2030” i „Programem Renowacji Podwórek Miasta
Ruda Śląska do roku 2030”. 
DR
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie przy ulicy Borowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Borowej, oznaczona numerem geodezyjnym 1366/25 o powierzchni
3156 m², obręb Stara Kuźnia, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00014977/8. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy
jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zespołu garaży oraz terenów leśnych, posiada kształt
trapezu, jest zatrawiona, porośnięta zielenią nieurządzoną. Dojazd do działki z ul. Borowej może odbywać się przez istniejące zjazdy;
Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu dopuszcza lokalizację zjazdu w innym miejscu pod warunkiem likwidacji pozostałych zjazdów.
Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Borowej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 395.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.09.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 2.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.800,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.

Uwaga GODULA!
Absolwenci Technikum Budowlanego w Bytomiu, lata 1955-59, klasa A
(5 osób), organizują spotkanie towarzyskie „nasza klasa”
poszukując kontaktu z koleżankami
z Goduli. Nazwiska panieńskie:

1. Renata Kalisz
2. Teresa Powieczko
Każdy trop w uzyskaniu kontaktu z ww. mile widziany.
Kontakt: Zdzisław Kwiecień, tel. 791-041-917 lub (34) 314-86-50

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6 (II piętro) czterech wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda
Śląska położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej, które w trybie przetargowym zostaną
oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej
wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej.

I. nieruchomości o łącznej powierzchni 2440 m2 obejmujących tworzące całość gospodarczą działki nr: 2187/1 o powierzchni
1176 m2 i 2188/1 o powierzchni 1229 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni 35 m2, KW Nr GL1S/00008201/3,
zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (działy
III i IV wolne są od wpisów).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 299.500,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł i ulegnie powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
II. nieruchomości o łącznej powierzchni 2408 m2 obejmujących tworzące całość gospodarczą działki nr: 2185/1 o powierzchni
848 m2 i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2 o powierzchni 170 m2,
KW Nr GL1S/00008201/3, zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są od wpisów).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 295.600,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł i ulegnie powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
III. nieruchomości o łącznej powierzchni 2082 m2 obejmujących tworzące całość gospodarczą działki nr: 2178/2 o powierzchni 1152 m2, 2179/2 o powierzchni 930 m2, zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej KW Nr GL1S/00008201/3 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 255.600,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł i ulegnie powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
IV. nieruchomości o łącznej powierzchni 1967 m2 obejmujących tworzące całość gospodarczą działki nr: 2180/2 o powierzchni
1037 m2 i 2181/2 o powierzchni 930 m2, zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej KW Nr GL1S/00008201/3 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 230.100,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej w formie jednorazowej opłaty wynosi 33.200,00 zł i ulegnie powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Celem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej Gmina Miasto Ruda Śląska ustanowi na niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3212 m2 stanowiącej ulicę Borówkową, obejmującej tworzące całość gospodarczą działki nr:
2073/2 o powierzchni 2799 m2, 2081/2 o powierzchni 296 m2, 2079/1 o powierzchni 49 m2, k. m. 3 obręb Kochłowice oraz
262/12 o powierzchni 68 m2, k. m. 2 obręb Halemba, KW Nr GL1S/00042641/9, odpłatną służebność gruntową polegającą na
prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działek inwestycyjnych.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-7410. Dział promocji i marketingu: Agnieszka Pach tel. 512-799-211. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503-590069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr.
7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Wysokiej w Rudzie Śląskiej, która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy
zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat.

EKOWIADOMOŚCI

ekologią

Człowiek może żyć bez pożywienia ok. 40 dni, natomiast bez wody zaledwie
kilka dni. Utrata wody z organizmu człowieka na poziomie 10% jest niebezpieczna dla zdrowia, natomiast utrata 20% wody powoduje śmierć. Woda jest zasobem niezbędnym do funkcjonowania żywych organizmów. Coraz częściej słychać jednak głosy, że woda może wkrótce – jeżeli nie zaczniemy dbać o jej zasoby – zniknąć.

Woda to życie
Problem z kurczącymi się zasobami
wodnymi dostrzegła również Unia Europejska – w roku 2000 została wydana Dyrektywa Wodna zobowiązująca
do prowadzenia takiej polityki wodnej,
która zapewni ludziom dostęp do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie
oraz umożliwi rozwój gospodarczy
i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.
Cele strategiczne polityki wodnej
UE skupiają się przede wszystkim na
osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi ekosystemów; zapewnieniu dostępu do zasobów wodnych
dla zaspokojenia potrzeb ludności,
środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki; ograniczeniu negatywnych skutków powodzi
i suszy oraz minimalizowaniu ryzyka
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.
Również Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach od wielu już lat
stara się wspierać realizację wytycznych ujętych m.in. w Ramowej Dyrektywie Wodnej.
Od momentu powstania Fundusz
wspiera projekty związane z budową
i modernizacją sieci kanalizacji zbior-

czych i oczyszczalni komunalnych zapewniających odpowiedni poziom
oczyszczania ścieków. W pierwszej
kolejności doﬁnansowywane są sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie
ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W przypadku, gdy nie jest możliwa budowa
kanalizacji, Fundusz wspiera realizowane przez gminy programy budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,
jako alternatywne sposoby rozwiązania problemów związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej.
WFOŚiGW w Katowicach, który
pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach systemu wdrażania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla działań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi tylko w lipcu
podpisał kilka kolejnych umów na realizację zadań związanych z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej
na terenie województwa śląskiego.
Dzięki unijnemu wsparciu gospodarka wodna zostanie uporządkowana
m.in. w Katowicach (dzielnice Stara
Ligota oraz osiedle Morawy). Wartość
projektu ogółem wynosi blisko 18 mln
zł, a kwota udzielonej dotacji z UE to
ok. 6,5 mln zł. W ramach projektu powstanie 0,7 km nowej sieci kanalizacji
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EKO-obiektyw
W lipcu w WFOŚiGW w Katowicach podpisano kilka kolejnych kluczowych
umów dotyczących realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej…

sanitarnej oraz zmodernizowane zostaną ponad 3 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowana zostanie również sieć wodociągowa
o długości ponad 6 km. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
podłączonych zostanie ponad 940
osób.
Łaziska Górne rozszerzyły swój
projekt o kolejne zadania, które obejmują: budowę kanalizacji sanitarnej
dla osiedla Leśnego w Łaziskach Górnych; likwidację oczyszczalni ścieków
przy ul. Morcinka w Łaziskach Górnych i budowę przepompowni ścieków
w miejscu oczyszczalni wraz z rurociągiem tłocznym włączonym do istniejącej kanalizacji sanitarne; rozbudowę
etapu mechanicznego oczyszczania
ścieków w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód”.
W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 21,68 km. Zostanie również rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „Wschód”. Po zakończeniu realizacji projektu dostęp do nowoczesnego systemu kanalizacji sanitarnej uzyska łącznie ponad 4600 osób.
Wartość całkowita przedsięwzięcia
wynosi ponad 65,75 mln zł, a uzyskane
doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej 43,35 mln zł.
30 lipca br. na posiedzeniu Zarząd
WFOŚiGW w Katowicach postanowił
o wsparciu kolejnych 16 zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Wsparcie otrzymają, m.in. Mysłowcie,
Gliwice, Tychy, Pilchowice i Brenna.
Agnieszka Kominek

...4 lipca Katowickie Wodociągi…

…17 lipca Łaziska Górne…

…oraz Jaworzno.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach
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EKO-słowniczek

EKO-fakty

Kanalizacja – kompleks urządzeń
kanalizacyjnych: sieci kanalizacyjne,
wyloty urządzeń służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz urządzenia podczyszczające
i oczyszczające ścieki, a także przepompownie ścieków.
Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory,
koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki
lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych.

Pierwsze urządzenia kanalizacyjne zbudowano już w czasach starożytnych. W
Babilonie istniał duży kanał ściekowy. W Niniwie w VII w. p.n.e. główny kanał o
sklepieniu z cegieł odprowadzał ścieki do rzeki i miał boczne kanały z włazami.
Najbardziej rozbudowana kanalizacja występowała w Grecji i Rzymie. Główny
kolektor Aten (Cloca Maxima) o wymiarach 3,20 x 4,00 m wybudowany w VI w
p.n.e. W Polsce pierwsze urządzenia kanalizacyjne pojawiły się w XIV i XV w. w
Kazimierzu nad Wisłą, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Płocku, Poznaniu, Warszawie i Wilnie. W XVIII w. Warszawa miała w swoim wyposażeniu rowy, kryte
kanały drewniane i murowane, odprowadzające ścieki bezpośrednio do Wisły.
został wykonany w całości z kamienia (i funkcjonuje do dziś).

4
5
6
7
8
9
10
11
Rozwiązanie krzyżówki

1

1.
2.
3.

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

4.
5.
6.

2

3

4

5

6

……………….. w morzu
niezbędna do życia
obszary szczególnie cenne przyrodniczo …….. 2000
polskie morze
służy do jazdy na łyżwach
są odpadem powstającym po wykorzystaniu wody

7

8

7.
8.

9

10

11

służy do czyszczenia ścieków
wody podziemne o podwyższonej
temperaturze
9. stan: gazowy, stały i ………..
10. np. Gardno
11. trzecia pod względem długości rzeka
Polski
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OGŁOSZENIA

Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe +
boks handlowy
oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów
Stawka
Usytuowanie i instalacje
eksploat.
Adres lokalu
Pow.
w lokalu
zł/m2netto
Ruda Śl. 5,
parter w bud. mieszkalnym
13,97
27,23
ul. Pawła Poloczka 12b
bez c.o.
Ruda Śl. 5,
w pawilonie wolnostoj.
17,46
184,90
ul. Sztolniowa 13
z c.o.
Ruda Śl. 5,
parter w bud. mieszkalnym
12,67
120,00
ul. Brygadzistów 1
z c.o.
Ruda Śl. 5,
parter w bud. mieszkalnym
15,84
29,60
ul. Brygadzistów 5a
z c.o.
Ruda Śl. 5,
parter w bud. mieszkalnym
12,67
8,00
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a
bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym
Ruda Śl. 5, ul. Wilka 6b
17,46
20,00
bez c.o.
Ruda Śl. 4
w pawilonie wolnostoj.
15,84
79,38
ul. Antoniego Zielińskiego 8
z c.o.
Ruda Śl. 10, ul. Ludomira
I piętro w paw. wolnostoj.
9,46
50,65
Różyckiego 30
z c.o.
Ruda Śl. 10,
I piętro w paw. wolnostoj.
9,46
422,67
ul. Ludomira Różyckiego 30
z c.o.
Ruda Śl. 10,
parter w bud. mieszkalnym
15,05
20,70
ul. Ignacego Paderewskiego 7
z c.o.
poniżej parteru w
pawilonie.
wolnostoj. bez c.o.
9,83
293,00
Ruda Śl. 9, ul. Pokoju 14
poniżej parteru w
6,09
65,00
pawilonie.
wolnostoj. bez c.o.
I piętro w paw. wolnostoj.
z c.o. (stawka obniżona
na 2 lat w związku z
przeprowadzeniem
Ruda Śl. 7,
6,48
241,35
remontu, po tym okresie
ul. Oświęcimska 83
stawka
zg. z obowiązującym
cennikiem)
I piętro w paw. wolnostoj.
Ruda Śl,.
11,82
266,50
z c.o. (możliwość podziału
ul. Cypriana Norwida 26
lokalu)
Ruda Śl.,
I piętro w paw. wolnostoj.
11,82
48,80
ul. Cypriana Norwida 26
z c.o.
A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9
Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2 stawka eksploat. 49,50 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 8 o pow. 7,70 m2 stawka eksploat. 49,50 zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3 – na okres 6 m-cy 28,90 zł/m2 + VAT
		
po tym terminie 41,29 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 3 II etap – o pow. 7,70 m2; Boks handlowy nr 4 II etap
o pow.
10,10 m2; Boks handlowy nr 5 II etap – o pow. 7,56 m2;Boks handlowy nr 6 II etap –
o pow. 7,60 m2; Boks handlowy nr 17 II etap – o pow. 11,40 m2; Boks handlowy nr
9 – o pow. 15,81 m2
B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Cena
Wysokość
Działka nr
Adres
Pow. m2
KW
zbycia zł wadium zł
Ruda Śl. 10,
119.400,00
3328/207 ,
960,00
7.000,00
GL1S/00001223/4
ul. Alojzego Jankowskiego
+ VAT
3329/207
Ruda Śl. 10,
102.800,00
3374/163,
781,00
6.000,00
GL1S/00001223/4
3239/166
ul. Michała Ogińskiego 2
+ VAT
Ruda Śl. 10,
3400/177 GL1S/00005480/1
106.000,00
ul. Alojzego Jankowskiego 1.183,00
17.000,00
+ VAT
3272/207 GL1S/00001223/4
-Tadeusza Szeligowskiego
34.600,00
Ruda Śl. 5, ul. Szpaków
718,00
3.000,00
678/505 GL1S/00022565/6
+ VAT
1991/62
Ruda Śl.,
334.300,00
1993/65
4.711,00
34.084,00
GL1S/00004684/4
ul.Cypriana Norwida 19
+ VAT
2488/59
1382/1140
Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w
wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu
32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w
Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Aldony Orzechowskiej
pracownika Kancelarii Urzędu Miasta

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w rejonie: ul. Brata Alberta,
która zostanie oddana
w najem w celu korzystania
przez najemcę z istniejącego
parkingu, ul. Katowickiej,
która zostanie oddana
w najem w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod nowe
garaże blaszane.

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu Januszowi Socha
pracownikowi Administracji Nr 3
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Aldony Orzechowskiej
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy
współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach.
Pracownicy Kancelarii Urzędu Miasta

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda
Kokota i Jedności z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
planu MN2). Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej,
bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta;
grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Ze względu na charakterystykę układu drogowego ulicy
Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy
zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 4.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Kokota/Jedności” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-7563.

OGŁOSZENIA

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

Sprzedam kawalerkę w Goduli, po remoncie, bez pośredników. Tel. 509-147563.

NIERUCHOMOŚCI

 Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, częściowo umeblowane – Bytom-Szombierki.
Cena 550 zł + media. Tel. 607-219-491.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 570
tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 75
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

 Orzegów –SUPER OKAZJA – sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-706-692.


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

 Nowy dom szeregowy Okazja! 255
tys.zł., pogranicze Bykowiny i Kochłowic. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Bykowina – dom wolnostojący, 270 m2,
działka 600 m2, cena 515 tys. GABRIEL,
tel. 691-523-055.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz
4. piętra) 731-765-095

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 50183-55-81.

 Jednopokojowe, 30 m2, 57 tys. Wirek,
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.
 Pranie tapicerki, wykładzin, dywanów – solidnie i fachowo. Tel. 509985-012.
 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, TANIO!
WOLNE TERMINY. Tel. 602-461-615.
 Kompleksowe remonty mieszkań,
profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445909, repostor@poczta.fm.
 Pożyczka w domu. Tel. 780-116672.

 Dwupokojowe, 48 m2, 110 tys., Halemba. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 56 m2, 112 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 50 m2, 89 tys., Ruda 1.
LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Trzypokojowe, 56 m , 113 tys. Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
2

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

www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy mieszkań, domów, parcel. Tel. 607706-692.
 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000.-zł, tel. 728-874-276, 668-681880.

 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. VestraLocum.pl 600-445-053

 Gotówka na dowolny cel zadzwoń, tel.
32 230-39-27, 516-663-600.

 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl
600-445-053.

 Sprzedam bez pośredników 3-pokojowe,
54 m2, 4 piętro w bloku czteropiętrowym.
Bykowina. Tel. 600-090-252.
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 39
m2, wieżowce, Czarny Las. tel. 502-670830.
 Odstąpię dzierżawę działki rekreacyjnej w rejonie ul. Panewnickiej. Tel. 502670-830.
 Sprzedam kawalerkę 37 m , Kochłowice,
po remoncie. Tel. 506-066-860.
2

 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie 1.
Tel. 512-352-132.
 Do wynajęcia PUB (lub inna działalność), 80 m2, Wirek, Kubiny. Tel. 883-401000.
 Do wynajęcia mieszkanie ok 42 m2, wc
i c.o. Wirek. Cena 850 zł. Tel. 883-401000.
 Orzesze Gardawice 7000 m2 budowlane
70 zł/m2. Tel. 501-361-504.

 Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku”
poszukuje pracowników na stanowisko: kucharz, kelner. Wymagania: doświadczenie
w branży gastronomicznej, umiejętność
pracy w zespole, aktualna książeczka sanepidowska, samodzielność. Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość
elastycznych godzin pracy. CV (wraz ze
zdjęciem) i list motywacyjny prosimy składać drogą mailową na poczta@kuznia-smaku.pl lub osobiście do lokalu. W razie pytań
proszę dzwonić pod numer: 666-054-579,
601-730-400.
 ZATRUDNIĘ (z doświadczeniem) TOKARZA i FREZERA – rekrutacja@bromar.pl.

 Wynajmę lokal użytkowy w Rudzie Śląskiej-Goduli o powierzchni 130,5 m2. Tel.
606-800-258.


PRACOWNIK BIUROWY PAKOWACZ. Podstawowa znajomość obsługi
komputera. Okolice Kochłowic. Mirek
Grodecki, tel. 601-321-101, ruda@egrami.
pl.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel.
507-572-625.

 Poszukuję świadków kolizji drogowej czerwonego Peugeot i zielonego
Rover z 28.07.2014 ok. godz. 14.30 na
ul. Kokota w rejonie sklepu budowlanego. Proszę o kontakt, tel 609-620746.

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

 Fryzjerkę w Halembie zatrudnię. Tel.
502-434-143.

 Wynajmę mieszkania I, II , III piętro,
Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie, itd.
Tel. 692-765-153, 728-380-705.

 Spotkajmy się w miłej atmosferze w
przytulnym prywatnym mieszkaniu. Tel.
790-543-125.

 Chcesz zostać opiekunką osób starszych w Niemczech? Oferujemy: legalne
zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę,
karta AOK), wynagrodzenie max. 1500
euro netto/ miesięcznie, bezpłatny dojazd,
zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś się do
nas! Tel: 71 707-26-69, biuro@pﬂegeengel24std.com, www.pl.pﬂegeengel24std.
com

 Okazyjnie odstapię PUB – Ruda 1, tel.
508-396-323.

 Sprzedam mieszkanie z garażem. Tel.
787-733-087.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

 Antikpol, skup antyków, tel. 883-792678.

 Do wynajęcia mieszkanie 66 m2 Bykowina. Tel. 784-924-530.

 Wynajmę lokal na sklep mięsny z wyposażeniem w Rudzie Śląskiej-Goduli. Tel.
606-800-258.

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

 ZATRUDNIĘ (praca ﬁzyczna) OPERATORA PRAS I WYTŁACZARKI – rekrutacja@fh-olimpia.pl.

 Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje pracowników o specjalności technik mechanik. Mile widziana znajomość
obróbki plastycznej na zimno. Proszę wysyłać CV na adres: personel@euro-locks.
pl.


Działki budowlane Orzesze Zawada
750 m2 – 60 tys. Tel. 501-361-504.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.


P.P.H.U. AND Sp. z o. o. poszukuje
tynkarzy zaznajomionych z obsługą agregatów tynkarskich (np. Wagner), dbających o

Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Świętochłowice
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
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
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Ruda
Ruda Śl. - Wirek
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
165 zł/m2
3174 m2
pow. od 814 m2 65 000 zł
2
75 000 zł
pow. od 956 m
2
85 tys. zł
37 m
75 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
38 m2
135 tys. zł
40 m2
65 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
43 m2
159 tys. zł
43 m2
112 tys. zł
45 m2
109 tys. zł
48 m2
140 tys. zł
50 m2
119 tys. zł
51 m2
147 tys. zł
52 m2
85 tys. zł
55 m2
140 tys. zł
57 m2
135 tys. zł
55 m2
195 tys. zł
76 m2
199 tys. zł
70 m2
205 tys. zł
78 m2
198 tys. zł
95 m2
69 tys. zł
113 m2
110 tys. zł
38 m2
1000 zł/m-c
39 m2
2
1100 zł/m-c
38 m
1000 zł/m-c
42 m2
950 zł/m-c
39 m2
55 tys.
200 m2
260 tys. zł
167 m2
275 tys. zł
137 m2
2
183 tys. zł
60 m
149 tys.
51 m2
5900 zł/m-c
180 m2
2800 zł/m-c
137 m2
2200 zł/m-c
80 m2
600 zł/mc
37 m2
600 tys. zł
2010 m2
10 tys. zł/mc
2010 m2

1022 m2

120 tys. zł

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.

Szczere wyrazy współczucia
Paniom Danucie Polczyk i Barbarze Rabarzyńskiej
pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

 PPHIU BEDAMEX, ul. Halembska 113,
Ruda Śląska, zatrudni pracowników: murarz- tynkarz, pracownik w specjalności
ogólnobudowlanej na samodzielne stanowisko. Tel. 32 242-24-11, od 7.30 do
14.30.

DZIAŁKI DOMY

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

USŁUGI POGRZEBOWE

 P.P.H.U. AND Sp. z o. o. poszukuje
pracowników ﬁzycznych do pracy przy linii
produkcyjnej, sumiennych, punktualnych,
dbających o powierzone mienie. Tel. 605570-471.

WYNAJEM

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

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w
Goduli. Tel. 601-875-010.

 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-512-389.

powierzone mienie, czystość na stanowisku
pracy, sumiennych oraz punktualnych. Tel.
605-570-471.

LOKAL

USŁUGI

 Ale szybka i elastyczna pożyczka
do 25.000.-zł. Tel. 698-959-501, 517457-077.

PRACA

DZIAŁKI. KOM.

 Nowy Bytom OKAZJA! Sprzedam 37
m2, 85 tys., I piętro, blok, meble. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

OGŁOSZENIA DROBNE
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www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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OGŁOSZENIA

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 6.08.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Katowickiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest zabudowana murem oporowym nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Katowickiej, stanowiąca działkę nr 2678/147
o powierzchni 1831 m², obręb Wirek, k.m. 1, KW nr GL1S/00000103/0 (w dziale III figurują ciężary, dział IV ww. księgi jest wolny są od wpisów).
Pierwszy przetarg, który odbył się 18 czerwca 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie teren ulic zbiorczych (symbol planu
KZ1/2).
Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, stanowi teren lekko wyniesiony w kierunku północnym. W północnej części działki jest posadowiony mur oporowy utrzymujący skarpę znacznie wyniesionego terenu przyległego od strony ulicy Odrodzenia o wysokości
ok. 3,00 m składający się z technicznie i fizycznie zużytego starego muru z cegły i nowego żelbetonowego. Pomiędzy obydwoma murami znajduje się wypełnienie z ziemi. Działka jest zatrawiona,
porośnięta krzewami i drzewami. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej sposobu dokonania rozbiórki budynków, które były usytuowane na tej nieruchomości – istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują się pozostałości po tych budynkach.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Katowickiej, dojazd może odbywać się wyłącznie poprzez relacje prawoskrętne.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 280.000,00 zł.
Sprzedaż nastąpi z zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 21.08.2014 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 14.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 248-75-63.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Radoszowskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 1976/117 o powierzchni 60 m², obręb Kochłowice, karta mapy 6, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00000080/2. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jest w części zainwestowana nakładami osoby trzeciej,
która zobowiązała się do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Radoszowskiej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków
jego lokalizacji. Nowo lokalizowane obiekty powinny być umieszczane w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Radoszowskiej.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1
i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął
w dniu 21.06.2014 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 7.800,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.09.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 1.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 400,00
zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

11
2

Honsiu, 21 – temat, wątek, 22 – kotlety wołowe, 23 – ryś stepowy, 26
– dwukołowa taczka, 27 – mit. babil.-asyr. ukochany Isztar, 30 – nieżyt nosa, 31 – wykop, 34 – instrument muz. 35 – mit. celt. bogini
rolnictwa, 37 – podziałka, 38 – miasto w Turcji, 40 – koc, 41 – bobina,
bęben do nawijania zwojów lin, 44
– ja, jaźń.
Hasło krzyżówki nr 28 brzmiało: Stefan Batory. Nagrodę otrzymuje Wioletta Nowak. Po odbiór
nagrody zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w
ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
dwóch tygodni od daty zamieszczenia konkursu.

5

6

9

Poziomo: 1 – stolica Francji, 5 –
podstawa armaty, 8 – dychawica, 9
– głos męski, 11 – choroba pszczół,
12 – sznika, okręt żaglowy w XV
w. 15 – dwutlenek tytanu, 17 –
eland, największa antylopa, 20 –
białe pasy na jezdni, 21 – tytoń w
proszku, 24 – ﬁltry oganizmu, 25 –
zadatek, 28 – związek organiczny,
29 – stolica Turcji, 32 – larum, 33
– rodzaj gwoździa, 36 – uchwalana
przez sejm, 39 – epilepsja, 42 – wyżyna na Ukrainie, 43 – środek cyrku, 45 – konkurent, 46 – wyrodek,
47 – elektroda dodatnia.
Pionowo: 1 – wieszczka Apollina
w staroż. Grecji, 2 – panika na giełdzie, 3 – dawne urządzenie do mielenia ziarna, 4 – bróg, sterta siana, 5
– wypływa z wulkanu, 6 – miasto
portowe w Bułgarii, 7 – dwanaście
sztuk, 10 – odm. pszenicy, 13 – syn
Abrahama i Sary, 14 – małpa człekokształtna, 16 – mit. słow. bogini
wiosny, 17 – norma reguła, 18 – foka obrączkowana, 19 – miasto na

4

4

5

8

12

15

16

17

18

19

10
20
16
21

22

23

24
11

25

26

27
9

28

29

30

31

32
14
33

17
34

13

35

36

37

38

15

18
39

40

41
3

42

7
43

44
19

45

46

47
12

REKLAMA

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Aproduction

Agnieszka Rolnik

tel.
Natalia Więckowska
córka Agnieszki i Michała
ur. 18.07. (3680 g i 56 cm)

Kamil Kubocz
syn Agnieszki i Dawida
ur. 24.07. (3200 g i 53 cm)

Magdalena Hudała
córka Sabiny i Sebastiana
ur. 26.07. (3160 g i 53 cm)

Marcelina Oleś
córka Patrycji i Daniela
ur. 25.07. (3230 g i 54 cm)

Zuzanna Kozak
córka Dagmary i Mateusza
ur. 27.07. (3190 g i 53 cm)

Zuzanna Trojanowska
córka Katarzyny i Dariusza
ur. 26.07. (3090 g i 52 cm)

Julia i Emilia
Barabanczyk
- Kowalczyk
córki Joanny
i Konrada
ur. 4.06.
(1040 g i 44 cm,
900 g i 44 cm)

Jakub Szulen
syn Marty i Marcina
ur. 27.07. (3375 g i 57 cm)

17

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

Jagoda Majorek
córka Aliny i Marka
ur. 27.07. (2950 g i 59 cm)

Emilia Damczyk
córka Aleksandry i Kamila
ur. 26.07. (3050 g i 54 cm)

Julia Stasinowska
córka Weroniki i Adriana
ur. 23.07. (3490 g i 57 cm)

Dominik Cupiał
syn Anny i Artura
ur. 28.07. (3400 g i 54 cm)

Adrianna Kołcz
córka Barbary i Krzysztofa
ur. 29.07. (4430 g i 63 cm)

Lilianna Kos
córka Anny i Rafała
ur. 29.07. (3350 g i 56 cm)

Zoﬁa Piekarczyk
córka Karoliny i Marcina
ur. 31.07. (3500 g i 54 cm)

Alan Konsztowicz
syn Kariny i Wojciecha
ur. 26.07. (3400 g i 56 cm)

Aleksandra Bomba
córka Joanny i Macieja
ur. 31.07. (3710 g i 57 cm)

Kamil Pietrek
syn Haliny i Łukasza
ur. 30.07. (3690 g i 60 cm)

Wojciech Kaczmarek
syn Dominiki i Tomasza
ur. 30.07. (3500 i 54 cm)

Franciszek Guguła
syn Małgorzaty i Krzysztofa
ur. 13.07. (2100 g i 49 cm)

Julia Pych
córka Sylwii i Przemysława
ur. 31.07. (3590 g i 55 cm)

Filip Bączek
syn Anety i Adama
ur. 31.07. (3660 g i 53 cm)

Baran – Zrób teraz wszystko co ważne,
a potem możesz myśleć o wyjeździe, albo
umówić się ze znajomymi. Nie siedź w domu,
gwiazdy obdarzą Cię dobrym humorem. Idealny czas na zakupy i poznawanie ludzi.
Byk – Możesz być teraz nerwowy. Nie podejmuj ważnych decyzji i nie dyskutuj, odpocznij wśród bliskich. Po weekendzie dostaniesz ciekawą wiadomość, która wpłynie na
Twoje plany wakacyjne.
Bliźnięta – To będzie bardzo dobry czas.
Dzięki pozytywnym wpływom planet łatwo
dogadasz się ze znajomymi, wszyscy wokół
Ciebie będą mili i życzliwi. Możesz załatwiać
ważne sprawy.
Rak – Mimo tego że zodiakalne Raki kochają cień i chłód, pozwól sobie teraz na słoneczne
kąpiele i korzystaj z wakacji. Idź na basen, wyjedź nad wodę. Przede wszystkim wyjdź
w końcu z domu.
Lew – Postanowisz coś zmienić. Zapragniesz żyć piękniej i spotykać się z miłymi
osobami. Uważaj w sprawach ﬁnansowych
i nie wydaj całej wypłaty na ciuszki i dodatki.
Panna – Postanowisz wybrać się na spotkanie z kimś, kogo dawno nie widziałaś. Tylko
nie myśl o kłopotach, postaraj się być optymistką i myśleć pozytywnie. Czas sprzyja miłości.
Waga – Postaraj się omijać kontrowersyjne
tematy, a czas i spotkania będą udane. Wszystkie obowiązki staraj się wykonać z samego rana, wówczas będziesz miała więcej czasu dla
siebie i znajomych.
Skorpion – Mimo pięknej pogody mogą dopaść Cię ciężkie dni. Ważne byś się dobrze wysypiał, a swą złość czy żale możesz rozładować
na siłowni. Postaraj się nigdzie nie spóźniać
i nie irytować, a tydzień będzie udany.
Strzelec – Piękne, słoneczne dni będą zachęcać Cię do aktywności ﬁzycznej. Pospaceruj, idź na rower lub basen. W pracy i w miłości będzie się wszystko dobrze układać. Załatwiaj teraz sprawy rodzinne.
Koziorożec – Możesz odczuwać niepokój,
dlatego wszelkie decyzje podejmuj z rozwagą.
Nie rezygnuj ze swych celów, możesz iść do
przodu, jeśli spojrzysz na wszystko bardziej
pozytywnie.
Wodnik – Księżyc sprawi, że zaczniesz odkrywać czyjeś tajemnice. Jednak nawet jeśli
czegoś się dowiesz, zatrzymaj to dla siebie.
Gwiazdy będą wspierać Cię w ﬁnansach, możesz otrzymać nowe propozycje pracy.
Ryby – Aura będzie Cię namawiać do zabawy, odpoczywania i randek. Wykorzystaj jej
dobry wpływ i nie siedź sama w domu. Artyści
mają przed sobą wspaniały tydzień.
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OGŁOSZENIE

SPORT
Piłka nożna

Na ostatniej
prostej
Ostatnie sparingi rozegrały drużyny
Slavii, Uranii i Wawelu. Teraz przed
pierwszymi meczami w swoich ligach
drużyny te mają już tylko jeden tydzień treningów.
Przed pierwszą kolejką ligi okręgowej na pewno w dobrych nastrojach są
kibice Wawelu. Po słabszych meczach
ostatni sparing wypadł dla nich niezwykle korzystnie. Zawodnicy z Wirku
w piątek (1.08.) wygrali 1:2 z drużyną
Orła Mokre.
– Był to chyba najlepszy sparing jaki
rozegraliśmy. Zawodnicy dobrze grali
i wypełniali założenia taktyczne. Można być zadowolonym z postawy tych
młodych chłopców – skomentował Jarosław Zajdel, trener Wawelu.
W zespole Slavii po meczach kontrolnych wyklarowała się grupa piłkarzy, którzy mają wzmocnić drużynę.
W kadrze rudzian zobaczymy między
innymi takich zawodników jak: Dawid
Maciaszczyk, Patryk Maciaszczyk, Arkadiusz Przybyłka, Dariusz Duda, Mateusz Korban. Ostatni swój sparing
Slavia rozegrała z drużyną Jedności
Przyszowice. Mecz zakończył się zwycięstwem Slavii 1:0. Bramkę dla rudzian strzelił M. Rejmanowski.
– W sparingach drużyna nabrała pewności siebie. Jestem przekonany, że zawodnicy mocno zaangażują się w mecze ligowe
– mówił trener Slavii Marek Piotrowicz.
Ostatnie szlify zbierali także zawodnicy Stanisława Mikusza. Urania w sobotę (2.08.) zremisowała z drużyną
Spójnii Landek 3:3. Mecz był bardzo
zacięty i stał na przyzwoitym poziomie. Spójnia prowadziła 1:0, a przed
przerwą Urania zdołała jeszcze wyrównać. Podobnie było w drugiej części
gry – spadkowicz prowadził już 3:1,
a i tym razem Urania wyszła obronną
ręką, remisując ostatecznie 3:3. Bramki dla kochłowiczan zdobyli: Mzyk,
Żak i Kornas.

Wiadomości Rudzkie 6.08.2014
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Piłka nożna – III liga

Duży niedosyt Grunwaldu

Nocny Kosz
Trwają zapisy do VII Rudzkiego Nocnego Streetballu. Impreza odbędzie się 30
i 31 sierpnia br. na Terenach Targowych –
Ruda Śląska (Wirek), ul. Kupiecka 2. Turniej koszykówki ulicznej dla dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe
rozpocznie się o godzinie 12.00. Wpisowe
do tego turnieju wynosi 5 zł za drużynę –
płatne w kasie MOSiR-u lub bezpośrednio
przed turniejem. Zgłoszenia przyjmowane
są do 24.08. do godziny 14.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: pusty.ralk@
gmail.com; telefonicznie pod numerem
telefonu: (32)342-33-50 lub osobiście.
Więcej informacji o imprezie na stronie
MOSiR-u.

Wraki pojechały

Mecz rozgrywany był w dużym upale.

Drugi mecz w trzeciej lidze podopieczni
trenera Bratka rozegrali z drużyną Swornicy Czarnowąsy. Po dobrym spotkaniu rudzianie zdołali tylko zremisować 1:1.
Bramkę dla Grunwaldu zdobył Ciołek.
W sobotę (2.08.) pierwsi bramkę
strzelili gospodarze. W 35. minucie pięknego gola z rzutu wolnego zdobył Ciołek. Mimo dobrych akcji rudzianie w tej
części gry nie zdołali podwyższyć pro-

wadzenia. Rozkojarzenie „zielonych” na
początku drugiej połowy sprawiło, że
goście doprowadzili do wyrównania.
Gospodarze grali coraz lepiej, jednak nie
zdołali już zwyciężyć w tym meczu. –
Wydaje mi się, że dziś warunki atmosferyczne nie pozwoliły na to, by to spotkanie było rozgrywane w trochę lepszym
tempie. Z przebiegu gry pozostaje pewien niedosyt, bo stworzyliśmy sobie

więcej sytuacji niż przeciwnicy – mówił
po meczu trener Grunwaldu.
Grunwald Ruda Śląska
Swornica Czarnowąsy 1:1(1:0)
Grunwald :Lamlih – Łęcki, Szpoton
(kpt), Szczypior – Ciołek, Maciongowski, Dreszer (61. Szczygieł), M. Kowalski, M. Włodarczyk – Kot (53. Stanisławski), Zalewski (66. M.Brzozowski)
Trener: Jacek Bratek

Rugby

Kadra Polski na Burlochu
Kolejne atrakcje spod znaku rugby
funduje rudzianom K. S. IGLOO RUGBY Ruda Śląska. Już w najbliższy piątek (8.08.) o godz. 16.30 na najnowocześniejszym boisku do gry w rugby
w kraju – Burloch Arenie w Orzegowie
– zawodnicy z Rudy zmierzą się z Reprezentacją Polski. – Wizyta Reprezentacji Polski w Rudzie Śląskiej to dla nas

duże wyróżnienie – podkreśla Wojciech
Kołodziej, prezes rudzkiego klubu rugby. – Przy okazji kadra narodowa będzie mogła sprawdzić naszą murawę,
która obecnie jest najnowocześniejszą
w Polsce. Manager reprezentacji Maciej Brażuk nie wyklucza, że jeżeli na
rudzkiej trawie kadrowicze będą czuli
się dobrze, to w przyszłości zobaczymy

ich w Rudzie Śląskiej ponownie, tym razem w meczu międzypaństwowym – dodaje.
Mecz kadrowiczów poprowadzi trener Marek Płonka. Natomiast pieczę
nad rudzkimi rugbistami sprawował będzie Roy Jenks, który na co dzień trenuje ekstraligową Juvenię Kraków. Niewykluczone, że jeśli będzie to konieczne, to w barwach „IGLOO” zobaczymy
też kilku zawodników z Małopolski.

W sobotę (2.08.) na torze buggy w Nowym Bytomiu kolejny raz zmierzyli się
amatorzy wraków. Formuła zabawy nie
zmieniła się. Aby wziąć udział w wyścigu
wystarczył samochód osobowy nieprzekraczający swoją wartością 1000 zł. Każdy z uczestników miał do przejechania 20
minut po torze. – To świetna zabawa. Bardzo emocjonujące są te wyścigi. Przyjdę
na pewno na kolejną odsłonę – mówił pan
Stanisław, mieszkaniec Rudy Śląskiej.
W każdym biegu startowało 10 samochodów. Dwa pierwsze miejsca jak zawsze
kwalifikowały się do finału. Tradycyjnie
już podczas wyścigu rozstrzygnięty został
konkurs na najbardziej „odjechany” wrak
oraz na najlepiej wystylizowaną startującą
parę. Zawody były jedną z eliminacji do
wielkiego finału, który odbędzie się podczas SUMMER CARS PARTY 2014.

Pogoń w II lidze
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Pogoń otrzymała od Polskiego
Związku Koszykówki zaproszenie do gry
na szczeblu centralnym. Pogoń spełniła
wszystkie wymagania formalne związane
z przejściem i oficjalnie w najbliższym sezonie zagra w II lidze. Skład grup oraz
terminarz zostanie opublikowany przez
PZKosz w najbliższym czasie.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – III liga
6 sierpnia (środa), godz. 18.00
Górnik Wesoła (Mysłowice) – Grunwald Ruda Śląska
9 sierpnia (sobota), godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska – GKS 1962 Jastrzębie
Piłka nożna – IV liga – grupa I
9 sierpnia (sobota), godzina 11.00 Górnik Piaski – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
9 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Wawel Wirek – LKS 1908 Nędza
9 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Zamkowiec Toszek – Urania Ruda Śląska
Rugby
8 sierpnia (piątek), godz. 16.30, Burloch Arena w Rudzie Śląskiej,
K. S. IGLOO RUGBY Ruda Śląska – Reprezentacja Polski.

Kolumnę sportową zredagował Robert Połzoń
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Wakacje na półmetku. Część z nas marzeniami sięga do urlopu, a część ma go dopiero w planach. Ostatni miesiąc wakacji warto w pełni wykorzystać
i wybrać się na zasłużony odpoczynek, chociażby na weekend. Przed wyruszeniem w trasę – nieważne, czy długą, czy krótką, warto dokonać przeglądu
swojego samochodu. Może to nie tylko uchronić nas przed kłopotami, ale także zapewnić nam komfortową podróż. O tym, gdzie warto sprawdzić stan
techniczny swojego pojazdu i jakie czynności warto wykonać samemu, rozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, diagnostą z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, należącej do firmy Auto-Bud Sp. z o.o

Spędź spokojnie wakacje,
sprawdź swój samochód
PRZEDŁUŻAMY KONKURS
– To konieczność, żeby sprawdzić
samochód przed dłuższym wyjadem?
– Jeśli do tej pory nie zrobiliśmy
jeszcze dokładnego przeglądu u mechanika, to przed wyjazdem w dłuższą trasę naprawdę warto to zrobić.
Nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować sami. Tylko wykwalifikowany mechanik bądź pracownik
okręgowej stacji kontroli pojazdów
jest w stanie sprawdzić, czy wszystkie układy funkcjonujące w samochodzie działają sprawnie. Oprócz
tego mechanik powinien zweryfikować, czy żaden z płynów eksploatacyjnych nie wymaga wymiany. To
wydaje się oczywiste, ale kierowcy
często pamiętają tylko o tym, aby
wymienić w aucie olej, ale już o płynie chłodniczym czy też hamulcowym zapominają. A wbrew pozorom,
to także ma wpływ na pojazd i nasze
bezpieczeństwo. Stary płyn hamulcowy ma niższą temperaturę wrzenia
i podczas awaryjnego hamowania
może on się zwyczajnie zagotować

w zbiorniczku, powodując, że hamowanie będzie znacznie mniej efektywne. A przecież chodzi o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich
wyruszających z nami w podróż.
Kontrola nie trwa długo. Wizyta
w stacji kontroli pojazdów zajmie
nam dosłownie kwadrans, a za pomocą znajdującego się w niej sprzętu
diagności są w stanie wychwycić
wiele usterek.
– A jak jest z naszą widocznością
na drodze, też wpływa na bezpieczeństwo?
– Tak, ale ten temat jest wielowątkowy. Koniecznie przed wyjazdem
w dalszą trasę sprawdźmy, czy działają wszystkie światła. Jeśli dostrzeżemy przepaloną żarówkę, wymieńmy ją, by nie kusić losu. W przypadku niektórych modeli samochodów
jesteśmy w stanie zrobić to samodzielnie. Większość nowych pojazdów jest jednak tak skonstruowana,
że bez wizyty w stacji obsługi nie
obejdzie się. Może się to wydawać
błahy problem, ale światła mają

wpływ na bezpieczeństwo. Jeśli auto
jest mocno obciążone, możemy razić
innych kierowców jadących z naprzeciwka. W takich sytuacjach należy obniżyć światła. Po drugie – zadbajmy o czyste szyby. Przed trasą
umyjmy je ręcznie zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Do pojemnika nalejmy odpowiedni płyn do spryskiwaczy. Sprawdźmy stan piór wycieraczek – co najmniej raz w roku
powinno się je wymienić. No i po
trzecie – kwestia pakowania się.
Wkładając bagaż do samochodu pamiętajmy, aby zrobić to z głową.
Rozlokowując walizki czy inny
sprzęt miejmy na uwadze to, że priorytetem jest dobra widoczność. Jeśli
nasza rodzina jest duża i zawsze mamy dużo bagażu, warto zainwestować w bagażnik dachowy.
– Dni są ostatnio gorące, klimatyzacja to dobry pomysł?
– Zdecydowanie poprawi komfort
jazdy, ale również musimy pamiętać
o jej konserwacji. Obecnie czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtra ka-

W Stacji Kontroli Pojazdów Omega na Goduli jest już galeria plakatów,
która umila czas osobom oczekującym na przegląd. W stacji Alfa chcemy
stworzyć minigalerię dziecięcych prac. To coś dla naszych najmłodszych
klientów. Pokaż nam, jakim samochodem jeżdżą twoi rodzice lub swój
wymarzony kosmiczny samochód. Chętnie go zobaczymy! Trzy najlepsze
prace wybrane przez komisję otrzymają atrakcyjne, rodzinne nagrody,
a wszystkie prace spełniające kryteria zostaną powieszone w Stacji Kontroli Pojazdów Alfa.
Warunki uczestnictwa:
Na prace czekamy do 13 sierpnia. Można je składać w obu Stacjach
Kontroli Pojazdów firmy Auto-Bud Sp. z o.o. (Alfa i Omega). Technika wykonania dowolna. Format - A3. Konkurs jest dedykowany dzieciom w
wieku od 6 do 12 lat. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko,
wiek, telefon kontaktowy).

binowego to niewielkie wydatki,
a znacznie lepiej podróżuje się, gdy
nie myślimy o tym, że jest nam za gorąco. Dodatkowo poprawnie działająca klimatyzacja sprawia, że na szybach nie osiada para, a to wpływa na
poprawianie widoczności i nasze
bezpieczeństwo.
– Ostatnie wskazówki przed podróżą?
– Przeanalizujmy dokąd zmierzamy i weźmy pod uwagę to, jakie wy-

posażenie pojazdu jest niezbędne
w danym kraju. Pamiętajmy również
o nas samych. Kierowca powinien
wyruszyć w trasę wypoczęty. Jadąc
w dalszą podróż warto robić sobie
krótkie przerwy. Lepiej jechać godzinę dłużej, ale dojechać. Postój traktujmy jako chwilę relaksu, który pomoże w dalszym skupieniu się na
drodze. Zachowajmy za kierownicą
zdrowy rozsądek i pamiętajmy, że nie
jesteśmy sami na drodze.

