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1 września w 71 szkołach w Rudzie Śląskiej nowy rok szkolny rozpoczęło około 16 tys. uczniów. – Wszystkim
pierwszoklasistom chciałabym życzyć, żeby szkoła kojarzyła im się tylko z przyjemną nauką i wspaniałą zabawą,
żeby do ich zeszytów traﬁały uśmiechnięte buźki – podkreślała Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty,
uczestnicząca w inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 41.

Za minutę pierwszy dzwonek…

Pierwszoklasistom podczas rozpoczęcia roku towarzyszy podekscytowanie i ciekawość przed tym co nowe.

Foto: MS

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 w
Rudzie Śląskiej. – Na wszystkich czekają już nowe elementarze dostarczone przez Ministerstwo Oświaty – dodaje. Na boisku szkolnym, punktualnie o godzinie 9, zebrali się pierwszo-

klasiści, rodzice oraz grono pedagogiczne.
O wrażenia z tego wydarzenia zapytaliśmy mamę 7-letniego Pawła, Marzenę Knoppik, będącą jednocześnie
nauczycielką informatyki w tej szkole.

To wyjątkowy początek roku szkolnego, gdyż tegoroczną naukę rozpoczęły zarówno siedmio- jak i sześciolatkowie. – Do naszej szkoły przybyło
110 uczniów, z czego 35 sześciolatków – komentuje Anna Skurczyńska,

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

– Jestem dość zestresowana, a jednocześnie szczęśliwa, że mój syn rozpoczyna naukę. Zarówno na rodziców jak
i nauczycieli z każdym rokiem czekają
nowe wyzwania. Nie jesteśmy ich
w stanie w pełni przewidzieć, jednak
możemy pomóc sobie w ich zwalczaniu
poprzez odwoływanie się do nabytych
wcześniej doświadczeń – mówiła.
Emocje dorosłych podzielały także
dzieci, a szczególnie pierwszoklasiści.
Każdy z nich przyniósł ze sobą słynną
„tytę”, wypełnioną ulubionymi słodyczami. Poza tym każda pierwsza klasa
otrzymała od Prezydent Miasta zestawy przyborów szkolnych. Pierwszoklasiści, pytani o początkowe wrażenia zgodnie twierdzili, że cieszą się na
początek swej przygody z nauką.
– Chciałbym nauczyć się już dobrze
pisać. Ważne jest dla mnie nabywanie
nowych umiejętności, które pomagają
w dorosłym życiu – zwierzył się Daniel Przybyła, uczeń pierwszej klasy.
Na wychowanków czeka wiele pomocy naukowych, zakupionych zarówno
z funduszy unijnych, jak i szkolnego
budżetu. Dodatkowo do dyspozycji
mają salę zabaw oraz zewnętrzny plac
zabaw. – Myślę, że będziemy mogli
pobawić się czasami w świetlicy i sali
gimnastycznej. Nie mogę się już doczekać, by poznać nowych kolegów i koleżanki – dodał Daniel.
Dominika Kubizna
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KRONIKA TYGODNIA
Nietrzeźwy zniszczył samochód
W sobotnią noc (30.08.) rudzcy
policjanci zatrzymali nietrzeźwego
kierowcę, który kilka minut wcześniej najechał na zaparkowany przy
ul. Niedurnego samochód. Sprawcą
okazał się 21-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, przy którym mundurowi
znaleźli narkotyki. Mężczyzna w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu miał także sfałszowaną
datę kolejnych badań technicznych.
Teraz grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kradzież w łaźni
W ubiegłym tygodniu policjanci
rudzkiego komisariatu zatrzymali
nieuczciwego górnika, który w ubiegłym tygodniu z kopalnianej łaźni
KWK Halemba skradł plecak z ubraniami i drogim telefonem komórkowym o wartości 2600 zł. Mundurowym udało się jednak zatrzymać
sprawcę oraz odzyskać skradzione
mienie. Zatrzymany 58-latek twierdzi, że nie mógł odpuścić takiej okazji. Mężczyzna usłyszał już zarzut
kradzieży, za co grozi mu do pięciu
lat pozbawienia wolności, a dyrekcja
kopalni zapowiedziała zwolnienie
nieuczciwego górnika z pracy.

Uwaga na łańcuszki
Policjanci z Komendy Miejskiej
Policji ostrzegają, że coraz częściej
w Rudzie Śląskiej dochodzi do kradzieży biżuterii. Złodzieje zrywają ją
bezpośrednio ze swoich ofiar. Apelujemy o ostrożność oraz szybkie zgłaszanie przestępstwa policji. Na początku sierpnia na ulicy Tuwima
o godzinie 12.45 nieznany sprawca
zerwał z szyi starszej kobiety złoty
łańcuszek wartości 700 złotych. Ofiara nie spodziewała się ataku sprawcy,
który podbiegł do niej od tyłu i zerwał łańcuszek. Do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej.

Będą kolejne zarzuty?
Katowicki sąd uznał, że zatrzymanie
Jarosława K. w związku z nieprawidłowościami przy przetargach dla Kolei
Śląskich było bezpodstawne. Równocześnie trwa śledztwo wobec byłego
prezesa GPW i innych, zamieszanych
w sprawę. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zarzutów.
Decyzja Sądu Rejonowego (Oddział Wschód) w Katowicach ma
związek z czerwcowym zatrzymaniem Jarosława K. na wniosek prokuratury. Rudzki radny złożył zażalenie
w tej sprawie. Na tym jednak nie koniec.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
nadal bowiem sprawdza, czy i do jakich
nieprawidłowości doszło podczas przetargów dla Kolei Śląskich. – Sąd rozpoznał zażalenie w sprawie Jarosława K.
i Piotra M. i uznał, że ich zatrzymanie

było niezasadne. Natomiast nie ma to
żadnego wpływu na treść stawianym im
zarzutów – mówi Marta Zawada-Dybek,
rzeczniczka Prokuratury Okręgowej
w Katowicach.
Prokuratura nie zgadza się z decyzją
sądu, od której nie może się odwołać,
bo ta jest prawomocna. Uzasadnienie
postanowienia mamy poznać 4 września. – Zdaniem prokuratury z uwagi na
obawę matactwa zachodziła potrzeba
niezwłocznego zatrzymania sześciu
osób, związanych ze sprawą. Wnioskowaliśmy nawet o areszt, ale sąd wobec
zatrzymanych postanowił zarządzić
środki zapobiegawcze w postaci poręczeń i dozoru policji – wyjaśnia Zawada-Dybek.
Przypomnijmy, że byłemu szefowi
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, rudzkiemu radnemu, Jarosła-

wowi K. przedstawiono zarzuty działania na szkodę spółki i wyrządzenie strat
na kwotę 7 mln zł. Podobne zarzuty
usłyszał b. wiceprezes GPW – Piotr M.
Chodzi o postępowanie o udzielenie
zamówień publicznych na dostawę taboru kolejowego. Spółka Inteko (spółka
córka KŚ) miała za zadanie dostarczyć
pociągi dla Kolei Śląskich i stworzyć
system sprzedaży biletów. W tym celu
zaciągnięto kredyt, który poręczyła –
zależna od samorządu województwa
śląskiego – spółka GPW.
Po zatrzymaniu i przesłuchaniu Jarosław K. i Piotr M. zostali zwolnieni po
wpłaceniu kaucji w wysokości po 100
tys. zł. Zatrzymania dotyczyły także
Marka W., b. szefa Kolei Śląskich,
a także b. wiceprezesa – Artura N. oraz
jednego z pracowników KŚ i szefa firmy Sigma Tabor – Zbigniewa M.
– Śledztwo zostało przedłużone do
początku przyszłego roku. W tej chwili

prokuratura analizuje kolejne przetargi,
więc sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań – zaznacza
rzeczniczka katowickiej prokuratury.
Sam radny, który jest zamieszany
w sprawę, zrezygnował ze stanowiska
przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa. – Komisja prawa zrealizowała cały plan pracy
na rok 2014, a więc kolejne posiedzenia
będą mogły dotyczyć spraw, które nie są
już objęte planem – oświadczył podczas
ostatniej sesji radny. – Ostatnią inicjatywą komisji, jaka została podjęta na posiedzeniu pod moim kierownictwem,
było przekazanie do konsultacji już
ostatecznych projektów zmian w regulaminie Rady Miasta Ruda Śląska.
Próbowaliśmy skontaktować się telefonicznie z radnym, by ten odniósł się
do stawianych mu przez prokuraturę zarzutów. Niestety – bezskutecznie.

Joanna Oreł

Kierowcy na motor!
Duża zmiana w przepisach ruchu
drogowego – kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kat. B, mogą bez
przystępowania do egzaminu prowadzić motocykle. Warunek: kierowca
powinien być posiadaczem prawa jazdy od co najmniej 3 lat, a pojemność
silnika motocyklu nie może być większa niż 125 cm3. Takie pojazdy mogą
osiągać prędkość do 90 km/h.
– To bardzo niebezpieczne. Jazda
motocyklem to całkowicie inna jazda jak samochodem. Inaczej się
skręca, przede wszystkim jest inne
hamowanie – komentuje Ryszard
Janeczek, motocyklista, wieloletni
posiadacz prawa jazdy kategorii
A i B. – Przede wszystkim ktoś, kto
chciałby jeździć na motocyklu musi
przejść kilkugodzinne szkolenie. To
nie jest tak jak z rowerem. Mamy tu
do czynienia z silnikiem mechanicznym i to o sporej pojemności. Tym
bardziej, że motocykle nowszej generacji przy tej pojemności tworzą

na tyle duże przyspieszenie, że ktoś,
kto nie ma obycia, może zrobić sobie
albo innym dużą krzywdę – dodaje.
– Mimo tego że jestem posiadaczem prawa jazdy od wielu lat, nie
przesiadłbym się na motor bez odpowiedniego szkolenia – deklaruje
kierowca Bartosz Kluczny.
Są jednak i tacy, którzy widzą dobre strony wprowadzonych zmian: –
Kierowcy będą mogli przesiąść się na
motocykle zamiast wszędzie jeździć
samochodami. Być może zmniejszą
się korki. Apeluję jednak o rozsądek,
ponieważ ktoś, kto nigdy nie jeździł
motocyklem musi być odpowiedzialny
i mieć wyobraźnię – wskazuje Tomasz
Jarosz, instruktor z Ośrodka Szkolenia Kierowców Elka w Rudzie Śląskiej i dodaje: – Kiedy ktoś już spróbuje jazdy na motorze, bardzo szybko
będzie chciał zdobyć uprawnienia na
sprzęt o większej mocy. Spodziewamy
się już niebawem większego zainteresowania kursami na kategorię A.

Takim pojazdem kierowcy kategorii B mogą teraz poruszać się po drogach bez dodatkowego szkolenia.

Foto: RŁ

Większy ruch już obserwują sprzedawcy jednośladów. – O dziwo o motocykle pytają panowie po 40, a nie
dwudziestolatkowie. To wygodny,
szybki i niedrogi środek transportu –
mówi Łukasz Biskup, sprzedawca
jednośladów Romet i Zipp.
Zmiana w ustawie obowiązująca
od 24 sierpnia obejmuje również zdawanie egzaminu państwowego w sa-

mochodzie używanym podczas kursu.
Za to udogodnienie będzie trzeba jednak dodatkowo zapłacić. W przygotowaniu jest również możliwość
przystąpienia do egzaminu bez konieczności uczęszczania na kurs teoretyczny, taka zmiana może zacząć
obowiązywać najwcześniej na początku 2015 r.
Renata Łukasiewicz
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W sobotę (30.08.) rudzianie, jeżdżąc na rolkach, mogli pomóc naszej Andżelice, która jest teraz za
oceanem i przechodzi długi okres rehabilitacji po operacji nóżki. Pomysłodawcą akcji, która odbyła się
na Burloch Arenie, był Krzysztof Wątroba.

Pomoc na rolkach

Mieszkańcy mogli towarzyszyć panu Krzysztofowi podczas pokonywania zaplanowanego dystansu.

– Chcę siebie i Was zmobilizować do wykonania
jeszcze jednego gestu dobrej woli. W tym celu zobowiązuję się do przejechania jednorazowo 50 km na
rolkach na torze Burloch Arena w Rudzie Śląskiej,
w zamian za zadeklarowanie wpłaty dowolnej kwoty na konto siepomaga.pl dla Andżeliki. Wszystko
po to, by suma wpłat w dniu wydarzenia, czyli 30
sierpnia, osiągnęła kwotę 5 tys. zł – zapowiadał
wcześniej pan Krzysztof Wątroba.
Powodem, dla którego zorganizowano wydarzenie, był kończący się termin możliwości przesyłania na konto fundacji www.siepomaga.pl funduszy,
które mają wesprzeć w leczeniu małą rudziankę. Na
tej właśnie stronie internetowej widnieje informacja, że 1 września konto zostanie zamknięte. A do
potrzebnej sumy wciąż brakowało 16 tysięcy zł.
Mieszkańcy mogli towarzyszyć panu Krzysztofowi podczas pokonywania zaplanowanego dystan-

Foto: RP

su, chętnych było sporo: – Cieszę się, że mogłam
pojechać. Robię coś dla siebie i mogę pomóc innym,
to wspaniała sprawa – mówiła pani Jadwiga, mieszkanka Rudy.
– Jechałem chwilę z panem Krzysztofem, jednak
nie przebyłem całego dystansu 50 km. Jest to duży
wyczyn, ale cel jest szczytny, więc wielki szacunek
za to, że ktoś chce w taki sposób pomagać – tłumaczył pan Marian z Orzegowa.
Dla wszystkich zainteresowanych pomocą, istnieje jeszcze możliwość w postaci indywidualnego
przelewu z własnego konta bezpośrednio na konto
Andżeliki:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul.
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank BPH SA
O/Warszawa 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 21277 Polak Andżelika – darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia
RP

Będą ekspertami od historii regionu
To pierwsza taka klasa w kraju. Licealiści
z ZSO nr 2 będą współpracowali z Instytutem Pamięci Narodowej. Dzięki temu jeszcze lepiej, a do
tego osobiście poznają historię miejsca, w którym
żyją.
Licząca ok. 30 osób klasa licealna o profilu humanistycznym z innowacją wiedzy o regionie to
kontynuacja projektu, który od 2011 roku realizowany był w gimnazjalnej klasie regionalnej przy
II LO.
– Kiedy w trzeciej klasie padł taki pomysł, młodzież stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by zakończyć naszą wspólną przygodę – przyznaje Anna
Morajko, opiekunka klasy i nauczycielka j. polskiego w ZSO nr 2 im. G. Morcinka.
Katowicki oddział IPN-u bez cienia wątpliwości podjął się współpracy z rudzkimi licealistami.
– To bardzo świadoma młodzież, o czym mogliśmy
się przekonać przy okazji innych projektów – zaznacza Anna Skiendziel z IPN Katowice. – Wystarczy przypomnieć, że uczniowie ZSO nr 2 zwyciężyli w tegorocznym IV Śląskim Turnieju Debat
Oksfordzkich.
W ramach patronatu nad regionalną klasą licealną, uczniowie będą uczestniczyli w konkursach

Od 1 września IPN obejmuje patronat nad klasą regionalną.

Foto: JO

organizowanych przez IPN oraz wydarzeniach
związanych ze zbliżającym się Rokiem Pamięci
Ofiar Tragedii Górnośląskiej, a także wycieczkach
śladami historii – m.in. do Auschwitz, Piekar Śląskich, czy obiektów Obszaru Warownego
„Śląsk”.
– Mamy nadzieję, że patrząc na nasze pozytywne doświadczenia, inne szkoły przekonają się do
tworzenia podobnych klas – mówi Anna Morajko.

Joanna Oreł
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Integrujmy się!

Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, tarcze
strzeleckie to tylko niektóre atrakcje, jakie
czekały w czwartek (28.08.) na pracowników ﬁrmy Lambertz podczas pikniku rodzinnego. – Po raz pierwszy impreza odbyła
się w ogrodzie katowickiego zakładu, wcześniej była organizowana w rudzkim oddziale
ﬁrmy. Poprzez zmianę otoczenia chcieliśmy
urozmaicić charakter imprezy – mówiła Monika Gamon, pracownik działu marketingu.
– Firma zatrudnia obecnie około 500 pracowników, warto więc zapewnić im chwilę
wytchnienia od codziennych obowiązków –
dodała.
W trakcie pikniku zadbano o rozrywkę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi
mogli pomalować twarze na wzór
postaci z kreskówek. Na dorosłych czekał
grill, konkursy oraz pokaz akrobacji motocy-

Łączy ich pasja

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem pracowników.

klowych Łukasza Kornobisa, pracownika
ﬁrmy Lambertz. Dla tych, którzy pragnęli
podnieść swe kwaliﬁkacje z zakresu bezpieczeństwa, ﬁrma przygotowała kurs pierwszej

Foto: DK

pomocy. – Takie pikniki to bardzo dobry pomysł na integrację katowickiego i rudzkiego
zakładu – zgodnie podkreślali pracownicy.
Dominika Kubizna

OGŁOSZENIE

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Smak jak za dawnych lat...

informuje o wywieszeniu na okres 21
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6 (II piętro) wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze
zamiany pomiędzy Gminą Miastem
Ruda Śląska a Skarbem Państwa
1) nieruchomości zabudowanych
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym osób trzecich
położonych przy ulicach: Szczęść
Boże 54, Karola Bytomskiego 18,
Henryka Wieniawskiego 1,3,5, Jana
Sobieskiego 24, ks. Józefa Niedzieli
53 – 53a, Sosinki 1,

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

2) stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gminy – Miasta Ruda Śląska Śląskiej położonych przy ulicach: Jadwigi Markowej 4 i Kłodnickiej – 1
Maja.

Na zakończeniu sezonu pszczelarskiego obecna była także Prezydent Miasta.

– Hodowanie pszczół musi być
pasją, gdyż bez tego owady nie przetrwają – zapewniał Adrian Dmuchowski, członek Rudzkiego Koła
Pszczelarzy na corocznej imprezie
poświęconej bartnikom, która odbyła się w środę (27.08.). – Ten rok bardzo dobrze się rozpoczął dla pszczelarzy, bywały stosunkowo ciepłe noce, co umożliwiało pszczołom stabilny rozwój – poinformował Jerzy
Cieśla, prezes Rudzkiego Koła
Pszczelarzy, właściciel 120 rodzin
pszczelich. W rudzkim kole działa

Foto: DK

około 30 hodowców, trzech z nich posiada
tytuły Mistrzów Pszczelarstwa. Członkowie koła dysponują 641 rodzinami pszczelimi. Działalność Koła Pszczelarzy to nie
tylko coroczne spotkania, ale także prowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych oraz organizowanie Daru Serca, czyli zbiórki miodu na cele charytatywne.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
spotkania pszczelarzy organizowane
w przedszkolach, na których maluchy mają okazję poznać sprzęt pszczelarski, ubiór
oraz charakter pracy pszczelarza.
Dominika Kubizna
REKLAMA

„Piekarok” połączył rudzian.

Zapach świeżo pieczonego chleba unosił
się nad rudzkim „piekarokiem” w ostatnią
sobotę sierpnia (30.08.), podczas „Pikniku
z bajlagą”. – Jest to jedyny taki obiekt na terenie Rudy Śląskiej, pełniący nadal swą funkcję – mówił Łukasz Urbańczyk, rudzki konserwator zabytków. – Dawniej, „piekaroki”
mieściły się na każdym śląskim osiedlu, obecnie tylko na ulicy Bujoczka 24 możemy przypomnieć sobie ich charakter – dodał.
– 32 chleby wypiekał Mirosław Dziuryk,
najdłuższy stażem piekarz ﬁrmy „Jakubiec”.
Takie przedsięwzięcie to wspaniała zabawa
dla pasjonata pieczenia – podkreślił.

Foto: DK

Kolejną atrakcją pikniku był konkurs na
śląską „bajlagę”, czyli produkt, z którym
można było spożyć ciepłą jeszcze „sznitę”.
Rudzianie przynieśli m.in. śląskie „hekele”,
czyli pastę ze śledzia, ugotowanego jajka,
ogórka kiszonego oraz cebuli, „tuste”, czyli
smalec, a także sery i dżemy. Piknik urozmaiciły śląskie szlagiery, płynące z akordeonów radnych Józefa Osmendy oraz Witolda Hanke. O tradycji śląskiej kuchni opowiadał radny Jan Wyżgoł, który zdradzał
również przepisy na domową „hauskyjzę”
czy „hekele”.
Dominika Kubizna

jemy
Respektu
dziny 3+
Kar tę Ro

PROWADZIMY
SKUP* I SPRZEDAŻ
PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
*

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

zależnie od stanu i zapotrzebowania

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

pn.-pt. 9.00-18.00,
sob. 10.00-13.00
w w w. podr eczni ki - om e ga. pl
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Wakacyjna zabawa z historią
Właśnie zakończyły się „Wakacje
z Muzeum”, które z roku na rok zyskują
coraz większą rzeszę fanów. W drugim
turnusie pięciodniowych warsztatów organizowanych przez Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka udział brało
33 dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
– Zawsze staramy się przygotować nową ofertę, gdyż mamy sporą grupę dzieci,
które odwiedzają nas co roku, zarówno
w okresie ferii zimowych, jak i wakacji –
mówił Andrzej Godoj, adiunkt w dziale
naukowo-oświatowym Muzeum Miejskiego.
– Proponujemy szereg zajęć, podczas
których można się nieźle bawić, dodatko-

wo wzbogacając wiedzę o Polsce, Górnym
Śląsku i Rudzie Śląskiej. Byliśmy w skansenie w Parku Śląskim. W Gliwicach zwiedziliśmy Villę Caro oraz wzięliśmy udział
w lekcji muzealnej organizowanej na Zamku Piastowskim. Mieliśmy także okazję
zwiedzić rudzki magistrat – wyliczał.
Oprócz wycieczek w ciekawe miejsca,
zorganizowano także liczne warsztaty
w Muzeum Miejskim. W piątek (29.08.)
podopieczni mieli m.in. za zadanie przenieść na papier jeden z piękniejszych
rudzkich kościołów: – Właśnie kończymy
rysować kościół św. Józefa w Orzegowie
– opowiadała Małgosia Jarczewska, biorąca udział w warsztatach.

61 drugich szans
Koniec wakacji oznacza dla strażników miejskich zakończenie akcji
„Mandat zaufania”. Funkcjonariusze
w lipcu i sierpniu upominali tych, którzy wybrali na wakacyjne kąpiele
miejsca zabronione, czyli stawy, glinianki i zalewiska. W tym roku taki
mandat otrzymało aż 61 nierozsądnych pływaków.
– „Mandaty zaufania” to wyjątkowa sytuacja. Nie chcieliśmy robić tego
tak, by każdemu wręczać takie napomnienia. Chcieliśmy uniknąć sytuacji,
w której ludzie będą chodzić w miejsca

zabronione, by taki mandat otrzymać.
Staraliśmy się, by ta akcja miała w stu
procentach charakter wychowawczy –
tłumaczy mł. insp. Tomasz Parzonka,
rzecznik prasowy Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
Dziewiąty rok trwa już akcja, w której strażnicy miejscy obdarzają zaufaniem nieodpowiedzialnych pływaków.
W ubiegłym roku funkcjonariusze
w Rudzie Śląskiej wręczyli 90 mandatów zaufania.
– „Mandat zaufania” wręczany
przez strażników miejskich jest formą

W SKRÓCIE
Kolejni zasłużeni
Antoni Ratka oraz Barbara i Adam Podgórscy – znani działacze społeczni, dziennikarze, publicyści i pisarze dołączyli do grona „Zasłużonych dla Miasta Ruda Śląska”.
Tytuł ten, przyznany podczas czwartkowej
sesji Rady Miasta, jest uhonorowaniem ich
dotychczasowej działalności na rzecz Rudy
Śląskiej i jej mieszkańców.
W drugim turnusie ,,Wakacje z Muzeum” udział wzięło 33 dzieci.

– To już trzeci raz, kiedy spędzam
wakacje w muzeum. Wczoraj na przykład byliśmy w Zamku Piastowskim,
w którym mieliśmy ciekawe zajęcia
i gry. Pani, która nas oprowadzała,

pouczenia i tym samym
ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia dla osób kapiących się w miejscach
zabronionych, czyli stawach, gliniankach i zalewiskach – podkreśla rzecznik prasowy. – Oprócz tego chcemy też edukować
młodzież. Od początku
maja udajemy się do szkół
oraz przedszkoli i mówimy
o zagrożeniach w tym zakresie – dodaje.
Robert Połzoń

Jak dobrze przygotować się
do matury z matematyki?

uważają się za matematyczne „beztalencia”. Wielokrotnie spotkałam się
z sytuacją, że do naszej szkoły przychodzili zrozpaczeni rodzice, którzy
dla swoich dzieci nie widzieli już nadziei i uważali, że ich pociechy nie są
w stanie pojąć tego trudnego przedmiotu. Po czym okazywało się, że regularna praca szybko zaczęła przynosić efekty. Dziś ci uczniowie są szczę-
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dodatkowo opowiadała nam o rycerzach.
Na pewno przyjdę tu za rok i przyprowadzę siostrę – zapewniała dziesięciolatka.
Magdalena Szewczyk

Dąb pomnikiem
Ogromna wartość historyczna, okazałe
rozmiary, szczególne walory przyrodnicze
oraz wiek – atrybuty te przesądziły o wpisaniu Dębu Goduli na listę rudzkich pomników przyrody. – Przyczyni się to do wzrostu
świadomości ekologicznej i przyrodniczej
społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu
do uchwały Rady Miasta.

Ginące zawody i obyczaje
Na łamach gazety zapraszamy na wernisaż wystawy „Ginące zawody i obyczaje” ,
który odbędzie się 5 września o godzinie
17.00 w siedzibie stowarzyszenia „Barwy
Śląska” przy ul. Młyńskiej 16. Wstęp wolny.

Nowy przewodniczący

Dziewiąty rok trwa już akcja, w której strażnicy miejscy obdarzają zaufaniem nieodpowiedzialnych pływaków.
Foto: RP

W 2014 roku co czwarty uczeń w Polsce nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki.
O tym, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki w rozmowie z Agnieszką Wraną
– dyrektorem Szkoły Matematyki Horyzonty.

Red.: – Pani dyrektor, matematykę na maturze muszą zdawać wszyscy, nawet ci uczniowie, którzy tego
przedmiotu po prostu nie rozumieją…
Agnieszka Wrana: – To prawda, ale
moje doświadczenie mówi, że do matury na poziomie podstawowym są
w stanie dobrze się przygotować
wszyscy uczniowie. Nawet ci, którzy
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śliwymi studentami, bo zdali maturę
i dostali się na wymarzone studia.
Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dotarciu do ucznia, z czym
bywa problem w przepełnionych klasach szkół powszechnych. Poza tym,
kłopotem wielu uczniów są zaległości
ze szkoły podstawowej i gimnazjum,
które później nie pozwalają opanować nowych partii materiału. Nasza
metoda nauczania umożliwia nadrobienie i uzupełnienie tych braków.
– No właśnie, w jaki sposób przygotowujecie uczniów do matury
w Szkole Matematyki Horyzonty?
– Organizujemy kursy do matury
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które trwają od września do
kwietnia. Tym, co nas wyróżnia, jest
praca w małych, 4-osobowych grupach o jednakowym stopniu zaawansowania. To rozwiązanie pozwala na

indywidualne podejście do ucznia,
zapewnia miłą i przyjazną atmosferę
na zajęciach, a jednocześnie pozwala
nam zaproponować klientom atrakcyjną cenę za jedną godzinę zegarową
nauki. Pracujemy według precyzyjnie
zaplanowanego programu nauczania,
który gwarantuje, że uczniowie „przerobią” pełny zakres materiału potrzebny do matury. Zajęcia w naszej
szkole prowadzą doświadczeni nauczyciele z najlepszych szkół w regionie, będący jednocześnie egzaminatorami maturalnymi. Jakiś czas temu naszą ofertę poszerzyliśmy o kursy przygotowawcze do matury z ﬁzyki.
– Jakie wyniki na maturze osiągali wasi uczniowie w minionych
latach?
– Nasza Szkoła funkcjonuje od
2009 roku. Od jej powstania, co roku
wszyscy kursanci zdają maturę,
w większości przypadków na wynik
lepszy od spodziewanego. Ich opinie
zebraliśmy na naszej stronie internetowej – zachęcam do zapoznania się.
– Czy Pani szkoła prowadzi zajęcia tylko dla maturzystów?
– Nie. Prowadzimy również korepetycje dla gimnazjalistów, uczniów

Nowym przewodniczącym Komisji Prawa,
Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska został radny Jan Wyżgoł.
Wcześniej Rada Miasta podjęła decyzję o odwołaniu z tej funkcji Jaroslawa Kani.
REKLAMA

szkół ponadgimnazjalnych. Zauważam, że zainteresowanie korepetycjami z matematyki rośnie, bo rodzice i uczniowie zdają sobie sprawę, że rola matematyki we współczesnym świecie jest coraz większa.
Badania i analizy pokazują, że najlepsze oferty pracy na rynku czekają na absolwentów technicznych lub
ekonomicznych kierunków studiów.
– Gdzie odbywają się zajęcia
szkoły?
– W Rudzie Śląskiej nasz oddział
mieści się przy ul. Chłopskiej 34.
– W jaki sposób można zapisać
się na kursy i korepetycje?
– Komplet informacji o naszej ofercie oraz formularze zgłoszeniowe
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.szkola-matematyki.pl.
Na wszystkie pytania odpowiemy też
pod numerem telefonu 604-814-458.
– Dziękuję za rozmowę.
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OGŁOSZENIE

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 222) wykazów niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej-Halembie
przy ulicy Nowy Świat, obręb
Halemba, k.m. 3, zapisanych w
KW nr GL1S/00000352/0, stanowiących działki nr:
– 3729/88
o powierzchni 905 m2,
– 3730/88
o powierzchni 631 m2,
– 3733/88
o powierzchni 1014 m2,
– 3735/88
o powierzchni 821 m2,
– 3736/88
o powierzchni 811 m2,
które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz działki
nr:
– 3731/88
o powierzchni 302 m2,
– 3734/88
o powierzchni 273 m2,
które zostaną sprzedane w drodze przetargu pod drogę dojazdową.

Z deszczu nie pod wiatę Kapliczka to nie śmietnik!

Ten przystanek jest zmorą wielu pasażerów komunikacji miejskiej.

Nowy Bytom to centralna
część Rudy Śląskiej, z której
można dostać się nie tylko do
każdej dzielnicy miasta, ale także
do naszych sąsiadów: Zabrza,
Katowic, Chorzowa, czy Bytomia. Z przystanku „Nowy Bytom
– Centrum” korzysta grono ludzi,
którzy na co dzień muszą borykać
się z niedogodnościami związanymi z tym miejscem: – Jestem
starszym człowiekiem i gdy czekam
na autobus z chęcią skorzystałbym
z ławki. Niestety tutejsza jest tak
mała, że czasem mieszczą się na
niej tylko dwie osoby. Dodatkowo,
gdy pada deszcz lub śnieg, wiata
jest tak mała, że trudno się schować, tym bardziej, że w godzinach
szczytu na tym przystanku są tłumy
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– zgłaszał nam rozgoryczony
mieszkaniec.
W tej sprawie zwróciliśmy się do
Urzędu Miasta: – Wiata znajdująca
się na tym przystanku autobusowym
nie jest własnością Miasta Ruda
Śląska. Mając na uwadze prośby
Czytelników, którzy zwrócili się do
redakcji, wystąpiliśmy do zarządzającego terenem z prośbą o rozważenie możliwości wymiany wiaty na
większą – tłumaczy Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Jak udało nam się ustalić, wspomniany teren należy do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Będziemy na
bieżąco informować o podjęciu ewentualnych zmian związanych z wiatą.
Magdalena Szewczyk

Kiosk, kapliczka a teraz także i śmietnik – przeznaczenie
obiektu przy ulicy Piastowskiej
zmienia się na przestrzeni lat.
Mieszkańcom nie podoba się
to, czemu służy teraz to miejsce.
– Stara kapliczka jest teraz
śmietnikiem. Nie może tak
być, że w miejscu sakralnym
ludzie będą wyrzucać butelki,
papierki i inne rzeczy. Trzeba
to miejsce oczyścić ale też odpowiednio zabezpieczyć –
mówi pan Mateusz z dzielnicy Ruda.
Tematem zainteresowaliśmy
Urząd Miasta. – Kapliczka jest
własnością miasta i faktycznie
miejsce to jest zaśmiecone.
W najbliższych dniach zostanie
jednak ono uprzątnięte. Obiekt,
o którym mowa, nie jest historycznie kapliczką, lecz kioskiem,
a jego wiek określa się mniej
więcej na 100 lat. Kiedy obiekt
przestał pełnić swoją pierwotną
funkcję, został zagospodarowany pod miejsce kultu, a opiekę
nad nim przejęła sąsiadująca
paraﬁa pw. św. Józefa. W związku z licznymi zaśmieceniami
oraz próbami dewastacji ka-

We wnętrzu obiektu wala się mnóstwo śmieci.

pliczki, dewocjonalia zostały
z niej usunięte, dlatego kapliczka jest obecnie pusta – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Ruda Śląska. –
Żeby rozwiązać problem dewastacji tego miejsca rozważane są
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obecnie różne warianty zagospodarowania obiektu. O jego
przyszłości będziemy rozmawiać
zarówno z paraﬁą jak i Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki
Mieszkaniowej – dodaje.
Robert Połzoń
REKLAMA

SER GOUDA
15,59 kg

FILET Z INDYKA
17,59 kg

SZYNKA KONSERWOWA 13,99 kg
Ruda Śląska – Nowy Bytom
ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. nieczynne

Ruda Śląska – Wirek,
ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-20.00

REALIZUJEMY
BONY ŻYWIENIOWE
KWK HALEMBA-WIREK,
KWK POKÓJ
I KWK BIELSZOWICE
ORAZ BONY SODEXO
I CHEQUE
DEJEUNER-SUBIEKT.
Oferta ważna do wyczerpania
lub do 9.09.2014 r.

KLUSKI ŚLĄSKIE MROŻ. 7,99 kg
JAJKA 15 szt., M
4,59 zł
FRYTKI AVIKO KARB. 750g
4,39 zł
MARGARYNA LEWIATAN 250 g 1,29 zł/szt.
DANIO WANILIOWE 4-PAK
4,99 zł
WINOGRONA BIAŁE
3,99 zł/kg
WĄTROBA DROBIOWA
4,19 zł/kg
GRUSZKA
1,99 zł/kg
BLACK NAPÓJ 250 ml
1,99 zł/szt.

WOKÓŁ NAS

Blok ocieplony jest metodą lekko mokrą.

powietrza, co powoduje wykraplanie
wilgoci na ścianach lokalu i nie jest
spowodowane przemarzaniem ścian.
Dla ustalenia przyczyn zawilgocenia
lokator winien zgłosić ten fakt do na-
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szej spółki, by zwołać wizję techniczną. W roku bieżącym nie odnotowaliśmy takich zgłoszeń dotyczących tego
budynku – dodaje.
Robert Połzoń

Zarośnięty chodnik
– Sprawa dotyczy skweru w górnej
części Bykowiny, obok przychodni
przy ul. Sztolniowej. W kwietniu bieżącego roku blisko 80 osób złożyło
pismo, by poruszyć to zagadnienie na
spotkaniu pani prezydent z mieszkańcami. Ostatecznie skierowałem jeszcze dodatkowe pismo do Wydziału
Gospodarki Komunalnej – zgłaszał
nam pan Kamil Rysz, któremu zależy,
by poprawić walory estetyczne tego
miejsca. Konkretnie chodzi o zaniedbane obrzeża chodnikowe, które wymagają wyplewienia, ustawienie pojemników na śmieci oraz ławek.
Pan Karol w czerwcu otrzymał odpowiedź na pismo, dowiadując się, że
wspomniany fragmentu ciągu pieszego będzie włączony do stałego utrzymania.
– W lipcu przeprowadziłem również
rozmowę telefoniczną z wydziałem,
podczas której poinformowano mnie,
że jest wystawione zlecenie, a tymczasem mija kolejny miesiąc i żadnych
prac nie podjęto – dodaje.

Postanowiliśmy ustalić co jest powodem takiego stanu rzeczy: – Ciąg
pieszy od ul. Kopalnianej do placu
w rejonie ul. Sztolniowej został ujęty
w sierpniu br. do stałego utrzymania
w ramach umowy na „Sprzątanie
i zimowe utrzymanie chodników
i parkingów na terenie miasta Ruda
Śląska w dzielnicach Bykowina, Nowy Bytom”.
W sierpniu były wykonywane prace
polegające na sprzątaniu przejścia,
a dokładniej zamiatanie. Natomiast
z uwagi na to, że dotychczas nie były
tam prowadzone żadne prace porządkowe, a obrzeża chodników były mocno pozarastane darnią, wymagany
jest tam duży nakład pracy. Zajmie to
trochę więcej czasu. Prace będą polegać na usuwaniu chwastów z obrzeży
chodników oraz usuwaniu trawy, która rośnie przy krawężnikach – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta.
– 29 sierpnia w pasie zieleni wykonano rowki wzdłuż krawężników oraz

W tym miejscu dotychczas nie prowadzono żadnych prac porządkowych.

usunięto darń z pozarastanych krawężników. Natomiast plac obok przychodni przy ul. Sztolniowej, gdzie stoi
stół do tenisa, zostanie włączony do
stałego utrzymania od września w ramach umowy na ,,Utrzymanie parków

Foto: arch.

i zieleńców, miejskich terenów zieleni
na terenie miasta Ruda Śląska w dzielnicy Bykowina”. Plac będzie sukcesywnie sprzątany oraz czyszczony
z chwastów – dodaje.
Magdalena Szewczyk

Z redakcyjnej skrzynki

Jedna z mieszkanek Rudy
Śląskiej zgłosiła sprawę godną poruszenia, dotyczącą dostarczania wody w beczkowozach: – Dlaczego w Rudzie
Śląskiej nie sprzedaje się wody
w beczkowozach? Posiadam
dużą działkę, na którą muszę
dostarczać wodę. W związku
z tym, pomimo że mieszkam
w Rudzie, zamawiam beczkowóz od Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. Myślę, że
z takiej oferty chętnie korzystałaby większa liczba mieszkańców, co wiązałoby się także
z zyskiem dla naszego PWiK.
Byłabym wdzięczna za rozwiązanie tego problemu – mówiła
rudzianka.
Okazało się, że w Rudzie
Śląskiej jest dostępna taka
usługa: – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej świadczy
usługi w zakresie dostawy wody beczkowozem – odpowiada
spółka.
– Zgodnie z obowiązującym
cennikiem na koszt dostawy
składa się ilość dostarczonej
wody, czas pracy samochodu
oraz liczba przebytych kilometrów. Jednak dostępność sprzętu może być ograniczona, gdy
usuwane są awarie wodociągowe – dodaje.
Ze szczegółowym cennikiem można zapoznać się na
stronie www.pwik.com.pl. Dodatkowo informujemy, że
przedsiębiorstwo oferuje także
usługi usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych, przeróbki
instalacji, zabudowy podliczników ogrodowych oraz pompowania.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

– Informuję, iż budynek przy ul. Kędzierzyńskiej 2 stanowi wspólnotę
mieszkaniową. Budynek jest docieplony metodą lekko mokrą (wykonaną ok.
2000 roku w trakcie uciepłowienia
przez Urząd Miasta) i w chwili obecnej wspólnota nie planuje wymiany
ocieplenia na nowe. W roku przyszłym
planowane jest wykonanie izolacji budynku i malowanie klatek schodowych, a decyzja podjęta zostanie przez
współwłaścicieli w roku przyszłym na
zebraniu rocznym wspólnoty (lutymarzec 2015) – wyjaśnia Joachim
Frank, dyrektor ds. technicznych
MPGM. – Zwracamy uwagę, iż zawilgocenie ścian może być spowodowane przez nieprawidłową eksploatację
lokalu – za niskie temperatury w okresie zimowym i zbyt słaba wymiana

*

REKLAMA

Nieznośna wilgoć
Dla mieszkańca ulicy Kędzierzyńskiej w Rudzie wilgoć staje się problemem nie do zniesienia. „Jedna ze
skrajnych ścian budynku ciągle jest
wilgotna. Ten blok trzeba jak najszybciej ocieplić” – pisze pan Michał,
mieszkaniec dzielnicy Ruda.
– ,,To jest niepojęte, żeby przez tyle
lat trzeba było się zmagać z grzybem
na ścianie. Nawet po jego usunięciu
wystarczy niedługi okres czasu, by znowu się pojawił. W kuchni, która jest
ulokowana od strony ściany frontowej,
ciągle jest mokro i wilgotno. Ten blok
trzeba lepiej ocieplić, bo ta „sklejka”,
którą jest on obity, nie spełnia swojej
roli” – tłumaczy pan Michał.
O wyjaśnienia w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
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REKLAMA

Krzysztof Bochnia prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach

www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

Przeniesienia grobu na inny cmentarz
oraz prawo do grobu na cmentarzu komunalnym
Na początku należy nadmienić, iż
przeniesienie grobu może nastąpić na
podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
który jednoznacznie mówi, iż „ekshumacja zwłok i szczątków może
być dokonana na umotywowaną
prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego.”
Bez otrzymania takiego zezwolenia od inspektora sanitarnego, nikt
z członków najbliższej rodziny nie
może podjąć czynności związanych
z przeniesieniem grobu. Orzecznictwo w tym zakresie jednoznacznie
mówi, iż taką decyzję można otrzymać jedynie w szczególnych przypadkach i z pełnym uzasadnieniem
Czym zastąpić cukier w diecie?

PORADY
DIETETYKA

PORADY ZUS

Anna
Sobańska
-Waćko
Rzecznik
Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Cukier nie zawiera witamin
i składników mineralnych, ponadto
ze względu na silne właściwości
zakwaszające (co obniża odporność), uważany jest za produkt
szkodliwy dla organizmu. Na rynku można znaleźć wiele produktów, które z powodzeniem mogą go
zastąpić. Jednym z nich jest stewia.
Jej wspaniałe właściwości nie są
jeszcze powszechnie znane. Chociaż jest słodka, nie zawiera kalorii,
nie podnosi poziomu cukru we

(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

winien przyjąć każdego zmarłego do
pochówku bez względu na miejsce
jego zamieszkania oraz niezależnie
od miejsca jego śmierci.
Wyrok z dnia 16 lutego 1996 r.,
sygn. akt SA/Wr 674/95 określa również fakt, iż wysokość opłat za usługi
związane z pochowaniem zwłok oraz
miejsce pochówku nie może być dowolna pomimo faktu, iż jak wspomniano powyżej, zarządzanie i utrzymanie cmentarzy leży po stronie burmistrzów i prezydentów miast,
a utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do
związków wyznaniowych. Opłaty
powinny być zatem określone z wyprzedzeniem oraz powinny być objęte określonym planowaniem.

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

Sonia 30 l., Ruda

dwa razy mniej kalorii. Polecany
jest osobom, u których stwierdzono
osteoporozę, ze względu na zwiększone właściwości przyswajania
wapnia. Cukier można też zastąpić
melasą, polecaną szczególnie kobietom w ciąży, ze względu na bogactwo takich pierwiastków jak:
magnez, potas, żelazo, miedź.
Wreszcie miód, który jest bogatym
źródłem witamin B, A, C i K, zawiera też mnóstwo składników mineralnych, z których najważniejsze
to żelazo, magnez, mangan i kobalt.
Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo oraz korzystnie wpływa na
przemianę materii.

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

krwi, dlatego jest polecana chorym
na cukrzycę. Ponadto wykazuje
właściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne i obniżające ciśnienie. Nie powoduje próchnicy zębów. Ze względu na odporność na
wysoką temperaturę do 200 stopni
C, można ją używać do gotowania
i pieczenia. Innym zamiennikiem
białego cukru jest cukier brzozowy
(ksylitol), który smakiem i wyglądem przypomina popularny cukier
rafinowany, jednak ma od niego

Jestem górnikiem, od 25 lat pracuję na dole. W listopadzie 2014 r. będę składał
wniosek o przyznanie emerytury. Po moim wstępnym przeliczeniu wskaźnika do
obliczenia podstawy z kolejnych 10 lat najkorzystniejszy wychodzi z lat 1991-2000
r. Czy mogę we wniosku zaznaczyć te oto lata i czy ZUS się do tego dostosuje? Czy
może zmieni na 10 kolejnych lat z ostatnich 20? Wydaje mi się, że nie powinien
tak postąpić, ponieważ każdy dzień chorobowego musiałem odrobić od 1991 r.
Jan. S. z Nowego Bytomia

Wniosek o przyznanie emerytury
Przepisy ustawy emerytalnej stanowią, że w przypadku m.in. emerytur górniczych, podstawę wymiaru świadczenia ustala się z zarobków z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez wnioskodawcę z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę. Oznacza to, że do ustalenia podstawy

INFORMACJE DLA PACJENTA

Szpakmed Rudzkie Centrum Medyczne, ul. Szpaków 33 (Bykowina)

strony wnioskującej. Warto zwrócić,
również uwagę na drugą część tego
zapisu, która mówi „o osobach uprawnionych do pochowania”. Tym samym, takiej decyzji w przypadku rodzeństwa nie może samodzielnie podjąć tylko jedno z nich, ponieważ
w tym przypadku decyzja powinna
być solidarna.
Odnosząc się do prawa do grobu,
to na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 4
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych
utrzymanie cmentarzy komunalnych
i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie
cmentarz jest położony. Zatem zarządca cmentarza komunalnego po-

Cukier a dieta
mgr Monika
Macioszek
Dietetyk,
Psychodietetyk  
Medietic
Centrum
Poradnictwa
i Edukacji
Zdrowotnej

RUSZYŁA
OD CZERWCA
NIA
NOWA PORAD
ZNA!
HEMATOLOGIC

wymiaru emerytury może Pan wskazać zarobki z kolejnych 10 lat kalendarzowych z okresu od 1994 do
2013 (jeżeli wniosek zostanie złożony w 2014 r.). Zatem zarobki z lat
1991-1993 nie zostaną uwzględnione. Fakt odpracowywania okresów,
w których korzystał Pan z zasiłków
chorobowych nie ma wpływu na
okres, z jakiego ustalana jest podstawa wymiaru emerytury.

Druga możliwość to przyjęcie
do obliczeń podstawy wymiaru
emerytury zarobków z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia – w tym przypadku nie muszą to być kolejne
lata, można wybrać tylko te z najkorzystniejszym wskaźnikiem.
Proponuję, aby składając
wniosek o emeryturę, wystąpił
Pan do zakładu pracy (kopalni)
o wydanie dokumentów zarobkowych (na drukach Rp7) z całego okresu zatrudnienia (lub też
wszystkich, posiadanych przez
zakład pracy), natomiast we
wniosku można zaznaczyć, aby
ZUS ustalając podstawę wymiaru emerytury przyjął korzystniejszy dla Pana wariant.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze:
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tel. 32 243-27-25

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

REKLAMA
Rudzki Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” zamknął
swoją placówkę w Orzegowie. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy swoją działalność rozpoczął w zacisznym miejscu w Kochłowicach, przy ulicy Cegielnianej 7.

Profesjonalna opieka, szacunek
i poczucie bezpieczeństwa

– Naszą działalność rozpoczęłyśmy
w 1996 roku, kiedy to Ośrodek Pielęgniarstwa podpisał umowę na świadczenie
usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
w środowisku zamieszkania pacjenta
z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej.
Był to czas kiedy opiekowałyśmy się dziennie około 400 pacjentami. Jest mnóstwo
pielęgniarek i opiekunek, które są z nami
od początku – mówiła Anna Kuczera-Dudek, wiceprezes zarządu Ośrodka.
– Przede wszystkim nasza działalność
jest skupiona na osobach starszych oraz
chorych i niepełnosprawnych. W tej chwi-

li tempo życia sprzyja wypadkom, urazom.
My wychodzimy naprzeciw rodzinom, które nie są w stanie zorganizować domowej
opieki. Trafiają do nas także pacjenci po
leczeniu szpitalnym, z zaleceniami do
opieki długoterminowej, w ramach której
jesteśmy w stanie zaopatrzyć pacjentów
w całodobową opiekę medyczną, m.in. internistyczną, kardiologiczną, neurologiczną, anestezjologiczną, czy psychiatryczną.
Opiekujemy się również osobami w stanach bardzo ciężkich, zwanych apalicznymi. Mamy doświadczone pielęgniarki, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutki,

opiekunów medycznych i lekarzy. Nasi
pracownicy są bardzo związani z podopiecznymi – dodaje Małgorzata Stępień,
dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Dyrektor Zakładu podkreśla, że najpierw liczą się relacje personelu z pacjentem, dopiero potem dyplomy. Ważne jest także dobrze dobrane wyposażenie, które w tym wypadku zakupione
zostało na bazie 20-letniego doświadczenia zawodowego: – Mamy wspaniale wyposażoną salę rehabilitacyjną
z pięknym widokiem, zakupiłyśmy również łóżko – wannę, która pozwala na
kąpiel pacjentów leżących, będących
w ciężkim stanie. Z takim sprzętem bezpiecznie czuje się zarówno pacjent, jak
i pielęgniarki. Nasze doświadczenia
umożliwiły nam rozeznanie, co jest najważniejsze dla osób objętych opieką
i wyposażyliśmy Zakład w wiele nowych
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sprzętów i udogodnień – informuje
Małgorzata Stępień.
Pierwsze piętro – lawendowe – dedykowane jest pacjentom leżącym, na którym znajdują się m.in. sale intensywnego
nadzoru pielęgniarskiego. Drugie piętro –
błękitno-miętowe – z kolei jest dla pacjentów mogących się poruszać. Tam
znajduje się również sala pobytu dziennego, stanowiąca rodzaj świetlicy, gdzie
może odbywać się terapia zajęciowa bądź
wizyty członków rodziny. Natomiast teren otaczający Zakład będzie umożliwiał
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Organizowany jest ogród pomiędzy drzewami i leszczynami, gdzie przychodzą
wiewiórki.
Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
przeznaczony jest dla 72 osób, posiada
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 53 łóżka, został wzbogacony o dodatkowe 19 łóżek. Te refundowane cieszą
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się sporym zainteresowaniem, dlatego
najczęściej tworzą się do nich kolejki. Zakład w takiej sytuacji proponuje przyjęcie
komercyjne. Są też pacjenci, których stan
zdrowia nie spełnia kryteriów przyjęcia –
tym osobom także oferuje się pobyt w formie komercyjnej.
– Możemy także zaproponować pobyty
krótkoterminowe związane z kuracją poszpitalną, czy wyjazdem rodziny opiekującej się osobą starszą bądź chorą. Dostosowujemy się do potrzeb rodzin oraz podopiecznych – podkreśla Anna Kuczera-Dudek i dodaje: – Pracujemy coraz dłużej,
mamy coraz więcej obowiązków, co ogranicza nam opiekę nad chorym bądź seniorem.
A podopieczny naszej placówki, oprócz
opieki, ma również zapewnione towarzystwo ze strony pracowników oraz współpacjentów. Osobie chorej i starszej należy się
szacunek, profesjonalna opieka, poczucie
bezpieczeństwa oraz zrozumienie.

UWAGA NIE PRZEGAP TERMINU!
ROZPOCZĘTO PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA:
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015
POMOC MATERIALNA UCZNIOM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Okres świadczeniowy 2014/2015 w sprawie funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2014 roku i trwa do 30 września 2015 roku. W celu zachowania ciągłości
przyznanych świadczeń należy pamiętać o złożeniu wniosku do 31 października 2014 roku (wnioski złożone w okresie od 01 września do 31 października b.r. zostaną rozpatrzone do
30 listopada 2014 roku z nadpłatą świadczeń za październik 2014 roku), natomiast wnioski złożone w miesiącu sierpniu 2014 roku zostaną rozpatrzone do 31 października 2014 roku.
Okres zasiłkowy 2014/2015 w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami rozpoczyna się 1 listopada 2014 roku i trwa do 31 października 2015 roku. Osoby, które chcą otrzymać
świadczenia w listopadzie b.r. muszą złożyć stosowny wniosek do 30 września 2014 roku. Wnioski złożone w okresie od 01 października do 30 listopada b.r. zostaną rozpatrzone do
dnia 31 grudnia 2014 roku (z nadpłatą świadczeń za listopad 2014 roku).
Wnioski w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć do 15 września 2014 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich
do 15 października 2014 roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie ww. terminu.
Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 pok. 5 i 6 do 30 listopada 2014 roku w godzinach:
• poniedziałek i czwartek od 8.00 do 15.00, osoby pracujące do 16.30;
• wtorek od 8.00 do 15.00;
• środa i piątek od 8.00 do 13.30;
w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku w godzinach:
• poniedziałek od 8.30 do 15.00, osoby pracujące do 16.30;
• wtorek, środa i czwartek od 8.30 do 15.00;
• piątek od 8.30 do 13.30.
Druki wniosków oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz stypendium szkolnego można pobrać
w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 pok. 5 i 6, na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.pl lub w siedzibach pracowników socjalnych: R-1 ul. Wolności 14, R-3 i 4 ul. Przedszkolna 6, R-5 ul. Kowalskiego 1A, R-6 ul. Solidarności 7, R-7 ul. Tunkla 1, R-8 i 9 ul. Markowej 22, R-10 ul. Jankowskiego 8, R-11 ul. Bielszowicka Na 114a.
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Są jeszcze wolne miejsca dla dzieci pięcio- i sześcioletnich w rudzkich przedszkolach. Dobiegło końca postępowanie
uzupełniające w ramach rekrutacji do przedszkoli na nowy rok szkolny. Rada Miasta wprowadziła dodatkową ulgę dla rodziców, przyprowadzających do przedszkola dwoje i więcej dzieci.

ście prawie 40 mln zł. Zostały one
pokryte z budżetu miasta w kwocie
ponad 31,5 mln złotych. Prawie 4 mln
zł to wpłaty rodziców za wyżywienie
i pobyt dziecka w przedszkolu, 1,7
mln zł to dotacja z budżetu państwa
z kolei 1,7 mln zł wyniosła subwencja
oświatowa na dzieci niepełnosprawne.
Obecnie koszt utrzymania jednego
dziecka w przedszkolu wynosi 543 zł
miesięcznie. Dotacja z budżetu państwa w przeliczeniu na jedno dziecko
to około 100 zł.
W nowym roku szkolnym 2014/2015
na najmłodszych mieszkańców Rudy
Śląskiej czeka ponad 4 tys. miejsc
w przedszkolach prowadzonych przez
miasto. Od 4 marca br. trwała rekrutacja do przedszkoli według nowych zasad. – Nowością, obowiązującą w tym
roku, jest zasada, że jeżeli dziecko będzie kontynuowało naukę w przedszkolu, wówczas nie przechodzi procedury rekrutacyjnej – mówi Anna
Krzysteczko, zastępca prezydenta
miasta. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składali jedynie
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych obowiązują tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria
dodatkowe, ustalone przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta.

W pierwszej kolejności brane były
pod uwagę kryteria ustawowe, do których zalicza się wielodzietność rodziny dziecka, jego niepełnosprawność
lub jednego (albo obojga) rodziców
lub rodzeństwa. Brana była również
pod uwagę sytuacja, w której rodzic
samotnie wychowuje dziecko, a także
objęcie dziecka pieczą zastępczą. Kryteria te traktowane były jako równorzędne, czyli za ich spełnienie dziecko
otrzymywało tą samą ilość punktów.
W związku ze spełnieniem powyższych kryteriów przez określoną liczbę dzieci, przeprowadzony został kolejny etap postępowania rekrutacyjnego. Tutaj brane były pod uwagę kryteria określone przez dyrektora placówki
w uzgodnieniu z prezydentem miasta.
– W Rudzie Śląskiej określiliśmy cztery dodatkowe kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli, przy czym mają one
różną wartość – wyjaśnia wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.
Pierwszeństwo w przyjęciu do rudzkich placówek miały te dzieci, których
oboje rodzice pracują lub uczą się
w trybie dziennym. Kryterium to stosowane było również do pracującego lub
studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. Kolejnym elementem branym pod uwagę przy zapisach
do przedszkola była liczba godzin,
w których dziecko będzie przebywać
w placówce. Jeżeli rodzeństwo dziecka
będzie kontynuowało w roku szkolnym
2014/2015 edukację przedszkolną, naliczane były kolejne punkty. Dodatkowy 1 punkt otrzymywał kandydat, który wcześniej już uczęszczał do żłobka
lub innego przedszkola.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostały do publicznej wiadomości 9 maja. Do wiadomości rodziców podany został też wykaz 18
placówek dysponujących nadal 160
wolnymi miejscami. Rozpoczęło się
postępowanie uzupełniające w ramach
trwającej rekrutacji, które trwało do
końca sierpnia. Po kolejnym postępowaniu uzupełniającym 17 rudzkich
placówek dysponowało nadal 48 wolnymi miejscami, głównie dla dzieci
pięcio- i sześcioletnich. O przyjęciu
dziecka do publicznego przedszkola
w trakcie roku szkolnego, decydował
będzie dyrektor.
W Rudzie Śląskiej znajduje się 28
miejskich przedszkoli, które są placówkami samodzielnymi. Ponadto
funkcjonuje: Miejskie Przedszkole
nr 36, działające w ramach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4, 3 oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 20, 2 oddziały w Szkole Podstawowej nr 36
oraz 3 oddziały specjalne w Zespole
Szkół nr 3 Specjalnych. W mieście
oprócz przedszkoli, których organem
prowadzącym jest samorząd, działają
placówki niepubliczne: 4 przedszkola,
2 zespoły wychowania przedszkolnego i 1 punkt wychowania przedszkolnego.
IM

– Serdecznie zapraszam młodych
ludzi do 18. roku życia, także spoza
Rudy Śląskiej, do zapisów na warsztaty taneczne, które odbędą się w październiku – zachęca Renata Młynarczuk. Od zainteresowanych nie jest
wymagane żadne przygotowanie, jedynie pozytywne nastawienie, dobra
energia, niekrępujący strój i sportowe
obuwie. Po poznaniu podstaw technicznych różnych rodzajów tańca
Ewa Blaut, ambasadorka kampanii
i doświadczona artystka, przygotuje
wraz z uczestnikami warsztatów
układ taneczny, który uświetni galę.
– Chcę pogratulować pomysłów –
mówi Ewa Blaut. – Jestem dumna, że
będę mogła zrealizować tę wspaniałą
inicjatywę. Przez wiele lat uczyłam
dzieci i młodzież tańca w ruchu amatorskim i wiem, że oprócz cudownego
spędzania czasu, integracji młodzieży, jest to dla nich nauka pięknej postawy, poruszania się, poczucia rytmu i niewątpliwie dobrej zabawy, no
i w ﬁnale pokazania się publiczności
– tłumaczy.

Chętni mogą przysyłać swoje zgłoszenia na adres mail: media@rudaslaska.pl
lub zgłaszać się poprzez proﬁl Rudy
Śląskiej na Facebooku do północy 14
września br. Natomiast 15 września
o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie
organizacyjne z uczestnikami warsztatów. – Będzie to okazja do weryﬁkacji
zgłoszeń i dopełnienia formalności, np.
podpisania karty zgłoszenia – mówi
Renata Młynarczuk. – Zapraszam
wszystkich kochających taniec, bo
gwarantujemy dobrą zabawę i zajęcia
z bardzo dobrymi instruktorami – dodaje.

Warto podkreślić, że po raz kolejny
w kampanię angażuje się kilka aktywnych podmiotów z terenu miasta. –
Urząd Miasta jest koordynatorem kampanii, ale nie byłaby ona możliwa, gdyby nie współpraca i otwartość Studia
Energia, Teatru Bezpańskiego, Teatru
Ognia Nam-Tara, rudzkiego Kaufhausu czy Miejskiego Centrum Kultury –
wymienia Renata Młynarczuk. – Cieszę się, że każda miejska kampania
promocyjna integruje rudzkie środowisko kulturalne i pokazuje ciekawe inicjatywy, a przede wszystkim ciekawych
ludzi, którzy tutaj żyją – dodaje.
AS

Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach!

W nowym roku szkolnym w przedszkolach prowadzonych przez miasto na najmłodszych rudzian czeka
ponad 4 tys. miejsc.

Od 1 września 2013 r. odpłatność za
1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. Opłata ta pobierana jest za czas przekraczający 5 godzin
dziennie, bowiem w przedszkolach
publicznych zapewnione jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
przez pięć dni tygodnia, w wymiarze
pięciu godzin dziennie.
Opłata za przedszkole podlega obniżeniu w zależności od liczby rodzeństwa uczęszczającego do jednej placówki. Jeżeli dwoje dzieci korzysta
z opieki w przedszkolu, to za drugie
dziecko rodzice zapłacą 50% mniej.
Ponadto zgodnie z projektem uchwały

prezydenta miasta, przyjętym przez
rudzkich radnych, pobyt trzeciego
i kolejnych dzieci jest całkowicie
zwolniony z opłaty. Zwolnienie z opłaty za przedszkole dotyczy również
wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego,
opinię
o wczesnym wspomaganiu rozwoju
lub uczęszczających do oddziałów
specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej.
W ubiegłym roku wydatki na publiczne przedszkola wyniosły w mie-

Tej jesieni Ruda Śląska będzie stolicą tańca! Rusza nowa kampania promocyjna
miasta – ,,Roztańczona Ruda”. Warsztaty breakdance, new style, tańca brzucha,
klasycznego, czy ludowego, to tylko niektóre wydarzenia, w których będą mogli
wziąć udział młodzi mieszkańcy miasta. Ambasadorem projektu jest artystka baletu – reżyser Ewa Blaut.

,,Roztańczona Ruda”
,,Roztańczona Ruda” to kolejna akcja promocyjna Rudy Śląskiej. Jest
ona kontynuacją poprzednich kampanii wizerunkowych miasta – ,,Atrakcyjna Ruda” oraz ,,Modna Ruda”. –
Taniec to doskonała forma ekspresji
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Ta dziedzina sztuki łączy w doskonały sposób tradycję z nowoczesnością,
a przecież to połączenie jest obecne
na każdym kroku w naszym mieście –
podkreśla
Najnowszy projekt Rudy Śląskiej
ma zachęcić do innego spojrzenia na
miasto i odkrywania jego potencjału.
– Od kilku lat obserwujemy ogromny
wzrost zainteresowania tańcem. Na
Śląsku również wielu młodych ludzi
pasjonujących się tą dziedziną chce
rozwijać swój talent w tym kierunku,

dlatego wychodzimy im naprzeciw
i zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które będziemy organizować
w październiku – wyjaśnia Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. W ramach kampanii zorganizowane zostaną następujące warsztaty taneczne:
4 i 5 października od godz. 11.00
do 16.00 – hip-hop, locking, popping,
new style/new age, breakdance, tribal/
belly dance oraz afro,
11 i 12 października od godz. 11.00
do 16.00 – taniec klasyczny, ludowy
i charakterystyczny,
18 października od godz. 10.00 do
15.00 oraz 19 października od godz.
11.00 do 16.00 taniec klasyczny, ludowy i charakterystyczny.
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Od nowego roku zadania związane z remontami i konserwacją kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz rowów
przydrożnych w Rudzie Śląskiej realizowane będą przez rudzkie wodociągi. Tak zdecydowali podczas ostatniej sesji rudzcy
radni. Zabieg ten ma m.in. ułatwić dostęp do środków unijnych na rozbudowę kanalizacji deszczowej w mieście.

Deszczówka trafi do wodociągów

Obecnie w Rudzie Śląskiej budowana jest kanalizacja deszczowa przy ul. Kłodnickiej oraz w rejonie ulic
Zabrzańskiej i Kokotek.

– Przekazanie obowiązków jednemu
podmiotowi, który ma doświadczenie
w tego typu pracach, pozwoli z jednej
strony uniknąć rozproszenia w podzia-

le zadań oraz jest szansą na uzyskanie
realnych oszczędności – uważa prezydent Grażyna Dziedzic. – To przede
wszystkim jednak szansa na unijne

Kolejnych 11 km tras rowerowych przybyło w Rudzie Śląskiej. W ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostały trzy istniejące szlaki turystyczne,
położone w południowej części miasta.

Nowe trasy już są
To kolejna inwestycja w Rudzie Śląskiej, która polegała na dostosowaniu
do ruchu rowerowego istniejących
szlaków turystycznych. – W tym roku
oddamy do użytku ponad 14 km nowych tras i ścieżek rowerowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb, ale musimy pamiętać, że
do 2012 takich dróg dla rowerzystów
mieliśmy w Rudzie Śląskiej niespełna
8,5 km – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Wierzę, że z każdym rokiem
pod tym względem będzie już coraz lepiej, ponieważ w Rudzie Śląskiej, jak
i w innych miastach, musimy stawiać
na infrastrukturę rowerową, która jest
podstawą budowy dobrego systemu
komunikacji miejskiej – dodaje.
Pierwsza i najdłuższa z trzech nowych tras połączyła tereny leśne przy
ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku
Jamna na granicy z Mikołowem i ma
długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa
o długości 2,2 km rozpoczyna się na
skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Ligockiej i tym samym łączy się z pierwszą

trasą. Następnie ulicą Ligocką i dalej
drogą polną i leśną prowadzi do granicy z Katowicami. Ostatnia trasa swój
początek ma na granicy z Mikołowem
i przebiega ul. 1 Maja do ul. Skargi,
gdzie łączy się z pierwszą z tras. – Prace, które prowadzone były w ramach
inwestycji, polegały głównie na odpowiednim oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących
ścieżek leśnych i polnych – tłumaczy
Jacek Otrębski.
W ramach inwestycji powstała również infrastruktura okołorowerowa. –
Na najdłuższej z tras utworzone zostały dwa miejsca wypoczynku, które
składają się z ławek oraz stojaków na
rowery. Postawione zostały również
kosze na śmieci – wylicza Jacek Otrębski. Miejsca te zlokalizowane zostały
przy ul. Morskiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Skargi i Poniatowskiego.
Realizacja całej inwestycji kosztowała około 25 tys. zł. 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków
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pieniądze. Zarządzanie całością kanalizacji w mieście przez jedną spółkę
ułatwi bowiem starania o dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji
deszczowej z nowego rozdania funduszy europejskich – dodaje.
Ponadto na przekazaniu zadań z zakresu kanalizacji deszczowej na rzecz
PWiK zyskają sami mieszkańcy. Do
tej pory starając się o uzgodnienia
branżowe, związane z kanalizacją sanitarną i deszczową, musieli się zwracać do dwóch różnych instytucji. Teraz się to zmieni, gdyż sprawy te skupione będą w jednym miejscu.
Obecnie realizacja zadań z zakresu
utrzymania kanalizacji deszczowej,
wpustów ulicznych, rowów przydrożnych oraz drożności przepustów odbywa się poprzez zlecenie ich wykonawstwa firmom zewnętrznym. – Jest to
w sumie 7 umów, których większość
obowiązuje do końca 2016 r. – wylicza
Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik
Wydziału Dróg i Mostów.
Teraz, po 1 stycznia 2015 r., umowy
scedowane zostaną na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o., pozostałe prace, nie ujęte
w umowach, realizowane będą przez
spółkę lub przez wykonawców, wy-

unijnych, które miastu przyznano
w ubiegłym roku.
Obecnie w mieście istnieje 25,67
km ścieżek oraz szlaków rowerowych.
Na koniec roku będzie ich
o prawie 15 km więcej. Przypomnijmy, że w tym roku nowe ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ul. 1 Maja
w Czarnym Lesie oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Razem będzie to 1,2 km nowych tras.
Ponadto przedłużona zostanie ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego do
granicy z Katowicami (0,55 km) oraz
wyznaczona zostanie trasa rowerowa
od zakończenia dotychczasowej ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego do
ośrodka „Przystań”. W ten sposób
przybędzie 1,7 km nowej trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa
o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu
tego roku ul. Bielszowickiej.
Przy planowaniu nowych tras i ścieżek rowerowych niezwykle ważna jest
opinia samych rowerzystów, dlatego
władze miasta w kwietniu tego roku
zdecydowały się zorganizować debatę
na temat infrastruktury rowerowej
w Rudzie Śląskiej. Jej pokłosiem było
utworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej miasta (www.rudasla-
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łonionych w drodze zamówienia publicznego. Jednocześnie rudzkie
wodociągi będą przygotowywały,
nadzorowały oraz realizowały inwestycje związane z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej,
wpustów ulicznych oraz rowów
przydrożnych. – Często sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
przenikają się, stąd skupienie przez
jeden podmiot realizacji obu tych
zadań jest dobrym rozwiązaniem,
ułatwi to bowiem planowanie, jak
również realizację samych inwestycji – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Zgodnie z ustawodawstwem, powierzenie zadań z zakresu utrzymania
kanalizacji deszczowej, wpustów
ulicznych, rowów przydrożnych oraz
drożności przepustów może nastąpić
wyłącznie do spółki, która ujęte je ma
w zakresie swojej działalności. W Rudzie Śląskiej tylko jedna spółka miejska realizuje takie zadania i jest nią
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W Rudzie Śląskiej obecnie trwa
realizacja dwóch dużych inwestycji
związanych z budową kanalizacji
deszczowej. Pierwsza z nich to budowa kanału deszczowego przy ul.
Kłodnickiej. Za kwotę blisko 2,5
mln zł do końca października wykonany zostanie odcinek kanalizacji
deszczowej o długości około 1 km.
Zamontowane zostaną w nim 54
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wpusty deszczowe i 28 studni kanalizacyjnych. – W ramach zadania
wymieniona zostanie nawierzchnia
ul. Kłodnickiej na całej szerokości,
na odcinku od ul. Brodzińskiego do
dyrekcji kopalni – tłumaczy Jacek
Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.
Druga inwestycja dotyczy budowy
kanalizacji deszczowej, odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek. Łączna długość budowanej przy ulicach
Zabrzańskiej i Kokotek kanalizacji
wyniesie niemal 1 km. Obecnie kończą się prace związane z budową kanalizacji i trwa przebudowa ul. Kokotek na odcinku do Urzędu Skarbowego. Realizacja całego zadania zakończy się w październiku.
Ogółem na projekty związane z budową kanalizacji deszczowej z tegorocznego budżetu miasta wydzielonych zostało 6,5 mln zł. Oprócz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie
ulic Zabrzańskiej, Kokotek i Kłodnickiej w tym roku opracowana zostanie
też dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej w ulicach Solidarności, Energetyków, Międzyblokowej i Zamenhofa.
Obecnie sieć kanalizacji deszczowej w mieście ma ok. 136 km długości. Ponadto w Rudzie Śląskiej znajduje się 57 przepustów, ok. 5,6 tys.
wpustów ulicznych oraz blisko 5 km
rowów przydrożnych.
TK

Aktualnie w mieście istnieje 25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych. Na koniec roku będzie ich
o prawie 15 km więcej.

ska.pl/rewerowa-ruda), która jest źródłem informacji o trasach rowerowych
w mieście: istniejących, obecnie realizowanych i planowanych. Ponadto
mieszkańcy za pośrednictwem adresu

mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje
dotyczące infrastruktury rowerowej
w mieście.

TK
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ekologią

EKO-obiektyw

28 sierpnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej została podpisana umowa z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach na doﬁnansowanie wdrożenia inteligentnej sieci energetycznej (ISE) na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego SILESIA w Katowicach na kwotę 5 863 329,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne
(ISE)”.

Inteligentne Sieci Energetyczne
na śląskiej uczelni
Inteligentne Sieci Energetyczne
(ISE) są zasadniczo nowością w Polsce. Hasła takie jak termomodernizacja, odnawialne źródła energetyczne,
stały się już dość popularne. ISE to
wciąż nowość, o której mało wiemy,
a sam temat wydaje się dość skomplikowany.
Najprościej rzecz ujmując, Inteligentne Sieci Energetyczne, to sieć
teleinformatyczno-energetyczna,
której zadaniem jest efektywne integrowanie zachowań i działań wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów
i użytkowników będących zarówno
wytwórcami, jak i konsumentami –
w celu oszczędności oraz ochrony
środowiska.
Aby zrozumieć działanie takiej
sieci, Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach postanowiła wdrożyć innowacyjny projekt, który
obejmuje wdrożenie inteligentnej
infrastruktury pomiarowej, wykorzystanie technologii informatycznych, zainstalowanie urządzeń do
sterowania oraz instalację rozproszonego źródła OZE w siedzibie
Parku Naukowo-Technologicznego
SILESIA – wewnętrznej jednostki
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, powołanej w celu prowadzenia działalności badawczo-

rozwojowej, transferu technologii
z nauki do biznesu oraz wdrażania
innowacji technologicznych w obszarach takich jak: energetyka,
efektywność energetyczna, architektura i budownictwo, urbanistyka, mechatronika – jak i przyległym do niego terenie.
Objęcie budynku przedsięwzięciem inteligentnych sieci energetycznych zapewni optymalizację
i racjonalizację zużycia energii
(elektrycznej, cieplnej/chłodzenia,
ciepłej wody użytkowej) oraz uniknięcie/ograniczenie emisji CO2 do
powietrza w ilości ponad tysiąc ton
rocznie, a pozostałych substancji
szkodliwych na poziomie: SO2 –
1373 ton/rok, CO – 3737 ton/rok,
NOx – 184 ton/rok oraz pyłów – 55
ton/rok.
Jedną z najważniejszych funkcji
obiektu będzie funkcja edukacyjna
i promocyjna, pokazująca zastosowanie ISE w obiektach użyteczności publicznej i ogólnie w przestrzeniach miejskich.
Planowane do realizacji Inteligentne Sieci Energetyczne będą przedmiotem działalności badawczo-rozwojowej Parku Naukowo-Technologicznego, w ramach działania Centrum
Transferu Technologii. Cała instalacja
będzie dostarczała dane wejściowe do

badań i analiz w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz do poprawy
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Efekt
edukacyjny zostanie wzmocniony poprzez wyświetlane na monitorach ledowych, zlokalizowanych w holu
głównym budynku, informacje pokazujące wartość produkowanej przez
budynek energii elektrycznej w czasie
rzeczywistym, jak i w ujęciu archiwalnym oraz – co ważne – efekt tzw.
emisji unikniętej, czyli nieemitowanie
do atmosfery zanieczyszczeń (w tym
CO2) dzięki produkcji z OZE.
Umowa dotacji została podpisana
przez Barbarę Koszułap, zastępcę
prezesa NFOŚiGW oraz Andrzeja
Grzybowskiego, Rektora Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach
i Arkadiusza Hołdę, Kanclerza WST.
ISE wydaje nam się dość trudnym
tematem. Do tej pory nasza rola kończyła się na regulowaniu opłat za
energię. W rzeczywistości Inteligentnych Sieci konsument – czyli my
wszyscy – nie odgrywamy już tylko
biernej roli odbiorcy energii i użytkownika urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Powinniśmy świadomie i aktywnie zarządzać energią
i jej zużyciem w swoim gospodarstwie domowym.
Agnieszka Kominek

-maluch

TERNET

+

IECI

(źródło: http://www.smartgrids.eu/)

Legenda schematu ISE
1. Elektrownia zawodowa niskoemisyjna (np.
z CCS)
2. Duża elektrownia wodna
3. Mała elektrownia wodna
4. Elektrownia słoneczna (helioelektrownia)
5. Lokalne centrum kontroli i komunikacji
(VPP)
6. Biogazownia na biomasę
7. Morska farma wiatrowa
8. Mikrosieć (microgrid)
9. Systemy wykorzystujące energię fal i prądów
10. Stacja dla pojazdów napędzanych H2 (lub
EV)
11. Podziemne magazyny sprężonego wodoru
12. Ogniwa paliwowe (wodorowe)
13. (mikro) kogeneracja np. ogniwo paliwowe
na H2

14. Zarządzanie stroną popytową (DSM)
15. Panele solarne
16. Mieszkalne jednostki poligeneracyjne (micro
CHP)
17. Nadprzewodnikowy zasobnik energii (SMES)
18. Akumulatory ciepła lub pompy ciepła
19. Systemy magazynowania energii (np. CASE)
20. Podziemne linie przesyłowe (energia &
informacje)
21. Ogniwa fotowoltaiczne
22. Transformator
23. Linia wysokiego napięcia prądu stałego
(HVDC)
24. Systemy prognostyczne
25. Nowe usługi (wartość dodana dla
odbiorców)

EKO-ciekawostki
Według Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki inteligentne sieci energetyczne mogą zacząć działać w naszym kraju już w 2015-2017 r. Wprowadzenie systemu jest szansą na demonopolizację rynku energii elektrycznej,
na odzyskanie obywatelskiej kontroli nad energetyką. Inteligentne sieci
energetyczne nie mogą jednak działać bez sieci telekomunikacyjnych.
Obecnie w Polsce infrastruktury telekomunikacyjnej jest za mało, co dostrzega Komisja Europejska, przyznając znaczne sumy na nadrobienie zaległości.
W związku z planami wprowadzaniem systemu AMI przewiduje się, że
do 2022 r. przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały wymienić ok. 16,5
milionów liczników energii na tzw. liczniki inteligentne. Według wyliczeń
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumetów wymiana takiej ilości liczników może kosztować ponad 10 miliardów zł.

EKO-słowniczek
Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) – sieci elektroenergetyczne,
które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów
i użytkowników będących zarówno wytwórcami, jak i konsumentami –
w celu stworzenia oszczędnego pod względem gospodarczym i zgodnego
z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem dostaw.

ROZWIĄŻ REBUS
+

Przykładowy schemat Inteligentnej Sieci Energetycznej (ISE)

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

AMI (Advanced Metering Infrastucture) – infrastruktura zaawansowanych systemów pomiarowych – Inteligentne systemy pomiarowe są
zdalnie odczytywanymi licznikami, które umożliwiają automatyczne zbieranie, przechowywanie i transfer szczegółowych danych o zużyciu energii
elektrycznej, paliwa oraz wody czy gazu. Eliminują potrzebę manualnej
kontroli stanu liczników, a poprzez transfer danych pozwalają na bieżąco
monitorować dane na temat stanu zużycia mediów.

OGŁOSZENIE

Wiadomości Rudzkie 3.09.2014
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OGŁOSZENIA

ZAGINĘŁA!

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokalu użytkowego
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
przy ul. Franciszka Wilka 9/1,
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska, który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat.

Dnia 31.08.14 w Rudzie Śląskiej
w okolicach Goduli/Orzegowa zaginęła suczka (mieszaniec, czarna,
podpalana). Przestraszyła się huku
petardy. Jest łagodna. Reaguje na
imię Nuka. Ma czerwoną obrożę.
Jeśli ktokolwiek ją widział, bardzo
proszę o kontakt: 604-629-427!

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

Kolejne 150 tys. zł pozyskane
na wsparcie dla przedsiębiorców!
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
zachęcamy do bieżącego odwiedzania strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Na
naszej stronie internetowej www.puprudaslaska.pl dostępne są informacje o naborze wniosków oraz wzór
formularza wniosków o doﬁnansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej.
W ramach działań mających na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz troski o prężny rozwój lokalnych ﬁrm, rudzki Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków Funduszu Pracy, w formie Krajowego
Fundusz Szkoleniowego, przeznaczonego właśnie na kształcenie ustawiczne.
Pracodawcy chcący skorzystać z środków KFS, powinni zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Pracy, który na
podstawie stosownej umowy podpisanej z przedsiębiorcą może pokryć 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak w kwocie nie wyższej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia za prace w danym roku na jednego uczestnika).
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane pracodawcom przeznaczone mogą być na ﬁnansowanie działań obejmujących:
•
kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
•
egzaminy umożliwiające uzyskiwanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwaliﬁkacji lub uprawnień zawodowych
•
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
•
ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
Wszystkich pracodawców chcących uzyskać szczegółowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego zapraszamy do kontakt z pracownikiem Urzędu Pracy, dostępnym pod numerem telefonu 32 771 59 12.
O przyznaniu środków Krajowego Funduszu Pracy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarząd ROD Ziemia Bytomska
w Rudzie Śląskiej
zleci wykonanie
prac remontowych biura
i magazynu
w miesiącu październiku.

Kontakt 607-805-191
lub www.ziemia-bytomska.pl

OGŁOSZENIA

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.

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

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

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty.
Tel. 785-983-057, 784-699-569.
 Kompleksowe remonty mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel.
602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Pomoc prawna przy zakładaniu
wspólnot mieszkaniowych. CONSENSIO, Ruda Śląska. Tel. 32 24430-79, kom. 601-934-091.

KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ 888-48-48-68.
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 www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy mieszkań, domów, parcel.
Tel. 607-706-692.
 Wirek M-4, 60 m2, 120 tys. VestraLocum.pl 600-445-053
 Bykowina, M-3, 75 tys. VestraLocum.pl 600-445-053.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli.
Tel. 509-147-563.

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

 Do wynajęcia dwupokojowe 50 m2,
nowe budownictwo, Nowy Bytom. Tel.
grzecznościowy 607-576-177.

 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2,
72 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

 Godula, dwupokojowe, 50 m2, 120
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 NOWE domy szeregowe od 105 m ,
od 255 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy.
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607706-692, 691-523-055.
2


Orzegów –SUPER OKAZJA –
sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazienka.
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. tel.
794-041-006.
 M-2, Wirek, 30 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-2, Bykowina, 36 m , 68 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
2

 M-3, Bykowina, 40 m2, 79 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-3, Halemba, 48 m2, 120 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 M-4, Wirek, 55 m , 110 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.
2

 M-2 Bielszowice supercena, tel. 793017-323.
 M-3 Halemba Energetyków, 38 m2,
76 tys. Okazja! Tel. 793-017-323.

2

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Goduli. Tel. 601-875-010.
 Sprzedam ogródek działkowy, ok.
400 m2, Bielszowice ,,Biała Róża”, tel.
601-750-099.
 Do wynajęcia od listopada lokale
użytkowe 45 m2, 25 m2, 27 m2 na Halembie. Tel. 792-612-285 po 17.00.
 Do wynajęcia kawalerka Ruda 1. Tel.
798-122-215.
 Wynajmę mieszkania I, II , III piętro,
Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie,
itd. Tel. 692-765-153, 728-380-705.

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

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

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

PRACA
 PPHIU BEDAMEX, ul. Halembska
113, Ruda Śląska, zatrudni pracowników: murarz- tynkarz, pracownik w
specjalności ogólnobudowlanej na samodzielne stanowisko. Tel. 32 242-2411, od 7.30 do 14.30.
 ELEKTRYKA zatrudnię. Tel. 608041-834.
 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, 604-908300.

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

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

NIERUCHOMOŚCI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

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.-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-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.-Bykowina
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

REKLAMA

 Ruda 1, M-3, 41 m , 94 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
2

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

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


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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 M-4 Brygadzistów, 55 m2, 120 tys.
Okazja! Tel. 793-017-323.

WYNAJEM

USŁUGI POGRZEBOWE

LOKAL

USŁUGI

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

DZIAŁKI. KOM.

 M-3 Halemba, Solidarności, 48 m2,
115 tys. Okazja! Tel. 793-017-323.

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

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 792-240467.

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 Madej Wróbel Sp. zo.o. poszukuje
pracowników na stanowisko: pomocnik
pakowacza oraz pomocnik wędliniarza.
Tel. 32 771-22-61, 32 781-820-106, rekrutacja@m-w.com.pl.

1 . Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 63 000 zł,
wadium: 6 300 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,05 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 4,06 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0121
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
 Antikpol, skup antyków, tel. 883792-678.
 Akcje kompanii węglowej, holdingu
węglowego. Tel. 507-851-852.

MATRYMONIALNE
 40-latek, 170/67. Spokojny, wierny
w miłości i tolerancyjny; kierujący się
empatią i wyrozumiały. Pozna panią w
celu matrymonialnym. Kontakt: redkrzysztof@gmail.com.

4. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a
– cena wywoławcza: 130 500 zł,
wadium: 13 050 zł,
postąpienie: 1 500 zł
– powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,13 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0505
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
Termin i miejsce przetargu: 25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 3 września 2014 r. do 24
września 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32
342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 września 2014 r. (wtorek)
– decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice
numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej. – Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na
poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem,
ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem
stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków
przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia
przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki
lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

POLECAMY...
Katarzyna Puzyńska

Więcej czerwieni
W Lipowie lato w pełni. Na polach rozpoczynają się żniwa, a w sadach dojrzewają jabłka. Młodszy aspirant Daniel Podgórski czuje,
że znalazł się w najlepszym momencie swojego życia. Tymczasem
w okolicach sennego zazwyczaj Lipowa zostają zabite dwie młode
kobiety. Sprawca okaleczył brutalnie ich ciała. Policja kryminalna
z Brodnicy podejrzewa, że oba zabójstwa mogą być dziełem seryjnego mordercy. Podgórski dołącza do ekipy śledczej prowadzonej
przez kontrowersyjną komisarz Klementynę Kopp. Policja stara się
znaleźć punkty wspólne pomiędzy obiema oﬁarami i stworzyć proﬁl
zabójcy. Brak postępów w śledztwie zbiega się z kłopotami w życiu
prywatnym policjanta. Czy Podgórski odkryje, jaki jest prawdziwy cel
mordercy? Czy uda się w porę zapobiec śmierci kolejnej kobiety?

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o łącznej powierzchni 11957 m2
obejmujące:
a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek o łącznej powierzchni 11928 m2 oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 2498/263 o powierzchni 11706 m2 i 2497/263 o powierzchni 15 m2,
GL1S/00007197/4, k. m. 9 obręb Ruda,
– 713/68 o powierzchni 93 m2, 512/71 o powierzchni 81 m2 i 516/69 o powierzchni 33 m2, GL1S/00007197/4, k. m. 10 obręb Ruda,
b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2,
GL1S/00012869/4, k. m. 9 obręb Ruda, ustanowione do dnia 5.12.2089 r., którym
ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości figurują jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
(symbol planu P1).
Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na
gruncie. Przetarg przeprowadzony w dniu 29.07.2014 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na Łąkach.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa.
Nieruchomości są częściowo ogrodzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta
i zróżnicowaną konfigurację terenu – występują nierówności wymagające niwelacji. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną - występuje gęste zadrzewienie,
znajdują się na nim pozostałości po poprzednim zainwestowaniu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 360.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka
podatku wynosi 23 %).
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni
29 m2 zostaną ustalone w drodze odrębnego postępowania wg zasad określonych
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w terminie do dnia 1.10.2014 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 18.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie
tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i
oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji
na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. nr 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Eugeniusza Romera z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Eugeniusza
Romera, obejmujące działki zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006651/8 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), oznaczone numerami geodezyjnymi:
– stanowiące całość gospodarczą o powierzchni 1166 m2 1425/24 o powierzchni 519 m2 i 1426/24 o powierzchni
647 m2 (nr KW GL1S/00007869/6; działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
– 1424/24 o powierzchni 576 m2,
– 1422/24 o powierzchni 805 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
– 1423/24 o powierzchni 255 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (w celu zapewnienia dojazdu
z drogi publicznej każda z nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/3 część działki nr 1423/24).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 działki nr 1423/24 wynoszą: dla działek nr 1425/24 i 1426/24 – 152.500,00 zł, dla działki nr
1424/24 – 84.300,00 zł, dla działki nr 1422/24 – 112.800,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.10.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: dla działek nr 1425/24
i 1426/24 – 7.700,00 zł, dla działki nr 1424/24 – 4.300,00 zł, dla działki nr 1422/24 – 5.700,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Romera działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. (032) 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdujących się w rejonie: ul. Świętojańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
pomieszczenie gospodarcze, ul. Wolności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
murowany, ul. Wincentego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, ul.
Sejmu Śląskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking, ul. Szczęść Boże, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Katowickiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany, ul. Admiralskiej, która zostanie oddana w dzierżawę
w celu korzystania przez dzierżawców z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Basenowej, która zostanie oddana
w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ciołkowskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul.
Konstantego Ciołkowskiego, stanowiące działki zapisane na karcie mapy 2,obręb Orzegów oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6 (działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów), oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1427/24 o powierzchni 795 m2,
– 1428/24 o powierzchni 804 m2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
– 1430/24 o powierzchni 217 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (w celu zapewnienia dojazdu
z drogi publicznej każda z nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/2 część działki nr 1430/24).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym 1/2 działki nr 1430/24 wynoszą dla działki nr : 1427/24 – 115.600,00 zł, 1428/24 – 116.700,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 30.09.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr
: 1427/24 – 5.800,00 zł, 1428/24 – 5.900,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Ciołkowskiego działka nr ………”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek
- środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32/248
-75-63.
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ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu
lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Stawka
wywoł.

Wadium

Termin oględzin
lok.

700 zł

16.09.2014 r.
godz. 10.45

2,89 zł/m2

700 zł

16.09.2014 r.
godz. 11.45

2,89 zł/m2

700 zł

16.09.2014 r.
godz. 11.45

3,41 zł/m2

700 zł

16.09.2014 r.
godz. 12.45

2,95 zł/m2

700 zł

16.09.2014 r.
godz. 13.30

1.200 zł

16.09.2014 r.
godz. 14.30

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Sienkiewicza 10/4

14,79 m2
(1izba)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. 2,76 zł/m2
na klatce schodowej

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Szczęść Boże 47/8

25,83 m2
(1p+k)

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Szczęść Boże 47/10

36,38 m2
(1p+k)

4.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2
(2p+k)

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Sobieskiego 9/6

41,70 m2
(1p+k)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c.
na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c.
na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c.
na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c.
suche

6.

Wyposażenie w instalacje

inst. elektr., inst. wod.-kan., 4,72 zł/m2
Ruda Śląska-Orzegów
89,45 m2
(3p+k+w.c.+łaz.)
ogrzewanie piecowe
ul. Bytomska 41/4

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 19 września 2014 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty
wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 22 września 2014 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o. ).
Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać przedłożenia
przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32/242-01-33, 32/242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania
przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie w
instalację

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

GARAŻE
11

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 11 / I / 2
garaż nr 2

16,00 m2

elektryczna –
odcięta

4,00

500,00

11.09.2014 r.
godz. 9.00

12

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. Chorzowska 9
garaż murowany nr 10

21,00 m2

inst.elektr. do
spraw.

8,00

500,00

11.09.2014 r.
godz. 13.00

13

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. L.Tołstoja
garaż murowany nr 75

18,00 m2

elektryczna

4,00

500,00

11.09.2014 r.
godz. 14.00

LOKALEUŻYTKOWE
1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Stanisława 2/2

29,43 m2

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

500,00

10.09.2014 r.
godz. 9.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 12/02

39,92 m2

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

500,00

10.09.2014 r.
godz. 10.00

19,68 m2

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

500,00

10.09.2014 r.
godz. 10.30

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Wolności 14/4

237,80 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

6,00

1.000,00

10.09.2014 r.
godz. 11.00

5

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/7

64,27 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

15,00

1.000,00

10.09.2014 r.
godz. 11.30

6

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 7/2

71,76 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

15,00

1.000,00

10.09.2014 r.
godz. 11.45

7

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom
ul. Niedurnego 26/1

40,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

1.000,00

10.09.2014 r.
godz. 12.00

8

Ruda Śląska 9
– Nowy Bytom
ul. ks.J.Szymały 1/1

135,70 m2

elektryczna,
wod.kan., c.o.

13,00

2.000,00

10.09.2014 r.
godz. 12.30

9

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 232/02

20,70 m2

elektryczna,
wod.-kan.

10,00

1.000,00

11.09.2014 r.
godz. 10.00

10

Ruda Śląska 11 –
Bielszowice
ul. ks.J.Niedzieli 51b/2

24,16 m2
+ pow.
przyn.
wspólna
6,38 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.,
cwu,

10,00

1.000,00

11.09.2014 r.
godz. 12.30

3

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Janasa 17/01

4

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe / garaże przelewem na konto: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 18 września 2014 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul.
1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30
(w tym przerwa od godz. 14.00 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na
przetarg w dniu 24.09.2014 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 18 września 2014 r. do
siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro - Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez
podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr
23, 24 lub pod numerem telefonu 32/242-01-33; 32/242-01-75; 32/242-00-82, wew. 744, 745.
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ZAPASY

Olimpijski triumf Natalii

Natalię w sobotę uroczyście powitali najbliżsi.

Natalia Strzałka podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
Nanjing 2014 (26.08.) zdobyła brązowy medal. W walce o brąz przez
położenie na łopatki pokonała reprezentantkę Korei, Chae Rin Park.
W pierwszym pojedynku z Merey Duisenova (Kazachstan) Natalia od początku do końca dyktowała warunki, zwyciężając zdecydo-

wanie przez położenie na łopatki
w drugiej rundzie. Kolejną przeciwniczką Polki była Ekwadorka
Leonela Ayovi Parraga, która postawiła trochę trudniejsze warunki
pojedynku, ale i z nią Natalia sobie
poradziła odnosząc zwycięstwo
punktowe 7:3. W półfinale naprzeciw rudzianki stanęła reprezentantka Rosji Daria Shisterova. – Ro-

sjanka do turnieju olimpijskiego
przygotowana była fenomenalnie,
nie startowała w mistrzostwach
świata, aby w Chinach osiągnąć
szczyt formy i udało jej się to znakomicie. Natalia nie sprostała tak doskonale dysponowanej rywalce
przegrywając przez położenie na łopatki w drugiej rundzie pojedynku
i pozostało jej tylko powalczyć z całych sił o medal brązowy – wspomina trener „Slavii” Tomasz Garczyński. Przeciwniczką Polki w walce
o brąz była Koreanka Chae Rin
Park, która w zdecydowanie słabszej grupie B zajęła drugie miejsce.
Pojedynek był jednostronny i rudzianka zwyciężyła już w pierwszej jego
odsłonie przez położenie na łopatki.
Medal wywalczony w Chinach jest
jednym z trzech zdobytych w tym roku przez zawodniczkę ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska w turniejach rangi
międzynarodowej.
W sobotę (30.08.) rodzina, znajomi i sąsiedzi Natalii Strzałki zgotowali naszej brązowej medalistce
nie lada niespodziankę – wszyscy,
którzy chcieli pogratulować rudziance, uroczyście powitali zapaśniczkę.

FUTSAL

Do przerwy 0:0

Piłkarze Gwiazdy mają trudnych sparing partnerów.

Gwiazda zremisowała kolejne kontrolne
spotkanie. Tym razem przeciwnikiem
Gwiazdy byli zawodnicy GAF-u Jasna Gliwice. Do przerwy mecz był szybki i dość
wyrównany. Dobra gra nie przyniosła jednak ani jednej bramki obu ekipom. Po
zmianie stron obaj trenerzy zaczęli rotować
zawodnikami, co sprawiło, że gra była
mniej płynna, ale padły bramki. W 26. minucie rywale zdobyli dwie bramki wykorzystując gapiostwo zawodników Gwiazdy
w grze obronnej. Pierwszego gola dla ru-

dzian zdobył 23-letni Andrii Kidanov, jeden z dwójki Ukraińców testowanych w zespole trenera Klimasa. Drugą bramkę zdobył Bubec, ustalając wynik meczu na 2:2
– Mecz był bardzo agresywny z dobrym
tempem z obu stron. To pozytywnie nastraja przed ligą. Dobrze wygląda ten moment przed wykończeniem, jednak często
pudłujemy – mówił po meczu trener rudzian Tomasz Klimas.
Gwiazda Ruda Śląska 2:2 (0:0) GAF
Jasna Gliwice.
OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 267
z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że na wniosek
inwestora – pełnomocnika inwestora – – Pana Łukasza Kłak reprezentującego firmę i – projekt z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gdańskiej 17/2 występującego na podstawie pełnomocnictwa inwestora tj. Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, toczy się w tut.
Urzędzie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej na działkach nr
698/152, 1881/151, 2068/152 położonych w rejonie ul. Śląskiej i Wyspiańskiego w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach,
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony
postępowania w terminie od 4.09.2014 r. do 19.09.2013 r. mogą zapoznać
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśniania w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pod adresem:
Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój
nr 319), 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany pomiędzy Gminą Miastem
Ruda Śląska, a Skarbem Państwa
1. nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda
Śląska położonej przy ulicy Solnej 4,
2. nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ulicy Noworudzkiej.

SPORT
Piłka nożna – III liga

Wyjazdowe zwycięstwo
Grunwald po ostatnim wymęczonym zwycięstwie, teraz po raz kolejny
sięga po komplet punktów. „Zieloni”
pokonali na wyjeździe drużynę Skalnika Gracze – 0:2.
Goście dominowali od pierwszych
minut. Zmasowany atak musiał zakończyć się zdobyciem bramek.
Pierwsza padła w 29. minucie po do-

brym strzale Maciongowskiego. Kolejne traﬁenie odnotowano dwanaście
minut później. Bramkę na 0:2 zdobył
Zalewski. Po przerwie tempo gry ustało i żadnej z drużyn nie udało się już
zmienić wyniku.
– Dzisiaj było widać w poczynaniach
naszego zespołu, że jesteśmy zdeterminowani i skoncentrowani na tym, żeby

Piłka nożna – liga okręgowa

Czwórka dla Uranii i Wawelu
Dwa mecze Uranii wzbudzają skrajne
emocje. Z jednej strony rudzianie imponująco wygrali w środę (27.08.) z drużyną Zucha Orzepowice, by kilka dni później, w sobotę (30.08.) zagrać fatalny
mecz ze słabym zespołem MKS-u Zabrze-Kończyce. Remis i zwycięstwo to
również bilans Wawelu Wirek.
Pierwsza połowa środowego meczu
Uranii zakończyła się remisem. W drugiej
połowie Urania stworzyła wiele sytuacji,
z czego wykorzystała trzy. Najpierw w 50.

minucie gry bramkę zdobył Mzyk, a później jeszcze dwie dołożył Kornas.
Zespół Uranii w sobotę zremisował
z drużyną MKS-u Zabrze Kończyce. Dla
gości z Zabrza był to pierwszy ligowy
punkt. Pierwszego gola w meczu strzeliła
drużyna przyjezdnych. Do drugiej części
gry Urania przystąpiła już zdecydowanie
agresywniej, co szybko przyniosło efekt
i już w 50. minucie gry mieliśmy 1:1. Gola
na wagę jednego punktu zdobył Kamieński.

Piłka nożna – IV liga

W środę (27.08.) podopieczni trenera
Piotrowicza zremisowali z drużyną Unii
Ząbkowice – 1:1. Był to jednak dobry
mecz rudzian w porównaniu z tym, jakie lanie Slavii w sobotę (30.08.) zgotowała drużyna Rakowa II Częstochowa.
Środowy mecz był bardzo wyrównanym pojedynkiem. Pierwszą bramkę z rzutu karnego strzelili gospodarze. W drugiej połowie sędzia podyktował karnego, którego pewnie wykorzystał Met. Niestety, niespełna dziesięć minut później, również z rzutu
karnego, wyrównali goście. Mimo iż

wywieźć stąd komplet punktów. Można
być zadowolonym zwłaszcza z pierwszej połówki, gdzie zespół poszedł bardzo agresywnie, wysokim pressingiem.
Bardzo dobrze wyglądaliśmy w pomocy, zwłaszcza Maciongowski i Ciołek,
a jeśli chodzi o napastników, to Brzozowski i stąd do przerwy taki wynik –
tłumaczył po meczu trener Grunwaldu
Jacek Bratek. – Niepotrzebna była nerwówka w drugiej części. Przydarzyły
nam się dwa błędy w defensywie. Przeciwnik stworzył sobie jedyną okazję do

Wawel w sobotę (30.08.) rozegrał naprawdę solidny mecz z drużyną Orła Mokre. Potwierdzenie dobrej gry nadeszło
dopiero w 72. minucie. Po faulu zawodnika gości sędzia wskazał na jedenasty metr
a karnego pewnie wykorzystał Piętoń.
Trzy dni wcześniej Wawel zdobył dwie
bramki, jednak starczyło to tylko do wywalczenia remisu. Bramki w meczu z Sokołem Orzesze strzelili Majnusz i Jaromin.
(27.08.) Zuch Orzepowice 1:4 (1:1)
Urania Ruda Śląska
(30.08.) Urania Ruda Śląska 1:1 (0:1)
MKS Zabrze-Kończyce
(27.08.) Sokół Orzesze 2:2 GKS Wawel Wirek
(30.08.) GKS Wawel Wirek 1:0 (0:0)
Orzeł Mokre

strzelenia bramki. Bardzo dobra zmiana, jeśli chodzi o linię pomocy, Bryka.
W przekroju całego meczu zasłużyliśmy
na zwycięstwo – dodał.
Skalnik Gracze 0:2 (0:2) Grunwald
Ruda Śląska
Grunwald: Soldak – Łęcki, Szpoton (kpt), Wolek, Szczypior – M.
Włodarczyk (84. M. Kowalski), Maciongowski, M. Kiepura, Ciołek (90.
Stanisławski) – Brzozowski (72.
Bryk), Zalewski (65. Dreszer)
Trener: Jacek Bratek

rudzianie przeważali w końcówce, nie
zmienili już wyniku tego spotkania.
Mecz weekendowy to już zupełnie
inna bajka. Niefrasobliwość obrońców
Slavii w pierwszej połowie poskutkowała stratą aż czterech goli. W drugiej
połowie rudzianie chcieli jeszcze powalczyć, ale bardziej otwarta gra naraziła ich na kontry. Dwie z nich okazały
się skuteczne.
(27.08.) Slavia Ruda Śląska 1:1
(0:0) Unia Ząbkowice
(30.08.) Raków II Częstochowa 6:0
(4:0) Slavia Ruda Śląska

W skrócie
TABELA III LIGI
Grupa: opolsko-śląska
1. Polonia Bytom
7 19
2.Grunwald Ruda Śląska
8 16
3. Odra Opole
7 16
4. Polonia Łaziska Górne
7 14
5. Skra Częstochowa
8 13
6. Rekord Bielsko-Biała
8 13
7. Swornica Czarnowąsy
8 13
8. BKS Stal Bielsko-Biała 8 13
9. Górnik II Zabrze
8 13
10. Szombierki Bytom
8 12
11. LKS Czaniec
8 12
12. Ruch Zdzieszowice
7 11
13. GKS 1962 Jastrzębie
8 11
14. Pniówek Pawłowice Śl. 8 11
15. Górnik Wesoła
8 9
16. Ruch II Chorzów
8 7
17. Podbeskidzie II
8 5
18. Małapanew Ozimek
8 4
19. Piast II Gliwice
8 4
20. Skalnik Gracze
8 2

22-4
14-7
14-10
9-4
8-5
15-10
12-12
11-7
18-12
10-9
7-7
7-8
10-12
8-9
13-16
13-20
8-10
4-18
8-16
8-23

Wieści z A klasy

Zawodnicy Uranii mimo walki nie wygrali z drużyną MKS-u Zabrze-Kończyce.

Sportowy rozkład jazdy

Kubeł zimnej wody
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Piłka nożna – III liga
6 września (sobota), godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Górnik II Zabrze
Piłka nożna – IV liga
6 września (sobota), godz.17.00
Slavia Ruda Śląska – Gwarek Tarnowskie Góry
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
6 września (sobota), godz.17.00 KS 94 Rachowice – Wawel Wirek
7 września (niedziela),godz. 15.00 Tempo Paniówki – Urania Ruda Śląska
Rugby
7 września (niedziela), godz. 14.00 – inauguracja II ligi Rugby, K. S. IGLOO
RUGBY Ruda Śląska – AZS Uniwersytet Zielonogórski RC Zielona Góra
(Burloch Arena)
Kolarstwo
14 września w Parku Strzelnica odbędą się 18. Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej
w kolarstwie górskim. Początek zawodów zaplanowany został na godz. 9.00.

W sobotę (30.08.) Pogoń Nowy
Bytom zagrała na wyjeździe ze Śląskiem Świętochłowice. W pierwszej połowie mecz był bardzo wyrównany. W drugich czterdziestu
pięciu minutach celna dobitka Zuga dała rodzinom trzy punkty
(Śląsk Świętochłowice 0-1 Pogoń
Nowy Bytom). Świetny mecz zagrał Jastrząb Bielszowice gromiąc
na wyjeździe UKS Szopienice
(UKS Szopienice 0:6 Jastrząb Bielszowice).

MINIwyścigi
W weekend na wireckim torze
przy ul. Kolberga odbyły się zawody modelarskie. Zawodnicy z całej
Polski rywalizowali w dwóch kategoriach – modeli aut o napędzie
spalinowym oraz elektrycznym.
Zawody były eliminacjami do mistrzostw Polski.
Kolumnę sportową zredagował
Robert Połzoń
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Florex S.A.

ul. Metalowców 5
41-600 Świętochłowice
Dział sprzedaży:
tel. 32 786-40-70 wew. 71, 72, 79
kom. 603-196-775, fax 32 770-60-61
e-mail: sprzedaz@ﬂorex-sa.pl
e-mail: marketing@ﬂorex-sa.pl

www.ﬂorex-sa.pl

REKLAMA

• BLACHODACHÓWKI
• BLACHY TRAPEZOWE
• OBRÓBKI BLACHARSKIE

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

20 

REKLAMA

Wiadomości Rudzkie 3.09.2014

Wokół instalacji gazowej urosło wiele mitów. Ma ona dużą rzeszę zwolenników jak i przeciwników. Marcin Kazuch,
mechanik samochodowy i montażysta LPG z Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli
należącej do sieci firmy Auto-Bud Sp. z o.o opowie o jej wadach i zaletach.

Lepiej, Prędzej i za Grosze – LPG
– Dużo przyjeżdża kierowców,
którzy mają instalację LPG?
– Bardzo dużo, w Polsce jest
mnóstwo takich pojazdów. Na stacji diagnostycznej mamy do czynienia non stop z takimi pojazdami.
Na warsztacie też często ludzie pytają o cenę takich instalacji i szczegóły jej montażu.
– Przyjeżdża do was pojazd
z taką instalacją. Na pewno w takim przypadku różni się procedura kontroli.
– Przede wszystkim przy takich
kontrolach sprawdzana jest szczelność instalacji i poprawność jej
montażu. Mamy specjalne testery,
które przykładamy w miejsca,
gdzie mogą wystąpić nieszczelności. Tego typu usterki mogą pojawić się w każdej części instalacji.
Częściej jednak spotykane są one
pod maską, tam gdzie więcej elementów pracuje i drży.

– Z jakimi argumentami przemawiającymi za instalacją LPG
spotyka się Pan najczęściej?
– Tu dominuje jeden argument –
oszczędność. Każdy chce mieć
więcej w portfelu. Patrząc jak wyglądają teraz ceny paliwa, warto
skłonić się ku takiej opcji oszczędności.
– Jakie są zatem minusy?
– Z mojego punktu widzenia nie
ma żadnych. Wokół instalacji LPG
narosło wiele mitów, dlatego też są
o niej podzielone zdania. Znam
wielu zwolenników jak i takich,
którzy mają jakieś wątpliwości.
Trzeba pamiętać, że te instalacje,
które się teraz montuje, są lepsze
niż kiedyś.
– Często słyszy się, że auto z taką instalacją znacznie traci na
mocy. Czy to prawda?
– Na chwilę obecną auto już nie
odczuwa tak mocno tej instalacji.

Technologia jest tak rozwinięta, że
spadek mocy jest praktycznie nieodczuwalny dla przeciętnego kierowcy. Z tego co wiem, jest to spadek rzędu od 3 do 5 procent. Najnowsze instalacje czwartej generacji są już porównywalne do benzyny.
– A co z opowieściami o tym, że
instalacje gazowe są bardziej
niebezpieczne niż gaz?
– Na pewno nie. W teorii nawet
benzyna jest bardziej niebezpieczna
niż gaz, ponieważ szybciej się zapala. Gdy słyszymy o wypadkach z powodu gazu, najczęściej są one spowodowane tym, że ktoś bez uprawnień sam chciał naprawić bądź przerobić swoje LPG. Dużo ludzi przeczyta coś w Internecie i samodzielnie próbuje podjąć się naprawy. Takie rzeczy powinno się wykonywać
w wyspecjalizowanych warsztatach,
tak więc zapraszam do nas.

– A co z usterkami przy instalacji gazowej? Czy rzeczywiście
są one częstsze?
– Szybciej zużywają się świece,
przewody i cewki zapłonowe. Jednakże są to części, których wymiana kosztuje bardzo niewiele.
W ogólnej kalkulacji kierowca
i tak jest na plusie. Te elementy są
narażone na większe zużycie, ponieważ gaz spalany jest w większej temperaturze.
– Ta liczba aut z LPG z czasem
zwiększa się, czy zmniejsza?
– Trudno jest to określić. Wiem
natomiast, że jest mnóstwo takich
aut. Na przykład w okresie przed
wakacjami bardzo wielu ludzi decyduje się na montaż LPG. To zrozumiałe – dalekie wyjazdy skłaniają kierowców do szukania
oszczędności.
– Jak wygląda montaż takiej
instalacji?

– Na początku dobieramy instalację pod konkretny samochód.
Nie jest to uniwersalna rzecz,
więc bierzemy pod uwagę liczbę
koni mechanicznych, moc, pojemność i wielkość bagażnika, by
dostosować tam zbiornik. Potem
następuje montaż kolejnych elementów, czyli komputera, wtrysków oraz reduktora. Instalacje
należy kontrolować co 10 tys. km
lub co roku.
– LPG montujecie od wielu lat.
Pod tym względem jesteście już
chyba sprawdzoną marką?
– Na rynku jest mnóstwo instalacji. Jedne są lesze, inne gorsze. My
mamy już swoje sprawdzone, takie, po których klienci nie wracają
z reklamacją. Ja sam osobiście
montuję LPG od ośmiu lat. Wiem,
że są klienci, którzy do mnie wracają i chcą profesjonalnej porady
i obsługi.

