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Jedni idą po raz pierwszy, inni są stałymi uczestnikami. Łączy ich jedno – wszyscy chcą złożyć podziękowania lub
prosić we własnych intencjach podczas wędrówki na Jasną Górę. W poniedziałek, 18 sierpnia, z paraﬁi pod wezwaniem Bożego Narodzenia wyruszyła XXXVI Halembska Piesza Pielgrzymka. Udział w niej bierze ok. 230 pielgrzymów.

Pieszo na Jasną Górę

Pierwszy postój pielgrzymki odbył się przy świętochłowickiej paraﬁi.

– Jestem na pielgrzymce pierwszy raz. Zdecydowałem się pójść,
gdyż obchodzę z małżonką jubileusz
50 lat po ślubie i chcemy podziękować za nasze małżeństwo – mówił
Józef Palus, jeden z uczestników
pielgrzymki.

– Taka pielgrzymka to wielka
uciecha, daje dużo radości. Myślę,
że ﬁzycznie dotrwam do końca, bo
codziennie się gimnastykuję – dodał pan Józef.
Liczba chętnych do uczestniczenia w pieszej wędrówce do Często-
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chowy potwierdza, że halembska
pielgrzymka jest wyjątkowa: – Na
pielgrzymkę czeka się cały rok, ja
idę po raz siódmy. Są w życiu różne
sytuacje, pytania, na które natraﬁamy, a na pielgrzymce często można
odnaleźć odpowiedzi, do których

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

potrzebny jest Pan Bóg. Można także podziękować za pewne sprawy
lub poprosić o dary i łaski na przyszły rok. To czas pełen miłości –
mówiła Marzena Duda, zajmująca
się organizacją pielgrzymki i dodała: – W większości na pielgrzymkę
chodzą stali bywalcy, ale są tacy,
którzy idą po raz pierwszy. Wielu
załapuje bakcyla.
Pierwszy postój odbył się przy
świętochłowickiej paraﬁi w Piaśnikach, a kolejne w Świerklańcu,
Lubuszy i Miodku. Tradycyjnie
w czwartek (21.08.) odbędzie się
Dzień Halembski na Jasnej Górze,
gdzie można udać się także autokarem. Natomiast powrót pielgrzymki przewidziany jest na sobotę (ok. godz. 19.30) w paraﬁi
Matki Bożej Różańcowej w Halembie I.
Wszystkich tych, którzy nie mogli udać się z pielgrzymką, zapraszamy w niedzielę (24.08.) na godzinę 9.30 do paraﬁi Bożego Narodzenia. Odprawiona zostanie msza
święta w intencji uczestników halembskiej pielgrzymki. Podczas
mszy wierni podziękują także ks.
Mateuszowi Dziurowiczowi, który
szedł razem z pielgrzymką, za
trzyletnią posługę w paraﬁi i przywitają jego następcę.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

NAJTAŃSZA
CHWILÓWKA
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• Kredyty bankowe do 150 tys.
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• Pożyczki z komornikiem
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GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!
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paragon!
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• GOTÓWKOWE
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DLA PRACOWNIKÓW
KOPALŃ I ICH RODZIN
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Kupujesz? Weź paragon!
Po raz kolejny ruszyła kampania,
która ma zachęcić wszystkich konsumentów do zachowywania dowodu
zakupu. Akcja „Weź paragon” ma
przypomnieć jak ważne jest zabieranie
i przechowywanie rachunków.
Na urzędy skarbowe ponownie nałożone zostało zadanie związane
z kontrolą prawidłowości stosowania
kas rejestrujących przez przedsiębiorców. Dotychczasowe akcje prowadzone były w konkretnych okresach, np.
wakacyjnym bądź zimowym, jednak
obecna trwać będzie do odwołania,
a na pewno do końca bieżącego roku.
– Wzmożone kontrole są i będą prowadzone nie tylko w godzinach pracy
urzędów, ale również w godzinach
wieczornych, nocnych, a także w dni
wolne od pracy, czyli w soboty i niedziele – zarówno przez pracowników
działu kontroli, jak i innych pracowników urzędu – tłumaczy Edyta Meisner,

zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.
Przedsiębiorca, który nie wydaje
dokumentu z kasy rejestrującej, musi
liczyć się z karą nałożoną przez kontrolującego go urzędnika. Kwota mandatu dla pracodawcy i pracownika
waha się od 336 zł, do 1680 zł dla pracodawcy i 840 zł dla pracownika,
w zależności od częstotliwości takiego
postępowania. O wiele bardziej odczuwalne są kary dla tych, którzy dokonują sprzedaży z pominięciem kasy
rejestrującej. W tym przypadku za
pierwszy taki czyn mandat wynosi
504 zł dla pracodawcy i pracownika,
natomiast przy następnych kwota ta
dochodzi nawet do 3360 zł w przypadku pracodawcy i 1680 zł w przypadku
pracownika.
Kampania ma także na celu wpajanie pewnych nawyków konsumentom: – Nieco inny charakter przyj-

mują urzędnicy jeżeli chodzi o konsumentów. Tutaj urzędnicy mają za
zadanie namawiać ich do egzekwowania od przedsiębiorcy wydania
paragonu fiskalnego i uświadamiać,
że takie działanie przynosi konkretne
korzyści. Paragon fiskalny jest dowodem zakupu i umożliwia ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku sporu. W taki sposób przyczyniamy się również do likwidacji szarej strefy – podkreśla Edyta Meisner.
Zatem prowadzona przez urzędy
skarbowe akcja „Weź paragon” obejmuje swym działaniem zarówno
przedsiębiorców, którzy zgłosili do
urzędu zainstalowanie kasy fiskalnej,
jak również tych, którzy takiego faktu
nie zgłosili albo ze względu na osiągnięcie w roku poprzednim obrotu nie
powodującego obowiązku zainstalowania bądź nie zainstalowali kasy, bo
uważają, że nie muszą jej prowadzić,
pomimo, że przekroczyli obrót.

Bankruci zniknęli z miejsca prac

W miejscu robót powróciła już komunikacja zastępcza.

Remont mostu przy ul. Poniatowskiego będzie musiał zostać dokończony przez inną firmę. Miasto zostało zmuszone zerwać umowę z do-

tychczasowym wykonawcą – powodem było przerwanie robót i niezapewnienie mieszkańcom tymczasowej komunikacji zastępczej, za którą
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spółka także była odpowiedzialna.
– Niestety nie mieliśmy innego wyjścia. Wykonawca z niezrozumiałych
dla nas powodów przerwał prace i nie

Zabieranie paragonu po dokonaniu zakupu powinno być nawykiem.
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– Konsumenci, pamiętajcie o zabieraniu paragonu fiskalnego. Przedsiębiorcy pamiętajcie o ewidencjonowaniu obrotu na kasie fiskalnej i wy-

daniu paragonu konsumentowi – apeluje zastępca naczelnika Urzędu
Skarbowego.
Magdalena Szewczyk

odpowiadał na nasze monity. W tej sytuacji musieliśmy podjąć zdecydowane działania – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Zły stan techniczny oraz niska nośność mostu przy ul. Poniatowskiego
były głównym powodem, dla którego
władze Rudy Śląskiej zdecydowały
się wybudować nowy obiekt. W ramach inwestycji w pierwszej kolejności został rozebrany istniejący most,
potem wykonawca miał przystąpić do
budowy nowego. Niestety do tego etapu już nie doszło, bo firma, pochodząca z Chrzanowa, opuściła miejsce
prac.
– Na budowie od sześciu tygodni
praktycznie nic się nie dzieje – mówi
oburzona prezydent Dziedzic. – Pomimo naszych wezwań firma budowlana
nie przedstawiła harmonogramu prowadzenia dalszych prac, a jej prezes
nie chce się z nami spotkać. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony wykonawcy sprawił, że byliśmy zmuszeni
wypowiedzieć umowę, inaczej budowa

nowego mostu przeciągałaby się
w nieskończoność – komentuje.
Próbowaliśmy skontaktować się
z firmą „Mosty Chrzanów Sp. z o.o”,
jednak nikt w siedzibie nie odbiera telefonów. Wiadomo tylko, że do Urzędu
Miasta wpłynęła informacja z sądu
w Krakowie, że firma złożyła wniosek
o ogłoszenie upadłości. Nie wiadomo
jednak, od jakiego czasu „Mosty Chrzanów”, działające od 1992 roku, borykały się z problemami finansowymi.
Jeśli chodzi o transport, Urząd Miasta skierował zapytania ofertowe do
firm przewozowych, po czym ze zgłoszonych ofert wybrana została najbardziej korzystna. Poprzedni przewoźnik
nie odpowiedział na to zapytanie.
Miasto przygotowuje się też do ponownego przetargu, w którym wyłoni
nowego wykonawcę mostu. Szacuje
się, że na ukończenie robót potrzebne
będą 3 miesiące, a to oznacza, że most
może być gotowy do użytkowania na
przełomie roku.
Magdalena Szewczyk
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Odwiedzający przychodnię znajdującą się na ulicy Solidarności na pewno znają doktor Wiktorię Lipowczyk, specjalistę chorób dzieci, tak bardzo lubianą wśród pacjentów, szczególnie tych najmłodszych. Rodowita halembianka kończy właśnie 50. rok pracy i z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać
z panią doktor o tym pięknym jubileuszu.

Leczy już trzecie pokolenie

– Jak Pani się czuje, obchodząc taki jubileusz? Cieszy się Pani, że będzie mogła teraz odpocząć na emeryturze, czy może będzie Pani
tęsknić za pracą zawodową?
– Cieszę się i równocześnie się nie cieszę. Pracowałam dosyć sporo, ale miałam to szczęście
współpracować z ludźmi pozytywnymi, oddanymi, pracowitymi i dlatego zawsze dobrze mi się
pracowało i za to im dziękuję, tak samo jak pacjentom. Nigdy nie miałam tu problemów, zawsze pracowaliśmy zespołowo. Po prostu trafiłam na pozytywnych ludzi. Nie czuję się na
chwilę obecną zmęczona, bo lubię moją pracę
i jestem z niej zadowolona.
– Jak to się stało, że została Pani lekarzem?
– W młodych latach chciałam być nauczycielką, ale w liceum zaczął rodzić się pomysł, by zostać lekarzem. Ciągnęło mnie do pracy z dziećmi,
mam z nimi dobry kontakt.
– Zatem jak wspomina Pani studia?
– Studia to trudne lata, trzeba to obiektywnie
przyznać. Czekało na mnie wiele wyrzeczeń, by
zakończyć je pozytywnie. Choć nigdy nie miałam problemów i zdawałam egzaminy w pierwszych terminach, to jednak by zostać lekarzem,
naprawdę trzeba się uczyć.
– Czy od razu podjęła Pani pracę w Halembie?
– Po studiach obowiązywał nas dwuletni staż,
z podstawowych dziedzin, który robiłam w szpi-

talu w Mikołowie. Później pracowałam także
w hotelu robotniczym przy ul. Kłodnickiej,
w specjalnie przystosowanych pokojach. Wtedy
to powstawała właśnie ta poradnia, która dała
początek pediatrii w Halembie. W tym budynku
pracuję cały czas, od kiedy powstał. Można nawet powiedzieć, że w tym samym pokoju.
– 50 lat w tej samej dzielnicy – czuje się Pani
znana wśród mieszkańców?
– Nie tylko wszyscy pacjenci mnie znają, ale
to ja wszystkich znam, mam kontakt już z trzecim pokoleniem. Są osoby, które chodziły do
mnie z dziećmi, a teraz przychodzą ze swoimi
wnukami. To miłe.
– Praca z dziećmi musi być wyjątkowa?
– W poradni dziecięcej wizyty pacjentów są
szczególne. Taka praca, poprzez kontakt z dziećmi, staje się ciekawa, przyjemna. Nie jest monotonna. Każdy wiek rządzi się swoimi prawami,
a my przyjmujemy pacjentów do 18. roku życia,
także dużo się dzieje.
– Czy zdarzały się Pani zabawne sytuacje
z pacjentami?
–- Było ich mnóstwo, dlatego nawet tego nie
rejestruję. Traktuję to jako bieżącą pracę i ciężko
bym miała przypomnieć sobie konkretne zdarzenie.
– Rozumiem, że często spotykała się Pani
z gestami wdzięczności?
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– Oczywiście, zdarzało się, że wręczano mi
kwiatki na urodziny. Mam także wiele laurek
od dzieci, które dostawałam przy różnych
okazjach, choćby na święta. Nawet mam tutaj
taką, którą ostatnio dostałam. Pacjent powiedział mi, że robił je w przedszkolu i koniecznie jedna musi być dla mnie. Potem robię
„wystawkę”, bo nie raz pacjent, gdy wróci,

sprawdza, czy gdzieś jest postawiona taka
laurka.
– Definitywnie rozstaje się Pani z pracą?
– Myślę, że emeryturę potraktuję na luzie. Jestem jeszcze sprawna i żywotna, także mogłabym coś porobić. Na pewno będę odwiedzać
przychodnię, ale oby nie jako pacjent.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Lekcje na ośmiu kółkach

Burloch to atrakcyjne miejsce dla wszystkich pasjonatów rolek.

Chciałbyś nauczyć się jazdy na rolkach?
A może potraﬁsz jeździć, ale marzysz, by
wspiąć się na wyższy poziom rolkowych
ewolucji? W każdy czwartek na „Burloch
Arenie” masz możliwość stać się pokornym
uczniem i zebrać przydatne wskazówki dotyczące jazdy na rolkach.
– Na zajęcia może zapisać się każdy. Przeważnie organizujemy dwóch instruktorów
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i dzielimy uczestników na początkujących
i zaawansowanych. W przyszłości, gdy zajęcia będą się rozwijać, być może stworzymy
dodatkowe grupy – tłumaczy Tomasz Kwiecień, instruktor, który przygodę z jazdą rozpoczął w 2000 roku.
– Choć nie stosujemy ograniczeń wiekowych, trzeba podejść do zajęć rozsądnie i zastanowić się, czy dana osoba jest zdolna po-

dołać takim lekcjom. Należy ocenić swoje
samopoczucie, bo jeździć na rolkach można
w każdym wieku – osobiście znam ludzi, którzy mają siedemdziesiąt lat i jeżdżą na zawody czy maratony. Znam też panie po pięćdziesiątce, które postanowiły, że chcą się
nauczyć jazdy od podstaw – dodaje Tomek.
Zajęcia trwają godzinę i rozpoczynają się
rozgrzewką. Uczestnicy uczą się poprawnego utrzymywania równowagi czy postawy.
Gdy opanuje się te prostsze elementy, można zacząć bawić się jazdą na rolkach, czyli
zapoznać się z łatwiejszymi i trudniejszymi
trikami. Ze względu na bezpieczeństwo,
podczas zajęć wymagane są ochraniacze.
Jednak brak odpowiedniego sprzętu to nie
problem.
– W swojej wypożyczalni posiadam rolki,
także każdy, kto potrzebuje, może wcześniej
mnie powiadomić a ja je ze sobą zabiorę. Od
początku lipca można także wypożyczyć
sprzęt w specjalnym punkcie na „Burlochu”
– informuje instruktor.
Na zajęcia, które odbywają się w każdy
czwartek o godz. 18.00, zapisać się można
pod nr tel.: 609-209-507 (T. Kwiecień) lub
509-782-361 (P. Gruszka).
Magdalena Szewczyk
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PROWADZIMY
SKUP* I SPRZEDAŻ
PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
*

Ruda Śl. Nowy Bytom
ul. Niedurnego 45a

zależnie od stanu i zapotrzebowania

Na życzenie wystawiamy
faktury VAT

(wejście od ul. Czarnoleśnej 2)

W ofercie również:
• ściągi
• lektury
• repetytoria
• nowe ćwiczenia

pn.-pt. 9.00-18.00,
sob. 10.00-13.00
w w w. podr eczni ki - om e ga. pl

Semestr na fali
Semestr roku szkolnego na morzu. Dla
większości rudzkich uczniów to dosyć odległa wizja, jest jednak gimnazjalistka, która
przełom 2014 i 2015 roku spędzi żeglując na
pełnym morzu, ucząc się i zwiedzając. Paulina Chorzępa weźmie udział w projekcie
„Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”, który
łączy ze sobą elementy służby pokładowej
i nauki szkolnej.
– By wziąć udział w projekcie musiałam
pełnić wolontariat przez kilka miesięcy. Raz
w tygodniu chodziłam do świetlicy w Zabrzu.
Pomagałam odrabiać zadania, bawiłam się
z dziećmi. W ferie zimowe natomiast chodziłam na zajęcia świetlicowe w Wirku – opowiada Paulina.
Rudzianka musiała także przejść test
sprawnościowy oraz test z języka angielskiego. W taki sposób, z 200 osób, które wzięły
udział w eliminacjach, traﬁła do ﬁnałowej
szesnastki. Żaglowiec na pełne morze ma

NAJWIĘKSZA WYSTAWA

A
Paulina Chorzępa wraz z mamą podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Aquadromie.

wypłynąć najwcześniej 21 sierpnia i do tego
czasu uczestnicy muszą skompletować potrzebny sprzęt oraz dokumenty.
– Jestem bardzo dumna, że Paulinka jedzie na taki rejs. Przygotowywała się do nie-

NAGROBKI

Foto: MS

go rok i zasłużyła na niego swoją pracą.
Należy podkreślić , że ten wyjazd to nie tylko
zabawa, bo tak naprawdę Paulinę czeka
ciężka praca – podkreśla pani Katarzyna,
mama Pauliny.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

I. R . MAZURKOWSCY

www.kamieniarstwo.slask.pl
Ruda Śląska 1
ul. Porębska
(główne wejście

na cmentarz paraﬁalny)

Ruda Śląska
-Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
(główne wejście na cmentarz)
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

WOKÓŁ NAS
Zbliża się 1 września, który dla każdego rodzica oznacza standardowe wydatki związane ze szkolną wyprawką. Choć rząd próbuje złagodzić jakoś efekt pustoszejących portfeli podczas wrześniowych zakupów, to rodzice już przekonali się, że tak naprawdę zaoferowana pomoc to tylko kropla w morzu wydatków.

Kosztowna edukacja

Pomimo rządowego programu dla „pierwszaków”, rodzice nadal muszą liczyć się ze sporym wydatkiem
podczas kompletowania szkolnej wyprawki.

– W tym roku posyłam syna do pierwszej klasy. Fakt, otrzyma on darmowe
podręczniki, jednak zrobiłam już wstępne zakupy pozostałych rzeczy i jak na
razie wydałam ok. 450 zł – informuje
pani Aleksandra, mieszkanka Rudy Śląskiej.

Na liście zakupów dla pierwszaka,
oprócz podręczników podstawowych,
które podarowane przez rząd mają służyć minimum trzem rocznikom, pojawiają się książki do religii czy języka
obcego. Uczeń potrzebuje tornister,
najlepiej przystosowany do pleców
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i gabarytów siedmiolatka, piórnik, pióro, artykuły plastyczne takie jak blok,
plastelina, farby, wycinanki, a także dużą teczkę. Dla pociechy musimy także
kupić strój na w-f, czy obuwie zmienne
wraz z workiem na buty. Całość zakupów, powinna się zamknąć w kwocie
do 600 zł.
– Oczywiście można kupić tańsze artykuły i zapłacić za wszystko ok. 250 zł,
ale czy opłaca się nabywać rzeczy gorszej jakości i potem częściej je wymieniać? – zastanawia się pani Ola.
Dla rodziców, którzy wyprawiają
dziecko do kolejnych klas, wydatek ten
zwiększa się o wszystkie podręczniki.
Przykładowo dla ucznia klasy trzeciej
podstawowej za komplet książek trzeba
zapłacić ok. 350 zł. W przypadku gimnazjalisty – ok. 400 zł. W tym wypadku
jedynym wyjściem jest dobra organizacja wśród rodziców – zebranie się w grupy sprzyja uzyskaniu rabatów w księgarniach.
– Słyszałam też o zamawianiu podręczników przez Internet. Podobno tam
także można znaleźć podręczniki w niższej cenie – dodaje mama siedmiolatka.

Istnieje także możliwość zakupu
książek w antykwariatach, jednak tutaj
w grę wchodzą tylko podręczniki, bez
ćwiczeń. Tę opcję rodzice często muszą
wykluczyć, w przypadku gdy nauczyciel wymaga nowego wydania.
Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej istnieje także
program „Szkolna wyprawka”, z którego można otrzymać zwrot od 225 do
770 zł za zakup podręczników. Z takiego wsparcia mogą skorzystać rodzice
uczniów II, III i VI klasy szkoły podstawowej i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej, pod warunkiem, że średni
miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł oraz rodzice
osób niepełnosprawnych. By skorzystać z tego rodzaju pomocy należy pobrać odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły, wypełnić i oddać do dyrektora szkoły wraz z potrzebnymi dokumentami (chodzi o zaświadczenie
o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych bądź
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Magdalena Szewczyk

W SKRÓCIE
Ku pamięci grodu
23 (od godz. 11.00 do 19.00) i 24
(od godz. 11.00 do 15.00) sierpnia w
kochłowickim gródku odbędzie się
impreza „In Memoriam Castri – Ku
pamięci grodu”, czyli obozowisko rycerskie, podczas którego będzie można zwiedzić gródek z przewodnikiem,
zobaczyć rekonstrukcję średniowiecznego obozu, kuglarzy, zabawy oraz potyczki średniowieczne, kramy i rzemiosło dawne. Wstęp wolny (dojście
na gródek od ulicy Górnośląskiej, naprzeciw kościoła św. Barbary).

Casting w Aquadromie
Jeśli masz minimum 16 lat i 175
cm wzrostu, przyjdź 23 sierpnia
do Aquadromu i weź udział w castingu znanej agencji modelek Avant
Models. Spełnij swoje marzenia i zostań polską top modelką. Casting rozpoczynamy o godz. 11.00. Casting
jest otwarty dla wszystkich pań spełniających wymienione kryteria.

Zbiórka krwi
Dziś, 20 sierpnia, na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu, odbędzie się
zbiórka krwi. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach od 10.00 do 16.00.
Kolejna akcja odbędzie się już w następną środę, 27 sierpnia.
REKLAMA

DOMY NA SPRZEDAŻ Z DZIAŁKĄ
NOWE OSIEDLE
ORZESZE

460 tys. zł

+ 48 530 699 988 + 48 791 401 424 e-mail: biuro@salvus.nieruchomosci.pl www.osiedle-bocianie.pl
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Wiadomości Rudzkie 20.08.2014
OGŁOSZENIE

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215)
wykazu
nieruchomości
gruntowej
znajdującej
się w rejonie: ul. Dobrej Nadziei i Rudzkiej,
która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul.
Admiralskiej, która zostanie oddana w dzierżawę
w celu korzystania przez
dzierżawców istniejących
ogródków rekreacyjnych,
ul. Górnej, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
nowy ogródek rekreacyjny, Kokota – Kempnego,
która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane, ul. Kokota,
która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny.

Niewidzialny chodnik

Chodnik nawet z bliska jest mało widoczny.

Są stare chodniki, są chodniki pełne dziur i nierówności,
a w dzielnicy Ruda jest też i taki, który z czasem stał się niewidzialny. Trawa tak gęsto zarosła kostkę brukową, że
mieszkańcy nie wiedzą już
gdzie ten chodnik się tak naprawdę znajduje.
– Chodzi o chodnik, który
wiedzie do kapliczki znajdującej się koło schroniska „FAUNA”. Droga do tej kapliczki jest
wybrukowana, jednak z czasem
pomiędzy kostką brukową zaczęła rosnąć trawa i teraz to

Ten budynek straszy. Do kogo należy?

Foto: RP

dojście jest zupełnie niewidoczne. Czy można coś z tym zrobić?
Należałoby wykosić te wystające pędy traw i chwastów – mówi pan Mateusz z dzielnicy Ruda.
Sprawą szybko zainteresowaliśmy rudzki magistrat: –
Rośliny zarastające chodnik
zostały skoszone, a sam
chodnik wyczyszczony – informuje Wojciech Grzesiczek z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta.
Robert Połzoń

– Po prawej stronie ulicy Piastowskiej, przed mostem kolejowym, kierując się w stronę Bytomia, mija się starą kamienicę.
Budynek już od dawna jest
opuszczony i niszczeje na oczach
mieszkańców dzielnicy Ruda –
informuje nas pani Katarzyna,
mieszkanka Rudy Śląskiej. –
Czy nie mógłby ktoś pomyśleć
nad rewitalizacją tego miejsca?
– pyta.
O pomoc zwróciliśmy się do
Urzędu Miasta, jednak okazało
się, że miasto nie jest właścicielem tego miejsca: – Budynek po
byłej fabryce margaryny od
2008 roku należy do firmy ALDI. Nie wiemy, jakie plany ma
wobec niego właściciel. Obiekt
wpisany został do rejestru zabytków, a to oznacza, że firma
ALDI może ubiegać się o dofinansowanie do jego remontu –
informuje Renata Młynarczuk,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta i dodaje: – Do tej pory Miejski Konserwator Zabytków nie
otrzymał żadnego wniosku
w sprawie przydzielenia dotacji
na remont zabudowań byłej fa-

W budynku znajdowała się kiedyś fabryka margaryny.

bryki margaryny, stąd też do ich
właściciela skierowano pismo
przypominające o takiej możliwości. Poproszono też firmę ALDI o przedstawienie planów in-

Foto: MS

westycyjnych względem tego
obiektu.
Obecnie Urząd Miasta czeka
na odpowiedź w tej sprawie.
MS
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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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Stado dzikich problemów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 i ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz.
U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że toczy się w tut. organie postępowanie administracyjne na wniosek Pana Krzysztofa Urbańczyka
reprezentującego Biuro Studiów i Projektów Komunikacji
Sp. z o.o., z siedzibą ul. Szenwalda 42 w Katowicach, pełnomocnika zarządcy drogi publicznej, tj. Miasta Ruda Śląska - Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu Miasta, Pl. Jana
Pawła II 6, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.:
„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej
– Kochłowicach (działki nr 3462; 629/92; 2353/127;
1223/125; 1225/127; 1226/127; 1227/127; 650/92;
1981/138; 2352/138; 2091/138; 1073/138; 1870/136;
1304/138; 1303/138; 678/122; 676/126; 1306/138;
1876/135; 1892/135)”
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska budynek „A” przy pl. Jana
Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu – Wydziale
Urbanistyki i Architektury, pok. 320 (III piętro) w godzinach pracy Urzędu.

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

Straty rudzkich rolników są ogromne.

– To stada dzików od 20 do 40
sztuk. Najczęściej wychodzą
w okolicach godziny dwudziestej pierwszej. Co roku wyrządzone przez nie straty można
szacować na około kilka tysięcy
złotych. To jest od kilka do kilkunastu ton zniszczonego zboża.
Część upraw jest zjadana lub
położona na ziemię, takich plonów nie można zebrać – wyjaśnia Piotr Wyciślik, jeden z poszkodowanych mieszkańców
Kochłowic.
Gdy odebraliśmy zgłoszenie rudzian, od razu zainteresowaliśmy tą sprawą Urząd
Miasta.
– Po informacjach od mieszkańców podjęliśmy działania
zmierzające do dokładnego
zdiagnozowania problemu dzików w mieście, ze szczególnym
uwzględnieniem ich liczby w re-

Foto: arch.

jonie terenów zabudowanych –
poinformował nas rzecznik prasowy Urzędu Miasta Adam Nowak. – W odniesieniu do Rocznych Planów Łowieckich i przesłanych nam informacji w zakresie dokonanych odstrzałów
i odłowów dzików w naszym
mieście, po uzyskaniu ww. informacji podejmiemy dalsze
kroki w zakresie zmniejszenia
liczby dzików w Rudzie Śląskiej
– dodał.
Zapewnienia jednak jak najszybciej musiały być wcielone
w życie. Kochłowiczanie domagali się konkretnych decyzji
i działań. Rudzki magistrat musiał szybko zareagować.
– Zaplanowano na terenie
trzech obwodów łowieckich
odstrzał łącznie 210 dzików.
Z uwagi na okres ochronny
polowań na lochy, który obo-

wiązuje do 15 sierpnia, dotychczas odstrzelono jedynie
14 dzików. Odstrzał pozostałych dzików w roku gospodarczym 2014/2015 na terenie
rudzkich obwodów łowieckich
w znacznym stopniu zmniejszy
ich populację oraz szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych. – mówi Romuald
Pasternok, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Górnictwa w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska. – W zaopiniowanych Rocznych Planach Łowieckich prezydent miasta zwróciła się do kół
łowieckich o rozważenie możliwości odstrzału jeszcze większej
liczby dzików z terenu miasta ze
względu na interwencje mieszkańców – dodaje.
Robert Połzoń
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*
Z redakcyjnej
skrzynki

Odkryta
pływalnia
w Nowym Bytomiu przy
ul. Ratowników jest już
z nami od wielu lat. Są tacy, którym zależy na tym,
by była jak najlepiej zadbana. Temat roślinności
na basenie poruszył jeden
z mieszkańców, który zgłosił się do naszej redakcji:
– Na terenie pływalni w Nowym Bytomiu jest wiele zaniedbanych drzew oraz
krzewów. Ostatnio zauważyłem rosnące w okolicy
placu zabaw starsze drzewa,
które robią cień tym młodszym, przez co te nie mogą
swobodnie rosnąć – tłumaczy rozgoryczony rudzianin.
– Myślę, że warto przedyskutować kto jest za to
odpowiedzialny i zadbać
o drzewka i krzewy – dodaje.
– Chciałabym poinformować, że drzewa oraz krzewy,
których potrzebę usunięcia
zgłasza mieszkaniec Rudy
Śląskiej są w trakcie procedury uzyskania zgody na ich
wycinkę. Wniosek takowy
został złożony w Urzędzie
Miasta 14 lipca 2014 r. Na
jesień br. będą przeprowadzone prace budowlane
związane z modernizacją
kąpieliska przy ul. Ratowników 2. W ramach wyżej wymienionych prac drzewa zostaną usunięte na zlecenie
Wydziału Inwestycji Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej –
informuje Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie
Śląskiej.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

OBWIESZCZENIE

Niektórzy rolnicy muszą zmagać się z szarańczą, inni ze szczurami. W Kochłowicach natomiast prawdziwym utrapieniem są dziki. Całe stada tych zwierząt pustoszą uprawy rudzkich rolników. Poszkodowani są zgodni – trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Wiadomości Rudzkie 20.08.2014

8

PORADY

Wiadomości Rudzkie 20.08.2014

REKLAMA

RUSZYŁA
OD CZERWCA
NIA
NOWA PORAD
ZNA!
HEMATOLOGIC

Krzysztof Bochnia – prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

Odmowa przyjęcia mandatu
nie, sytuacja ta pozwala nam odnieść się w pełni do stawianych zarzutów w późniejszym terminie.
W sprawach oczywistych, w których
nie ma wątpliwości co do zasadności
nałożenia mandatu, lepiej przyjąć mandat, ponieważ pod kątem dowodowym
trudno podważyć nagranie z rejestratora
czy zdjęcia wykonanego fotoradarem –
chyba, że mandat został nałożony na
pojazd, który przewożony był na lawecie.
W przypadku odmowy przyjęcia
mandatu sprawa trafia do sądu rejonowego, właściwego ze względu na
miejsce popełnienia wykroczenia.
Zatem, jeśli popełniliśmy wykroczenie w Warszawie, a miejsce zamieszkania znajduje się w Katowicach – właściwym do rozpatrzenia
sprawy będzie Sąd Rejonowy
w Warszawie.

Warto wiedzieć, iż zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od
prawomocnego mandatu nie przysługuje żaden środek odwoławczy
ani inny zwyczajny środek zaskarżenia, a postępowanie prowadzone
o wykroczenie drogowe zostaje zakończone.
W przypadku zdjęć z fotoradarów, dobrym nawykiem będzie
prośba o przedłożenie dokumentu
legalizacji rejestratora. Brak tego
dokumentu w chwili popełnienia
wykroczenia, podważa nie tylko
ważność oraz poprawne działanie
rejestratora, ale także zasadność nałożenia mandatu.
Powyższe kwestie reguluje
Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia, rozdział
XVII – Postępowanie Mandatowe.

Czy w roku 2014 nadal można otrzymać zwrot podatku VAT za materiały
budowlane?

ku, w którym dokonano wydatków.
Te kwestie dotyczyły wydatków
poniesionych w latach poprzednich tj. 2004-2013.
Zaś od 1 stycznia 2014 r. o zwrot
podatku VAT ubiegać się mogą
osoby, które nie ukończyły 36. roku życia i dokonają zakupu materiałów budowlanych, które będą
przeznaczone na inwestycje wymagające pozwolenia na budowę
tj. budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę lub rozbudowę
budynku na cele mieszkalne lub
przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia mieszkalnego na cele
mieszkalne, w wyniku których
powstał lokal mieszkalny. Zwrot
podatku VAT nie będzie obejmował wydatków na remonty budynku i lokalu mieszkalnego.

Zarówno rozpoczynając jak
i kończąc lekturę poniższej opinii
prawnej, powinni mieć Państwo na
względzie zasadniczą kwestię,
a mianowicie – moment podpisania
mandatu to moment, w którym
przyznajemy się do popełnienia
wykroczenia, a sam mandat staje
się prawomocny. Warto zatem z dystansem oraz z rozwagą przyjmować informację od funkcjonariusza
o możliwym popełnieniu wykroczenia.
W każdym przypadku przysługuje nam odmowa przyjęcia mandatu
bez podania przyczyny tej odmowy.
Odmowa przyjęcia mandatu w przypadku wątpliwości co do zasadności jego nałożenia wcale nie powinna wywoływać w nas jakichkolwiek
obaw. Nie jesteśmy bowiem na
straconej pozycji, wręcz przeciw-

I tak, i nie

PORADY URZĘDU
SKARBOWEGO

Edyta
Meisner
– zastępca
naczelnika
Urzędu
Skarbowego
w Rudzie
Śląskiej

INFORMACJE DLA PACJENTA

Osoba fizyczna, która w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31
grudnia 2013 r. dokonała zakupów
materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą VAT wystawioną w tym okresie, może ubiegać
się po dniu 31 grudnia 2013 r.
o zwrot części VAT-u z tych wydatków.
Stosowny wniosek należy złożyć
we właściwym Urzędzie Skarbowym
dla wydatków poniesionych i udokumentowanych w okresie:
• 1.05.2004 r. – 31.12.2005 r. – nie
później niż do 31 grudnia 2014 r.
• 1.01.2006 r. – 31.12.2007 r. – nie
później niż do 31 grudnia 2015 r.
• 1.01.2008 r. – 31.12.2009 r. – nie
później niż do 31 grudnia 2016 r.

• 1.01.2010 r. – 31.12.2011 r. – nie
później niż do 31 grudnia
2017 r.
• 1.05.2012 r. – 31.12.2013 r. – nie
później niż do 31 grudnia
2018 r.
Daty podane powyżej są datami
granicznymi i ostatecznymi, dlatego wnioski złożone po tych datach
będą odrzucone i załatwione odmownie.
Aby otrzymać zwrot różnicy VAT-u obowiązują te same zasady ponoszenia wydatków oraz ustalania
limitów tych zwrotów jak w latach
2004-2013.
Składamy wniosek VZM-1 plus
załączniki VZM-1/A, VZM-1/B
lub VZM-1/C w zależności od ro-

DOM OPIEKI
PENSJONAT SENIOR

Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)
(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

Poradnia Medycyny Rodzinnej
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny.
Zapraszamy do składania deklaracji.

Przychodnie Specjalistyczne
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu
• Poradnia Chorób
• Fizjoterapia		 Metabolicznych (trenigi
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci		 diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci
• Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ! Poradnia Alergologiczna		 Osteoporozy – pracownia
dla dzieci		 densometryczna (badania
• NOWOŚĆ! Poradnia Endokrynologiczna 		 w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Otolaryngologiczna
– pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy
diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)
tel. 32-242-09-54
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Proktologiczna
• USG Doppler

• Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Chorób Naczyń

• Poradnia Medycyny Pracy
• Spirometria
• Palestezjometria

• Audiometria
• Termometria skóry
• EKG
tel. 32-242-33-51

tel. 32-242-34-70

Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Podlas 34 (Godula)
• Kinezyterapia
• Magnetoterapia
• Fizykoterapia
• Masaże
tel. 32 248-27-14
• Laseroterapia

REKLAMA

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Wpis do rejestru wojewody śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

Całodobowa opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi i osobami
w podeszłym wieku
• pobyt dzienny
• opieka krótkoterminowa
• opieka długoterminowa
– 5 posiłków dziennie
– terapia zajęciowa.
41-710 Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, tel. 32 340-40-20

tel. 32 243-27-25

www.cateringroma-net.pl
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agoda Żogała,
Miss Rudy Śląskiej
2014
w pięknej sesji
fotograﬁcznej. W stylu
retro uchwyciła ją
Joanna Gałązka.
Make up i fryzurę
wykonało Studio Halina.
Samochód – pięknego
Cadillaca – można
wypożyczyć na różne
okazje u Mateusza.

REKLAMA
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Strefy aktywności rodzinnej, place zabaw, boiska, a także parkingi i remonty infrastruktury oświatowej – to inwestycje najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców
Rudy Śląskiej, które zgłosili do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Głosowanie rusza 21 sierpnia i potrwa do 10 września. Mieszkańcy swojego
wyboru mogą dokonać spośród 29 projektów o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim. Do podziału jest prawie 2,5 mln zł.

Czas obywatelskich decyzji

– Podobnie jak przed rokiem tak
i teraz mieszkańcy składając swoje
projekty pokazali, że najbardziej
potrzebują w mieście miejsc rekreacji i wypoczynku, dobrych dróg
i chodników, parkingów oraz nowoczesnych szkół i przedszkoli – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Co istotne, głos mieszkańców
zbieżny jest z tym, co robimy już od
ponad trzech lat. W tym czasie to
właśnie na tego typu inwestycje łożyliśmy z budżetu miasta największe
nakłady – dodaje.
Mieszkańcy propozycje inwestycji
przeznaczonych do realizacji z budżetu obywatelskiego na 2015 r. mogli składać do końca czerwca. Projekty musiały dotyczyć zadań o charakterze ogólnomiejskim, czyli służącym wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej oraz zadań o charakterze
lokalnym, czyli służącym mieszkańcom poszczególnych dzielnic. – Po
zakończonej weryﬁkacji do etapu
głosowania zakwaliﬁkowano 12 pro-

jektów ogólnomiejskich oraz 17 lokalnych – informuje Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu
Miasta.
W przypadku projektów o charakterze lokalnym, na których realizację
przeznaczonych jest 1,375 mln zł
(125 tys. zł na każdą dzielnicę) najwięcej zgłoszeń dotyczyło utworzenia miejsc rekreacji – m.in. mieszkańcy chcieliby utworzenia strefy
rekreacji w Bykowinie oraz w Rudzie. Z kolei mieszkańcy Goduli
wnioskowali o budowę placu zabaw
z boiskiem, natomiast kochłowiczanie chcieliby rozbudować istniejący
plac zabaw. Kolejną grupę zgłaszanych zadań stanowiły te, dotyczące
modernizacji infrastruktury oświatowej. I tak rudzianie chcą, żeby
w Szkole Podstawowej nr 18 oraz
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach został zainstalowany monitoring. Ponadto
złożone wnioski dotyczyły wymiany
posadzki w Miejskim Przedszkolu nr

20 oraz schodów prowadzących do
tej placówki, remontu ogrodzenia
przy Miejskim Przedszkolu nr 36,
rozbudowy infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 41 oraz
remontu i modernizacji hali sportowej w Gimnazjum nr 7.
Pozostałe zadania o charakterze
lokalnym, które poddane zostaną
pod głosowanie, dotyczą m.in. budo-

Wykaz miejsc do glosowania nad wyborem
zadań do budżetu obywatelskiego
l.p.

Nazwa punktu

Adres punktu

Godziny urzędowania

1.

Urząd Miasta

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: od 8.00 do 16.00
czwartek: od 8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00

2.

Miejska Biblioteka Publiczna – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

3.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

4.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

5.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

6.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 17.00

7.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 13

8.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 15

9.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

10.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

11.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

12.

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

13.

Centrum Inicjatyw Społecznych
Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

14.

Centrum Inicjatyw Społecznych
Stary Orzegów

Orzegów
ul. Zielińskiego 8

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00

15.

Zespół Szkół nr 1

Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: od 8.00 do 16.00

Godula
ul. Joanny 20/8
Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek – piątek: od 11.00 do 18.00
poniedziałek: od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek: od 11.00 do 18.00

wy parkingu w Bielszowicach oraz
Orzegowie, wykonania progu
zwalniającego w Bielszowicach,
czy budowy chodnika w Rudzie.
– Najwięcej projektów, które przeszły etap weryﬁkacji, dotyczy inwestycji w dzielnicach Bielszowice, Ruda i Wirek, gdzie mieszkańcy
mogą wybierać spośród trzech
propozycji. Na drugim biegunie
znalazło się Chebzie, które nie ma
żadnego projektu, który poddany
zostanie pod głosowanie. W takim
przypadku kwota 125 tys. zł przeznaczona zostanie na zadania lokalne w innych dzielnicach miasta,
które nie zostały wybrane w głosowaniu, a otrzymały najwięcej głosów – wylicza Agnieszka Gładysz.
Jeśli chodzi o inwestycje ogólnomiejskie, na których realizację przeznaczono 1 mln zł, zdecydowana
większość to inwestycje o charakterze
rekreacyjnym. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród propozycji dotyczących budowy kompleksów rekreacyjnych, placów zabaw oraz boisk.
Ciekawą propozycją jest również budowa trasy rowerowej, która ma połączyć wszystkie dzielnice miasta.
Głosowanie, podczas którego
mieszkańcy będą mogli wybrać inwestycje, które realizowane będą w przyszłym roku, rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 10 września. Punkty
do głosowania znajdować się będą
w Urzędzie Miasta, ﬁliach Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Centrach Inicjatyw Społecznych oraz w Zespole
Szkół nr 1 w Chebziu. Kartę do głosowania będzie mógł wypełnić każdy
mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej
16. roku życia po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Będzie
można oddać trzy głosy – jeden na
inwestycję o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na projekty dzielnico-

we. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi pod koniec trzeciego
kwartału tego roku.
Do realizacji przeznaczone zostaną
te projekty, które uzyskają największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli
środków przeznaczonych na zadania
z danej dzielnicy bądź w przypadku
projektów ogólnomiejskich puli 1 mln
zł na zadania ogólnomiejskie. Natomiast, jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z wykazu nie będą
wystarczające, uwzględnione zostanie
pierwsze z następnych zadań na liście,
którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
Przypomnijmy, że już w zeszłym
roku rudzianie decydowali, na co
wydać 2 mln zł z miejskiej kasy
w roku 2014. W głosowaniu na
wskazane projekty udział wzięło
wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. Pod
głosowanie zostało poddanych 27
projektów, które zgłosili mieszkańcy. Ostatecznie wybrali oni 9, które
są realizowane w tym roku. – Wyremontowana została już kaplica św.
Józefa przy ul. Kaczmarka oraz
utwardzony został teren przy ul. Joliot-Curie. W lipcu zakończyła się
renowacja hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej. Na ukończeniu jest również
wybieg dla psów w Nowym Bytomiu
– wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ponadto rozpoczęły się prace
przy budowie terenu zielonego wraz
z żywopłotem i ławeczkami dla osób
starszych przy ul. 1 Maja 318 -326.
Przekazany został teren budowy pod
budowę parku aktywności rodzinnej
przy ul. Plebiscytowej w Bykowinie
oraz pod budowę terenu rekreacyjnego na osiedlu „Paryż”.
Budżet obywatelski zwany także
partycypacyjnym powstał w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem
współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź
na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 19641985. Projekt okazał się wielkim
sukcesem i wkrótce zyskał ogromną
popularność w Brazylii. Do 2008 r.
w tym kraju wprowadziło go około
200 miast. Następnie idea budżetu
partycypacyjnego upowszechniła się
kolejno w Ameryce Południowej
(ponad 500 miast) i Europie (200
miast). Pierwszy budżet obywatelski
w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.
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WYKAZ ZADAŃ O CHARAKTERZE LOKALNYM
1
Nazwa zadania: Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne
Lokalizacja: ul. Do Dworca naprzeciw
pomnika Powstańców Śląskich, nr działki:
3636/126, Kochłowice
Opis: montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych (siłownia napowietrzna), wykonanie piaskownicy, ustawienie ławeczek
dla opiekunów, koszy na śmieci i zabezpieczenie terenu (piaskownicy) przed psami
110.000,00
Szacunkowy koszt: 

2
Nazwa zadania: Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka (Bielszowice)
Lokalizacja: ul. Piernikarczyka od ul.
Bielszowickiej, Bielszowice
Opis: zabudowa progu zwalniającego
poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców
Szacunkowy koszt: 
3.000,00

3
Nazwa zadania: Remont i modernizacja
hali sportowej w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 2a
Lokalizacja: Gimnazjum nr 7, ul. Obr. Westerplatte 2a, 41-710 Ruda Śląska, Wirek
Opis: remont parkietu i malowanie sali
gimnastycznej, wykonanie dodatkowego
zabezpieczenia nad salą gimnastyczną, zakup nowych bramek, odkurzenie konstrukcji pod sufitem sali, zakup osłon na filary
Szacunkowy koszt: 
108.000,00

4
Nazwa zadania: Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli
w Orzegowie

Lokalizacja: ul. W. Czapli nr działek:
2334/246, 1509/246, Orzegów
Opis: ułożenie kostki behaton na utwardzonej powierzchni, ułożenie krawężników,
wyznaczenie miejsc parkingowych
Szacunkowy koszt: 
100.000,00

5
Nazwa zadania: Modernizacja trasy
biegowej oraz bieżni stadionu przy ul.
Czarnoleśnej
Lokalizacja: ul. Czarnoleśna, nr działki: 2468/54, Czarny Las
Opis: modernizacja kilometrowej trasy biegowej znajdującej się na obiekcie
sportowym przy ul. Czarnoleśnej oraz
modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego
Szacunkowy koszt: 
48.500,00

6
Nazwa zadania: Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr
18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 3 w Kochłowicach
Lokalizacja: Tereny Szkoły Podstawowej
nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach,
Kochłowice
Opis: stworzenie systemu monitoringu
obejmującego całość zewnętrznych terenów
SP nr 18 oraz ZSO nr 3 z kamerą „na żywo”
Szacunkowy koszt: 
66.420,00

7
Nazwa zadania: Budowa chodnika wraz
z oświetleniem
Lokalizacja: teren między ulicą Czempiela i Ogrodową w Rudzie Śląskiej 1, działki nr 1332/43 i 1327/43, Ruda
Opis: wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz montaż wzdłuż chodnika ok. 4
latarni i 4 ławek
87.000,00
Szacunkowy koszt: 

8
Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej – budowa bieżni do sprintu wraz ze skocznią
w dal
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr
41, ul. Gierałtowskiego 15, Ruda
Opis: wykonanie bieżni trzytorowej
o nawierzchni poliuretoanowej (72 m)
zakończonej piaskownicą
Szacunkowy koszt: 
122.427,00

9
Nazwa zadania: Plac zabaw i boisko
Lokalizacja: ul. Solskiego, nr działek:
4.3-668/84 i 4.3-676/37, Godula
Opis: wykonanie ogrodzonego boiska
do gry w piłkę nożną oraz placu zabaw
dla dzieci, a także uporządkowanie trawnika przynależącego do placu zabaw oraz
ustawienie stolików i ławek na tym terenie
Szacunkowy koszt: 
125.000,00

10
Nazwa zadania: Budowa chodnika przy
ulicy Jasnej od ul. Sportowców do ul. ks.
Niedzieli
Lokalizacja: cała ulica Jasna od ul. Sportowców do ul. ks. Niedzieli, Bielszowice
Opis: wykonanie chodnika przy ul. Jasnej od ul. Sportowców do ul. ks. Niedzieli,
który poprawi bezpieczeństwo poruszania
się tą ulicą
Szacunkowy koszt: 
85.000,00

11
Nazwa zadania: Wymiana posadzki
w korytarzu przedszkola
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 20,
ul. 1 Maja 286, Wirek

WYKAZ ZADAŃ O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM
1
Nazwa zadania: Przebudowa boiska sportowego
Lokalizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, ul. Bujoczka 2, Ruda
Opis: budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę, montaż sprzętu sportowego, budowa ogrodzenia, montaż martwej infrastruktury
Szacunkowy koszt: 
370.000,00

2
Nazwa zadania: Budowa alei spaceroworowerowej łączącej osiedle Bykowina z kochłowickim gródkiem średniowiecznym
Lokalizacja: nr działek: 1234/143,
1282/143,1567/72, 270/72, 1240/105,
648/75, Bykowina
Opis: wykonanie alejki spacerowo-rowerowej łączącej ul. Gornośląską z kochłowickim Gródkiem Średniowiecznym, oznaczenie poziome i pionowe trasy, wykonanie
przejścia/przejazdu przez ul. Górnośląską,
wyrównanie i utwardzenie nawierzchni
Szacunkowy koszt:
100.000,00

3
Nazwa zadania: Park Aktywności Rodzinnej
Lokalizacja: Teren leżący pomiędzy ul. Sygietyńskiego 6, a Paderewskiego 9-11, Wirek
Opis: wykonanie adaptacji istniejącego

projektu boiska Zespołu Szkół Specjalnych
nr 3 im. św. Łukasza do nowej lokalizacji, wydzielenie bezpiecznej powierzchni na plac
manewrowy umożliwiający bezpieczną komunikację wewnątrz terenu szkoły, ukształtowanie powierzchni i zapewnienie powierzchni gwarantującej bezpieczeństwo
dla korzystających, stworzenie ogrodu polisensorycznego, stworzenie bezpiecznego
miejsca rekreacji ruchowej (siłownia na powietrzu) i edukacji, wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego
Szacunkowy koszt:
200.000,00
800.000,00

4
Nazwa zadania: Rozbudowa ośrodka rekreacji – stary basen o boisko do piłki nożnej
przy ulicy Plebiscytowej w Bykowinie
Lokalizacja: dawny basen przy ul. Plebiscytowej nr działki: 7.3-130 - Bykowina
Opis: budowa boiska wielofunkcyjnego
Szacunkowy koszt:
150.000,00
500.000,00

5
Nazwa zadania: Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz placu zabaw
Lokalizacja: nr działki: 1938/34, obecnie
nieużytkowane boisko – Wirek
Opis: wykonanie placu zabaw dla dzieci i siłowni na wolnym powietrzu, montaż 3-4 ławek
Szacunkowy koszt:
450 000,00

Rudzki Informator Samorządowy

6
Nazwa zadania: Budowa i urządzenie placu zabaw w Rudzie Śląskiej-Halembie przy
ul. Sokolskiej
Lokalizacja: ul. Sokolska, część działki nr
3634/66 w rejonie Miejskiego Przedszkola
nr 39, Halemba
Opis: wykonanie placu zabaw o powierzchni 600 m² z elementami zabawowymi: zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownica, zabawki na sprężynie, urządzenia
zręcznościowe, karuzele, trapy wolnostojące oraz elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci
Szacunkowy koszt:
216.000,00

7
Nazwa zadania: Zielony zakątek – rewitalizacja i modernizacja puszczy Kokotek z
przeznaczeniem na utworzenie ścieżki
przyrodniczo- edukacyjnej dla uczniów i
dzieci przedszkolnych oraz wyznaczenie
miejsca do odpoczynku dla ludzi starszych i
rodzin z małymi dziećmi
Lokalizacja: Puszcza Kokotek – skwer leśny pomiędzy ulicami: Norwida, Magazynowa, Kokotek, Ruda
Opis: wykonanie ścieżki edukacyjnej –
umieszczenie metalowych tabliczek informacyjnych na wszystkich drzewach, krzewach ze szczegółową informacją o opisywanym okazie, wykonanie placu zabaw

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

Opis: wymiana starej i zniszczonej posadzki w korytarzu przedszkola na nową
komfortową w użytkowaniu i kolorową
Szacunkowy koszt: 
13.000,00

12
Nazwa zadania: Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina
Lokalizacja: teren przy ul Górnośląskiej,
działki nr.: 1290/142,1360/142,148,1289/
142,1618/142,1149/142,1288/142, Bykowina
Opis: wykonanie alei spacerowej łączącej ul. Górnośląską z istniejącą aleją oraz
ścieżki zdrowia, montaż ławek, lamp, stołów ping-pongowych, piaskownicy, grilla
murowanego, tablicy informacyjnej, słupa
ogłoszeniowego. Połączenie Strefy Aktywności z Gródkiem Średniowiecznym przez
wybudowanie alejki spacerowo-rowerowej
łączącej oba obiekty, nasadzenie oraz hotspot, kamera monitoringu
Szacunkowy koszt: 
125.000,00

13
Nazwa zadania: Parking samochodowy
dla mieszkańców Bielszowic mieszczący się
przy ulicy ks. Niedzieli 61
Lokalizacja: Działka nr 4062/305 mieszcząca się na przeciw budynku ks. Niedzieli
59d-f bezpośrednio przy ogrodzeniu Szkoły
Podstawowej nr 13 przy ul. ks. Niedzieli 61,
Bielszowice
Opis: wykonanie utwardzonego parkingu na około 37 miejsc parkingowych z wjazdem
Szacunkowy koszt: 
82.000,00

14
Nazwa zadania: Remont ogrodzenia
przy Miejskim Przedszkolu nr 36
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 36,
ul. Poniatowskiego 6, nr działki: 13.22758/132, Halemba
Opis: demontaż istniejącego ogrodzenia
i budowa cokołu, wypełnienie przęseł,

wraz z miejscem do odpoczynku – wykonanie miniplacu zabaw dla najmłodszych
dzieci, montaż kilkunastu ławek, wykonanie miejsca w kształcie okręgu w celu możliwości przeprowadzenia lekcji i odpoczynku całej klasy, wykonanie ścieżki dla pieszych z wyznaczoną ścieżką dla rowerzystów – wykonanie oświetlonego chodnika,
montaż ławek i koszy na śmieci, przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej z ul. Kokotek – wykonanie ścieżki rowerowej i połączenie jej z istniejącą niedokończoną na ul.
Kokotek
Szacunkowy koszt:
250.000,00

8
Nazwa zadania: „Modernizacja boiska
Paryż – Godula”
Lokalizacja: ul. Jesionowa, osiedle Paryż, teren obecnie istniejącego boiska, Godula
Opis: wymiana nawierzchni boiska,
montaż piłkochwytów, wymiana ławek i
ogrodzenia, montaż oświetlenia i monitoringu
Szacunkowy koszt:
200.000,00

9
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w
Parku Sobieskiego
Lokalizacja: Park im. Jana III Sobieskiego
w Rudzie Śląskiej 1, Ruda
Opis: wykonanie placu zabaw dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych wraz z infrastrukturą (piaskownica, ławeczki)
Szacunkowy koszt:
270.000,00

11

montaż deski ryflonowej, malowanie i impregnacja desek w kolorze, jak na elewacji
budynku przedszkola, wykonanie bramy
wjazdowej wraz z automatyką, wykonanie
furtki z domofonem
Szacunkowy koszt: 
80.000,00

15
Nazwa zadania: Strefa Aktywności
Ruchowej Utworzenie „Strefy Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie siłowni napowietrznej i systemu urządzeń „street workout”. Odnowienie istniejących alejek oraz ławek
na skwerze.
Lokalizacja: ul. Mickiewicza 15, nr
działki: 7.210/11, Ruda
Opis: zainstalowanie siłowni napowietrznej oraz urządzeń street workout
– zestaw maxi, odnowienie istniejących
ławek i wytyczenie nowych alejek na
skwerze
Szacunkowy koszt: 
116.500,00

16
Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni
parkietu na Hali Sportowej przy ul. Gen.
Hallera 14
Lokalizacja: Hala Sportowa przy ul. Gen.
Hallera 14, Nowy Bytom
Opis: demontaż zniszczonego parkietu
i montaż nowego parkietu lub podłogi
o nawierzchni poliuretanowej
Szacunkowy koszt: 
80.000,00

17
Nazwa zadania: Wymiana schodów
wraz z poręczami prowadzących z chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola nr 20 oraz Żłobka Miejskiego
Lokalizacja: ul. 1 Maja 286, Wirek
Opis: wykonanie nowych schodów z poręczą dającą poczucie bezpieczeństwa osobom je użytkującym
Szacunkowy koszt: 
20.000,00

10
Nazwa zadania: Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik wraz z oświetleniem i monitoringiem
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 ul.
Norwida 10, nr działek: 1726/65, 1859/62,
Ruda
Opis: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, montaż oświetlenia,
piłko-chwytów oraz dwóch zestawów ławek
dla drużyn z zadaszeniem. Wykonanie monitoringu obiektu, wykonanie bieżni wokół
boiska do biegania
Szacunkowy koszt:
600.000,00

11
Nazwa zadania: Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta
Lokalizacja: Miasto Ruda Śląska
Opis: oznaczenie poziome i pionowe trasy, wykonanie przejazdów przez ulice, niwelacja przeszkód architektonicznych, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni
Szacunkowy koszt:
1.000.000,00

12
Nazwa zadania: „Montaż sygnalizacji
świetlnej na ul. K. Goduli – bezpieczne przejście”
Lokalizacja: ul. K. Goduli przy przystanku
Inkubator w dzielnicy Godula
Opis: montaż sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy przystanku Inkubator w dzielnicy Godula
Szacunkowy koszt:
230.000,00
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 52/12

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski, obejmujące stanowiące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
• 4881/247 KW GL1S/00028007/9 i 4886/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 620 m2,
• 4880/247 KW GL1S/00028007/9 i 4885/248 KW GL1S/00028241/1 o łącznej powierzchni 653 m2,
• 5098/253 KW nr GL1S/00005632/2 o powierzchni 162 m2
pod drogę dojazdową
• 4888/248 KW GL1S/00028241/1 i 3544/247 GL1S/00028007/9 o łącznej powierzchni 780 m2
zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1).
Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i terenów niezabudowanych, teren jest zatrawiony, płaski, porośnięty drzewami i krzewami, opadający do ulicy Na
Piaski. Działki inwestycyjne posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Na Piaski poprzez działki nr 4888/248 i nr
3544/247, stanowiące drogę wewnętrzną, w związku z czym każda z nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową
zostanie sprzedana wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części ww. działek.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu – dla każdej z nw. działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część
działek drogi wewnętrznej oraz wadium wynoszą:
– 4881/247 i 4886/248 – 46.000,00 zł, 
(wadium – 2.300,00 zł)
– 4880/247 i 4885/248 – 50.000,00 zł, 
(wadium – 2.500,00 zł)
– 5098/253 – 14.000,00 zł 
(wadium – 700,00 zł)
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 16.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w ww. wysokościach z dopiskiem
„wadium – ul. Na Piaski działki nr ..............” przelewem na konto: 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 (jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy
wszystkich osób przystępujących do przetargu) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu,
pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na poddaszu (IVkondygnacji) budynku mieszkalnego nr 52 przy ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu położonego na działce nr 2459/189 o powierzchni
628 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00010940/2 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 106,59 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i 7 pomieszczeń gospodarczych, wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną Do lokalu przynależą 3 piwnice
o łącznej powierzchni 38,46 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest
przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1241/10000
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Piotra
Niedurnego 52.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 156.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są
do wpłacenia wadium w wysokości 7.800,00 zł w terminie do dnia 17.09.2014
r. przelewem na konto: 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; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju
217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul.1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32
242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz
z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
pokój 223, tel. 32 248-75-63. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 8.09.2014 r.
od godz. 14.00 do 15.00.

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. 508127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

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

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


KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ 888-48-48-68.

 www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy
mieszkań, domów, parcel. Tel. 607-706-692.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

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

Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 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, 72 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 120 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-8355-81.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 255
tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691523-055.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784699-569.
 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, TANIO!
WOLNE TERMINY. Tel. 602-461-615.

Kompleksowe remonty mieszkań,
profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909,
repostor@poczta.fm.
 Pożyczka w domu. Tel. 780-116-672.
 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000.-zł, tel. 728-874-276, 668-681880.

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

 Orzegów –SUPER OKAZJA – sprzedam,
38 m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel.
607-706-692.
 Nowy dom szeregowy Okazja! 255
tys.zł., pogranicze Bykowiny i Kochłowic.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Bykowina – dom wolnostojący, 270 m2,
działka 600 m2, cena 515 tys. GABRIEL, tel.
691-523-055.
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz 4.
piętra) 731-765-095.
 M-2, Bielszowice, 33 m2, 65 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-2, Wirek, 30 m2, 55 tys. LOKATOR, tel.
793-396-040.
 M-2, Bykowina, 36 m , 68 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
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 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl
600-445-053.
 Nowy Bytom OKAZJA! Sprzedam 37 m2,
85 tys., I piętro, blok, meble. GABRIEL, tel.
607-706-692.
 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po
remoncie. Tel. 506-066-860.
 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie 1. Tel.
512-352-132.
 Do wynajęcia PUB (lub inna działalność),
80 m2, Wirek, Kubiny. Tel. 883-401-000.
 Orzesze Gardawice 7000 m2 budowlane 70
zł/m2. Tel. 501-361-504.
 Działki budowlane Orzesze Zawada 750
m2 – 60 tys. Tel. 501-361-504.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 509147-563.
 Do wynajęcia dwupokojowe 50 m2, nowe
budownictwo, Nowy Bytom. Tel. grzecznościowy 607-576-177.
 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem.
Tel. 501-018-217.
 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w
Goduli. Tel. 601-875-010.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791669-630.

PRACA
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora koparko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel.
601-512-389.
 PPHIU BEDAMEX, ul. Halembska 113,
Ruda Śląska, zatrudni pracowników: murarztynkarz, pracownik w specjalności ogólnobudowlanej na samodzielne stanowisko. Tel. 32
242-24-11, od 7.30 do 14.30.
 ZATRUDNIĘ (z doświadczeniem) TOKARZA i FREZERA – rekrutacja@bro-mar.pl.
 ZATRUDNIĘ (praca ﬁzyczna) OPERATORA PRAS I WYTŁACZARKI – rekrutacja@
fh-olimpia.pl.
 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: 71 707-2669, biuro@pﬂegeengel24std.com, www.pl.
pﬂegeengel24std.com

 Dam pracę przy obejściu w gospodarstwie rolnym w Rudzie Śląskiej. Mile widziana umiejętność obsługi ciągnika rolniczego. Tel. 605-942-109.
 Zatrudnię na stanowisku PAKOWACZPRACOWNIK BIUROWY 3/4 ETATU.
Mężczyzna 45-55 lat. Podstawowa znajomość komputera. Okolice Kochłowic. Tel.
601-321-101 ruda@egrami.pl.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Antikpol, skup antyków, tel. 883-792678.

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

 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie, Wirek, ul. Główna (niedaleko Plazy). Tel.
697-687-346.

 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.

 Sprzedam ogródek działkowy, ok. 400 m2,
Bielszowice ,,Biała Róża”, tel. 601-750-099.

 ELEKTRYKA zatrudnię. Tel. 608-041834.

,,Śpieszmy się kochać ludzi,
Tak szybko odchodzą”
Wszystkim, którzy nas wsparli słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
naszej

Mamy Małgorzaty Wypler
składamy podziękowania
córka Katarzyna oraz synowie Marcin i Mariusz

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

OKAZJA bliźniak
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 (rezerwacja)
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

75 m2
145 000 zł
207/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
3174 m2
165 zł/m2
pow. od 814 m2 65 000 zł
2
pow. od 956 m 75 000 zł
2
37 m
85 tys. zł
35 m2
75 tys. zł
35 m2
95 tys. zł
38 m2
95 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
2
43 m
65 tys. zł
2
43 m
99 tys. zł
43 m2
159 tys. zł
45 m2
112 tys. zł
48 m2
109 tys. zł
50 m2
140 tys. zł
51 m2
119 tys. zł
52 m2
147 tys. zł
2
55 m
85 tys. zł
57 m2
140 tys. zł
55 m2
135 tys. zł
76 m2
195 tys. zł
70 m2
199 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
38 m2
110 tys. zł
39 m2
1000 zł/m-c
2
38 m
1100 zł/m-c
42 m2
1000 zł/m-c
39 m2
950 zł/m-c
200 m2
55 tys. zł
167 m2
260 tys. zł
137 m2
275 tys. zł
2
60 m
183 tys. zł
51 m2
149 tys.
180 m2
5900 zł/m-c
137 m2
2800 zł/m-c
80 m2
2200 zł/m-c
37 m2
600 zł/mc
2010 m2
600 tys. zł
2010 m2
10 tys. zł/mc
2
1022 m
120 tys. zł

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

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

 M-4, Wirek, 55 m2, 110 tys. LOKATOR,
tel. 793-396-040.

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

DZIAŁKI DOMY

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Pomoc prawna przy zakładaniu wspólnot mieszkaniowych. CONSENSIO, Ruda
Śląska. Tel. 32 244-30-79, kom. 601-934091.

 M-4, Bykowina, 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Ale szybka i elastyczna pożyczka do
25.000.-zł. Tel. 698-959-501, 517-457077.

 M-3, Halemba, 48 m2, 120 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), instalatorów wod.kan. i c.o., elektryków z uprawnieniami.
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy
również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt tel. 696-099-922, 604908-300.

LOKAL

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

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

 Wynajmę mieszkania I, II , III piętro, Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie, itd. Tel. 692765-153, 728-380-705.

DZIAŁKI. KOM.

USŁUGI

 M-3, Bykowina, 40 m2, 79 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

WYNAJEM

OGŁOSZENIA DROBNE
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ekologią

EKO-obiektyw

Jadąc pociągiem w stronę Beskidu Śląskiego nie sposób nie zauważyć w Goczałkowicach rozciągających się dwóch jezior. Tak naprawdę trasa kolei przebiega tylko
przez część akwenu goczałkowickiego, ale trudno nie zachwycić się pięknem przyrody. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że goczałkowicka woda zasila wodociągi głównej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz powiatu pszczyńskiego…

„Śląskie morze”
…taka miała być jego główna rola. Kiedy w 1956 roku podjęto decyzję o likwidacji jednej ze wsi na Podbeskidziu, głównym celem było dostarczanie wody pitnej
i na cele przemysłowe dla GOP-u. Kosztem XIII-wiecznej wsi Zarzecze zbudowano ogromny zbiornik wodny, jednak
natura upomniała się o swoje. Dzisiaj goczałkowicki akwen to nie tylko dostarczanie wody pitnej, ale również bardzo ważny element ekosystemu oraz ochrona
przeciwpowodziowa dla województwa
śląskiego. Udział zbiornika Goczałkowice
w produkcji całkowitej wody pitnej
w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach wynosi obecnie 30% oraz 38% w uzdatnionych wodach powierzchniowych. Zaopatrzeniem
w tę wodę objętych jest ponad 1 milion
osób.
Funkcją zbiornika jest również gospodarka rybacka, którą należy traktować jako pierwszy etap biologicznego uzdatniania wód systemu wodociągowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Od początku eksploatacji zbiornika
utworzono Gospodarstwo Rybackie, które dokonuje corocznych zarybień i odłowów ryb. Zbiornik zarybiany jest rybami
drapieżnymi, takimi jak szczupak, sandacz, węgorz, które traktowane są jako
naturalni sprzymierzeńcy w procesie
wstępnego uzdatniania wody. Odławiane
są natomiast ryby zwykle żerujące w dnie

(karpiowate, leszcz, drobnica biała). Prawidłowo prowadzona i zorganizowana
gospodarka rybacka w zbiorniku daje
wymierne korzyści, bowiem obserwowane jest sukcesywne polepszanie się jakości wody w zbiorniku jak i kondycji odławianych ryb.
Ciekawostką jest zapora usytuowana
na zbiorniku, która liczy prawie 3 km
długości i zatrzymuje wody Wisły. Jej
głównym celem jest ochrona aglomeracji
śląskiej przed powodzią, dla turystów
stanowi obiekt rekreacyjny. Z zewnątrz
zapora nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ot, mur wbudowany w wodzie.
Jeśli jednak zajrzelibyśmy do środka, zobaczylibyśmy że to skomplikowane
urządzenie pomiarowe – 28 kilometrów
kabli światłowodowych, które przesyłają
informacje ze 108 czujników zainstalowanych w zaporze, o tym, co dzieje się
pod taﬂą jeziora.
Sama zapora w Goczałkowicach została usypana z piasku. Piasek jest bardzo
dobrym budulcem. Elementem szczelnym jest mieszanka iłu i gliny o grubości
2 metrów, wszystko zostało przykryte
betonowymi płytami od strony wody
i obsiane trawą od strony zlewni.
Na zaporze w Goczałkowicach zainstalowano dwa przepusty, dolny i burzowy. To nimi odprowadzany jest nadmiar
wody z jeziora, które jest w stanie zmieścić ponad 160 mln m sześciennych wo-

dy. Pierwszy jest przelew burzowy, uruchamia się automatycznie przy obﬁtej
ulewie. Kolejny przepust to tak zwany
spust dolny – jest elastyczny, odprowadza
nadmiar wody ze zbiornika na bieżąco.
Woda w zbiorniku podzielona jest na
trzy warstwy. Dolna, poniżej której nigdy
nie może zejść woda dla bezpieczeństwa
samego zbiornika. Kolejna warstwa – wyrównawcza – to woda, z której korzystamy, służy nam do picia. Trzecia warstwa,
to tzw. rezerwa, na wypadek powodzi.
Dzięki wsparciu WFOSiGW w Katowicach możliwe jest również modernizowanie zbiornika. Nie bez znaczenia są
również projekty związane z budową lub
modernizacją sieci kanalizacyjnej.
Fragment Goczałkowickiego Zbiornika został objęty programem NATURA
2000. Przy jeziorze znajduje się również
park edukacyjny. Wystawa poświęcona
jest czterem podstawowym działom, takim jak meteorologia, astronomia, zapora
oraz energia odnawialna. Interaktywna
wystawa parku obejmuje m.in. takie eksponaty jak: modele elektrowni wodnej
i reaktora jądrowego, laboratorium badania składu wody i składników pogody,
modele rakiet kosmicznych i kombinezon
amerykańskiego astronauty, w który można się przebrać oraz pojazd księżycowy.
Agnieszka Kominek

EKO-słowniczek
Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu
wód rzecznych lub morskich w ciekach
wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę
stanu brzegowego zatopienie znacznych
obszarów lądu.
Zapora – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę
rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle
betonowa, żelbetowa lub ziemna.
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Przewidują ją synoptycy,
Niezbędna do życia,
Gatunek drapieżnej ryby,
Rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody,
5. Sztuczne usypiska wznoszone wzdłuż rzeki,
6. Najdłuższa rzeka w Polsce,
7. Rodzaj hobby, zajęcia rekreacyjnego i sportu, polegający na łowieniu ryb na wędkę,
8. Może być lotniczy,
9. Przekroczenie stanu wody,
10. Naturalny śródlądowy zbiornik wodny,
11. Kolejowa lub meteorologiczna,
12. XIII-wieczna wieś zatopiona przez zbiornik goczałkowicki.

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
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Zbiornik Goczałkowicki oprócz ciekawostek architektonicznych oraz przyrodniczych kryje w sobie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, historię zatopionej wsi.
Latem 1954 r. mieszkańcy Zarzecza otrzymali urzędowe nakazy opuszczenia domów.
W miejscu wsi miał powstać Zbiornik Goczałkowicki – największa inwestycja PRLowskiego planu sześcioletniego. Do wsi przyjechała armia junaków, a z nią spychacze.
Gospodarze w pośpiechu ładowali dobytek, gdy budowlańcy obracali wszystko w gruz.
Do niedawna przy niskim poziomie wody, wyłaniały się z niej fragmenty zabudowań,
w tym Kaplicy Matki Boskiej Gołyskiej, o wieży górującej nad wsią. Znajdował się
w niej znany, cudami słynący obraz Matki Boskiej Gołyskiej, po ostatniej mszy w kaplicy (w 1953r.) przeniesiony przez biskupa Bednorza w procesji wiernych do kościoła
paraﬁalnego w Chybiu. Wiąże się z nim powiastka mówiąca, że powróci na swoje miejsce, kiedy Zbiornik Goczałkowicki wyschnie. Pod wodą znajdują się również betonowe
bunkry z czasów II wojny światowej, które cieszą się wielkim zainteresowaniem amatorów nurkowania.
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ZAPASY

Olimpijskie ślubowanie

Trzymamy kciuki za rudziankę.

W poniedziałek (11.08.) w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie
odbyło się uroczyste wręczenie nominacji olimpijskich oraz ślubowanie
olimpijczyków, którzy wyjechali na
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
Nanjing 2014.
W gronie ślubujących zawodników
i trenerów znalazła się zawodniczka
ZKS-u „SLAVIA” Ruda Śląska – Nata-

lia Strzałka. Przypomnijmy, że Natalia
jest jedyną przedstawicielką polskich
zapasów na igrzyskach w Nanjing, a do
Chin poleciał z nią trener Kadry Narodowej Władysław Olejnik. Polska Młodzieżowa Reprezentacja Olimpijska
dotarła do Nankinu w nocy z wtorku na
środę (12-13.08.) o godzinie 1.00.
Natalia swój start na Igrzyskach ma
26 sierpnia.

ŁUCZNICTWO

Trofea dla łuczników
Mimo dużej konkurencji, zawodnicy UKS-u „GROT” Ruda
Śląska wrócili z finałowych zawodów Pucharu Polski w łucznictwie
terenowym FIELD z wieloma trofeami.
Krótka, lecz bardzo urozmaicona
trasa zlokalizowana w malowniczym
terenie leśnym Bytomia-Stolarzowic
również nie ułatwiała zadania startującym zawodnikom. Tym większe
słowa uznania należą się wszystkim
uczestnikom, w tym także reprezentantom UKS-u „GROT”, w większości kończącym zawody na czołowych miejscach w ostatecznych klasyfikacjach poszczególnych kategorii sprzętowo-wiekowych. W kategorii „łuk klasyczny – kadetka”
pierwsze miejsce zajęła Patrycja Boniek, a trzecią lokatę wywalczyła Justyna Wyciślik. Kategorię „łuk klasyczny – kadet” zdominował Bartłomiej Rymarz, natomiast Sebastian
Ziętek musiał tym razem zadowolić
się drugą pozycją.

W kategorii „łuk klasyczny – junior”, kolejne pewne zwycięstwo
odniósł Mateusz Porębski pokonując swojego brata Szymona. Dodajmy, iż obaj nasi zawodnicy
w sposób bezapelacyjny i wyraźny
pozostawili w pokonanym polu
członków reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Świata FIELD wytypowanych przez Polski Związek
Łuczniczy: Pawła Czyża i Kacpra
Bizonia.
W kategorii „łuk bloczkowy –
junior” już po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się Paweł Wichary. Agnieszka Taras, nasza jedyna reprezentantka w kategorii
„łuk klasyczny – seniorka” ostatecznie musiała uznać wyższość
swojej rywalki, ciesząc się przez
łzy z miejsca na drugim stopniu
podium.
Po zsumowaniu wyników ze
wszystkich rozegranych rund (Rybnik + Szczecin + Bytom), pucharami

i okazałymi nagrodami za czołowe

lokaty w generalnej klasyfikacji
Pucharu Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA za rok 2014
mogli cieszyć się: z pierwszego
miejsca: Sebastian Ziętek w kategorii „łuk klasyczny – kadet”
oraz Roman Franik w kategorii
„łuk klasyczny – senior”, Drugą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski odnotowała Agnieszka
Taras w kategorii „łuk klasyczny –
seniorka”, natomiast na trzecim
stopniu podium zameldowała
się Patrycja Boniek w kategorii
„łuk klasyczny – kadetka”, a także Michał Kopeć w kategorii „łuk
bloczkowy OPEN – senior”. Pozostali reprezentanci UKS-u „GROT”
zajęli w ostatecznej klasyfikacji generalnej Pucharu Polski dalsze lokaty lub też z różnych względów
nie byli w niej ujmowani (ponieważ
nie startowali we wszystkich zawodach cyklu lub też w trakcie rywalizacji startowali w różnych kategoriach sprzętowych).
OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, obejmujące działki zapisane na
k.m.3, obręb Bielszowice, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4855/270 o powierzchni 1173 m2, KW nr GL1S/00028006/2 – z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz - udział wynoszący 1/2 część działki nr 4854/270 o powierzchni
408 m2, KW nr GL1S/00046381/6 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1). Zbywane działki
położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest płaski, zatrawiony oraz
częściowo porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 4855/270 łącznie z udziałem
wynoszącym 1/2 część działki nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 173.700,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2014 r. o godz. 10.00 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.p
– zakładka nieruchomości dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.700,00 zł w terminie
do dnia 19.09.2014 r. przelewem na konto: 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 przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.

SPORT
Piłka nożna – III liga

Smak porażki
Po raz pierwszy w tym sezonie zawodnicy Grunwaldu musieli uznać
wyższość rywala. W sobotę (16.08.) podczas wyjazdowego spotkania rudzianie
przegrali z zespołem LKS-u Czaniec –
1:0.
W pierwszej połowie to zawodnicy
z Czańca mieli przewagę. Dopiero
pod koniec tej części gry „zieloni”
zdołali stworzyć sobie więcej sytuacji. Kolejne czterdzieści pięć minut
znów przebiegało pod dyktando gospodarzy. LKS Czaniec potwierdził
swoją przewagę gdy w 86. minucie

ładnego gola z szesnastego metra
strzelił Konacki.
– Słabszy mecz w naszym wykonaniu. Jeśli chodzi o I połowę, to mecz
walki na poziomie III-ligowym. Jedna
i druga drużyna grała tak, żeby przede
wszystkim
wykorzystać
sytuacje
z kontrataku, które sobie stworzyła.
Były to takie piłkarskie szachy. Natomiast w pierwszej części II połowy trochę się pogubiliśmy, daliśmy się za
głęboko zepchnąć do defensywy – skomentował mecz Jacek Bratek. – Od
70. minuty widać było, że zaczęliśmy

Piłka nożna – liga okręgowa

Podwójny wysiłek i jeden punkt
W minionym tygodniu podopieczni
trenera Jarosława Zajdla rozegrali
dwa ważne mecze. We wtorek (12.08.)
Wawel przegrał w dogrywce mecz
z AKS-em II Mikołów a w sobotę
(16.08.) zremisował ligowe spotkanie
z zespołem ŁTS Łabędy – 0:0.
Rudzianie zmagania w pierwszej
rundzie Pucharu Polski zaczęli o tydzień wcześniej niż reszta. Po pasjonujących dziewięćdziesięciu minutach meczu z AKS-em zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka. W doliczonym czasie podopieczni trenera Zajdla
stracili dwa gole i przegrali to spotkanie.

W pierwszej połowie rudzianie kontrolowali grę i schodzili do szatni z wynikiem 0:2. Bramki strzelili Rutkowski
i Majnusz. Po przerwie pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Zawodnicy
Wawelu szybko odpowiedzieli na to
trafienie kolejnym golem, którego zdobywcą był Lux. Przełomową sytuacją
dla dalszych losów tego spotkania była
czerwona kartka, którą zobaczył Deptuch. Piłkarze z Mikołowa przed końcem zdołali wykorzystać przewagę i doprowadzić do remisu. W dogrywce na
dwa gole gospodarzy zawodnicy z Wirku zdołali odpowiedzieć tylko jedną
bramką Niemiry.

Piłka nożna – liga okręgowa

Zwycięstwo z Wilkami

Urania po dwóch kolejkach ma już 4 punkty w ligowej tabeli.

Rzut karny zadecydował o sobotnim (16.08.) zwycięstwie Uranii
w meczu z Wilkami Wilcza. Autorem trafienia dającego gospodarzom
zwycięstwo był Żak.
Do przerwy oba zespoły strzeliły

po jednej bramce. Na śmiałe poczynania gości w 30. minucie gry odpowiedziała Urania – przytomnie zachował się Stawowy, który wyłożył
piłkę na wolne pole do Kornasa, a ten
uderzył potężnie po długim rogu.

Wiadomości Rudzkie 20.08.2014

wyprowadzać szybkie kontry i poważnie zagrażać rywalom – chociażby
strzał Brzozowskiego w poprzeczkę
czy okazja Ciołka z wolnego po faulu
na Kocie. Mecz mógł się rozstrzygnąć
w drugą stronę, jednak w piłce liczy
się to, co wpada do bramki, a Czaniec
o tę bramkę był dzisiaj lepszy – dodał.
LKS Czaniec 1:0 (0:0) Grunwald
Ruda Śląska
Grunwald: Lamlih – Łęcki, Szpoton (kpt), Szczypior, M. Kiepura (90.
M. Kowalski) – Brzozowski (80. Kot),
Maciongowski, Wolek, Ciołek – M.
Włodarczyk (46. M. Jagodziński), Zalewski (57. Stanisławski) Rezerwa:
Radkiewicz – Bryk, Szczygieł
Trener: Jacek Bratek

– Niestety, nie byliśmy w stanie
utrzymać wyniku. W dogrywce zmęczenie dało znać o sobie. Graliśmy
w tym meczu ośmioma młodzieżowcami. Mimo wszystko jestem zadowolony
z postawy moich zawodników – mówił
po meczu trener Wawelu Jarosław
Zajdel.
W sobotę rudzianie zawalczyli
o punkty ligowe z zespołem ŁTS-u
Łabędy. Po bardzo wyrównanym spotkaniu obydwa zespoły podzieliły się
punktami. Żadnej z drużyn nie udało
się strzelić gola.
Puchar Polski:
AKS II Mikołów 5:4 (0:2, 3:3) GKS
Wawel Wirek
Liga okręgowa:
ŁTS Łabędy 0:0 GKS Wawel
Wirek

Niestety jeszcze przed przerwą – w 42.
minucie – Wilki odpowiedziały bramką, a konkretnie uczynił to Jurecki.
W drugiej połowie obydwie drużyny miały dobre okazje strzeleckie.
Szczęście jednak sprzyjało tego dnia
rudzianom. W 87. minucie po faulu
na Stawowym sędzia podyktował rzut
karny. Do jedenastki podszedł
Żak i ustalił wynik na 2:1.
– Cieszymy się z trzech punktów,
bo w pierwszym meczu nie zagraliśmy tak dobrze. Jakbyśmy z takim
zaangażowaniem zagrali na Zamkowcu, to tam też odnieślibyśmy zwycięstwo. Drużyna jest w przebudowie, więc to wymaga czasu, by
wszystko wróciło do normy – mówił
po meczu trener Uranii Stanisław
Mikusz.
Urania Ruda Śląska 2:1 (1:1)
Wilki Wilcza
Urania: Koperwas, Hejdysz, Szymański, R. Grzesik (‘65 P. Grzesik),
Koniorczyk, Bocian (‘68 Mzyk),
Kornas, Gabryś, Musiał, Piecha
(‘78 Żak), Stawowy (‘88 Zalewski).
Trener: Stanisław Mikusz
Kolumnę sportową zredagował
Robert Połzoń
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Futsal

Towarzyskie zwycięstwo

Rudzianie odnieśli kolejny sparingowy sukces.

W niedzielę (17.08.) zawodnicy
Gwiazdy rozegrali sparingowy mecz
z drużyną Nbit Gliwice. Imponujące
zwycięstwo 4:2 zobaczyło na halembskiej hali prawie stu widzów.
Pierwszą bramkę strzelili gliwiczanie, jednak w ostatnich minutach pierwszej połowy rudzianie po dwóch bramkach Łuszczka oraz po jednej Siadula
i Hewlika prowadzili do przerwy 4:1.
W drugiej połowie to goście atakowali, jednak te starania przyniosły tylko jedną bramkę.
– Zwycięstwo cieszy, mecz z naszej
strony dość dobrze wyglądał w pierw-

szej połowie. Utrzymywaliśmy się
spokojnie przy piłce, ale nie wykorzystaliśmy też kilku sytuacji. Końcówka była nerwowa. W ostatnich
minutach byliśmy mocno cofnięci –
tłumaczył trener Gwiazdy Tomasz
Klimas.
Gwiazda Ruda Śląska 4:2 (4:1)
Nbit Gliwice
Gwiazda: Waszka, Lubczyński,
Barteczka, Łuszczek, Grudzień,
Hewlik, Działach, Pękala, Piasecki,
Siadul, Szachnitowski, Białek, Hiszpański, zawodnik testowany
Trener: Tomasz Klimas

Piłka nożna – IV liga

Slavia bez punktów
Slavia Ruda Śląska przegrała mecz
z Ruchem Radzionków 2:0. Ważnym
punktem piątkowego (15.08.) meczu
była czerwona kartka, którą w 38.
minucie otrzymał Korban.
Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, jednak z minuty na minutę
to goście coraz bardziej dominowali
na boisku. W 38. minucie czerwoną
kartkę zobaczył Korban i od tej chwili
mecz toczył się pod dyktando Ruchu
Radzionków.
Obrona rudzian przepuściła pierwszy
raz atak gospodarzy w 64. minucie.
Strzelcem bramki był Zaborowski. Po
raz drugi słabość Slavii wykorzystał Cepek podwyższając wynik na 2:0. Siły na
boisku wyrównały się w 81.minucie, gdy
jeden z zawodników Radzionkowa dostał czerwoną kartkę. Pod koniec rudzianie mieli swoje okazje do strzelenia
bramki, jednak wynik nie uległ już zmianie.
Slavia Ruda Śląska 0:2 (0:0) Ruch
Radzionków
Slavia: Strąk – Skorupski, Met,

Korban, Puschhaus, M. Rejmanowski, D. Maciaszczyk, Moritz (90’ P.
Maciaszczyk), Kowalik, Wawrzyczek (66’ T. Rejmanowski), Szaton
(44’ Koseła, 84’ Duda).
Trener: Marek Piotrowicz

Sportowy rozkład jazdy

Piłka nożna – III liga
20 sierpnia (środa), godz. 18.00 BKS
Stal Bielsko-Biała – Grunwald Ruda
Śląska
23 sierpnia (sobota), godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska – Małapanew
Ozimek
Piłka nożna – IV liga
23 sierpnia (sobota), godz. 17.00 Zieloni Żarki – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna
liga okręgowa – grupa II
23 sierpnia (sobota), godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Wyzwolenie Chorzów
23 sierpnia (sobota), godz. 17.00 Wawel Wirek – Czarni Pyskowice
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W Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli należącej do sieci firmy Auto-Bud Sp. z o.o na widoku klientów znajdują się plakaty filmowe z brytyjskim akcentem. Odwiedzający stację zdążyli się już przyzwyczaić do patrzącego na nich z obrazka Agenta 007. Ale to nie jedyna wyjątkowa galeria w tym miejscu. W biurze, trochę powyżej linii oczu, wiszą dyplomy i podziękowania za wsparcie ze strony firmy Auto-Bud.
Są bardzo wartościowe, bo od lokalnej społeczności.

Ta firma to nie tylko biznes
„Pańska bezcenna pomoc pozwoliła społeczności Orzegowa
po raz kolejny zrealizować cel
promowania dzielnicy wśród
mieszkańców regionu oraz w środowisku artystów malarzy” – te
słowa podziękowania możemy
przeczytać w oficjalnym piśmie
wystosowanym do prezesa firmy
Auto-Bud Sp. z o.o Jerzego Seremaka. W tym przypadku dziękowali organizatorzy Pleneru Malarskiego w Orzegowie, ale takich
słów uznania, w biurze firmy
można przeczytać znacznie więcej. Dzieje się tak z prostej przyczyny. Właściciel nie traktuje
swojej firmy wyłącznie jako biznes, ale stale stara się aktywnie
udzielać wśród lokalnej społeczności i działać na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.
Do tej pory firma Auto-Bud
udzielała się w wielu inicjatywach. Pomogła m.in. w organizacji festynu z okazji 60-lecia
ogródków działkowych i okazała
swoje wsparcie podczas spotkania autorskiego o przemilczanej

historii powstańca śląskiego Jana
Lortza. Właściciel firmy Auto-Bud
nie chce by była ona kolejnym,
zwykłym biznesem widniejącym
w opinii mieszkańców jako punkt
na branżowej mapie. Stara się
uczestniczyć w życiu społeczności
i w miarę swoich możliwości pomagać jej. Nie ma wyznaczonych
kryteriów, kto może się o taką pomoc ubiegać. Każdy potrzebujący
może się zgłosić, bo prośby są rozpatrywane indywidualnie. Poza
lokalnymi wydarzeniami firma
stara się wspierać domy dziecka,
wydarzenia, akcje społeczne oraz
pikniki.
W tym zakładzie pracy nikt nie
jest sobie obcy, bo poza lokalną
społecznością firma myśli również
o swoich pracownikach i ich rodzinach. Panowie dbają o kondycję grając w piłkę nożną. Pracownicy posiadają swoją drużynę, która startuje w meczach piłkarskich
osiągając efekty. Udział w tego typu przedsięwzięciach to zabawa
dla całej rodziny i zacieśnianie
więzów między pracownikami.

Na rzecz mieszkańców

Firma Auto-Bud Sp. z o.o od lat
jest stałym partnerem akcji ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina”, która od kilku lat organizowana jest przez „Wiadomości
Rudzkie”. Dwa razy do roku mieszkańcy Rudy Śląskiej i okolicznych
miast mają okazję skorzystać z bezpłatnej kontroli stanu technicznego
swoich pojazdów na dwóch firmowych stacjach. Dlaczego jest to tak
ważne? Bo nigdy nie wiadomo kiedy zaskoczy nas usterka, której w
większości przypadków nie spodziewamy się. A niestety, nie
wszystkie wady w samochodzie
możemy skorygować we własnym
garażu. Pracownicy stacji kontroli
pojazdów posiadają specjalne urządzenia, które wychwycą nawet najdrobniejsze usterki związane m.in.
z układem hamulcowym, kierowniczym, czy też ze światłami.
O sukcesie akcji świadczą dwa
czynniki. Co edycję przybywa
osób, które badają swoje cztery koła w firmie Auto-Bud. Mieszkańcy

Konkurs
rozstrzygnięty!
Stacja Kontroli Pojazdów ALFA na Bykowinie jest bogatsza
o nową galerię. Pojawiły się tam bowiem prace konkursowe
najmłodszych klientów firmy. Dziecięce obrazy można podziwiać w godzinach otwarcia stacji, a zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody.
Piotr, zdobywca 1. miejsca otrzymuje rodzinne wyjście do
Aquadromu.
Paweł i Julia, którzy zajęli 2. i 3. miejsce zostają nagrodzeni
rodzinnym wyjściem do kina.
Nagrody są do odebrania w Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.

coraz chętniej biorą udział w akcji,
a pracownicy stacji zauważają
wzrost świadomości kierowców na
temat problemów związanych
z brakiem kontroli stanu technicznego pojazdu. To, jak często kontrolujemy samochody, ma wpływa

na bezpieczeństwo na drodze, bo
niesprawne maszyny i małe usterki
to jedne z głównych przyczyn wypadków. Co więcej, pracownicy
firmy zauważają, że sprawdzane
w akcji samochody coraz rzadziej
posiadają wady i usterki.

