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Kolejna seria, kolejne spotkania, kolejne rozmowy. W poniedziałek (6.10.) ruszyły spotkania z prezydent Grażyną
Dziedzic. Jako pierwsi okazję do dialogu mieli mieszkańcy Bielszowic, którzy zaproszeni zostali do sali Domu Kultury.

Pomocny dialog.
Ruszyły spotkania z prezydent miasta

Spotkania są okazją do poruszenia ważnych dla mieszkańców kwestii.

Spotkania są możliwością poruszenia przez mieszkańców ważnych
kwestii dotyczących życia w Rudzie Śląskiej. Prezydent Grażyna
Dziedzic również podkreśla istotność takiej formy dialogu: – Od
trzech lat regularnie spotykam się
z mieszkańcami poszczególnych
dzielnic. Dzięki tym spotkaniom
udało się rozwiązać wiele spraw
i problemów. Mieszkańcy podsuwają też ciekawe propozycje i rozwiązania, które z powodzeniem wykorzystaliśmy w naszej pracy.
Podczas pierwszego spotkania
bielszowiczanie tradycyjnie mogli
dowiedzieć się o najważniejszych
inwestycjach dotyczących najbliższego miejsca zamieszkania. Do
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zrealizowanych należą m.in. plac
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Specjalnej
nr 11 oraz plac zabaw wraz z siłownią napowietrzną i systemem monitoringu w Parku Strzelnica, remont
nawierzchni wielu ulic tej dzielnicy. Na spotkaniu wymieniono także
te planowane na przyszły rok,
wśród których znalazły się: remont
nawierzchni oraz przebudowa kolejnych ulic, budowa obwodowej
trasy rowerowej w ramach budżetu
obywatelskiego, park linowy oraz
boisko ze sztuczną trawą na Strzelnicy, czy budowa trasy N-S.
W części spotkania, w której to
mieszkańcy zadawali pytania, najczęściej poruszano problemy zakłó-

Rusza Akcja
Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina!

cania ciszy i porządku w miejscu
zamieszkania, zalania, nieczystości
zalegających na ulicach i chodnikach, bądź dróg wymagających remontów, czy ograniczeń prędkości.
– Rok temu, jedna z osób, która
była tutaj na spotkaniu, prosiła, by
światła, które zamontowano na
skrzyżowaniu ul. Kokota z ul. ks.
Niedzieli w nocy przechodziły
w tryb awaryjny. To są jedne z nielicznych świateł, które w nocy świecą i działają ciągle. Czasami w nocy stoi na światłach jeden tir i hałasuje zamiast spokojnie przejechać
– mówił pan Tomasz, jeden z przybyłych mieszkańców.
– W naszym mieście przez wiele
lat nie było robione nic z oświetleniem i sygnalizacją. Jednak od 31
października zacznie funkcjonować
tryb nocny – mówiła prezydent
Grażyna Dziedzic.
– Na poprzednim spotkaniu obiecywaliśmy, że zrobimy przegląd sygnalizacji w całym mieście. To jednak jest proces długotrwały – trzeba niektóre sterowniki wymienić,
niektóre przeprogramować. Jednak
od 31 października w godzinach
nocnych wprowadzony zostanie
tryb ostrzegawczy – dodała naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.
Na kolejne trzy spotkania zapraszamy 8 października (godz. 18.00
– Kochłowice - SP 18), 9 października (godz. 18.00 - SP nr 40 - ul.
Joanny 13) i 13 października (godz.
18.00 – Ruda – MP nr 8).
Magdalena Szewczyk
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KRONIKA TYGODNIA
Koniec kariery kieszonkowca
Policjanci z Halemby zatrzymali sprawcę kradzieży kieszonkowych, działającego na
terenie całej Rudy Śląskiej.
Grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy
przedstawili sprawcy 7 zarzutów kradzieży. Podejrzany
działał w rejonie Halemby, Nowego Bytomia i Goduli, gdzie
wykorzystując nieuwagę starszych osób kradł z toreb ich
portfele.

Podsumowanie akcji „Trzeźwość”
W trakcie akcji przeprowadzanej w niedzielę (28.09.)
przez policję zostało zatrzymanych 4 nietrzeźwych kierowców. Rekordzistą był 19-letni
zabrzanin, który mając ponad
2 promile alkoholu we krwi
wjechał w znak drogowy na
ulicy Wolności (w dzielnicy
Ruda). Mężczyźnie odebrano
już prawo jazdy.

Dłużnik zaatakowany
Policjanci z Halemby zatrzymali trzech sprawców wymuszenia rozbójniczego. Mieszkańcy Rudy Śląskiej, grożąc
23-latkowi atrapą pistoletu,
wymusili na nim spłatę długu.
Sprawcom grozi teraz do 10 lat
więzienia.

Złodziej paliwa
We wtorek (30.09.) śledczy
z „jedynki” rozwiązali sprawę
kilku kradzieży paliwa z terenu
Rudy. W tej sprawie zatrzymany został 30-letni rudzianin,
któremu policjanci udowodnili
8 kradzieży paliwa i włamanie
do pomieszczeń magazynowych. Teraz grozi mu do 10 lat
więzienia.

Podczas czwartkowej (2.10.) sesji Rady Miasta rozgorzał spór dotyczący jednej
z proponowanych zmian do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanej już od kilku miesięcy.

Mieszkania czy miejsca pracy?
– W trakcie rozpatrywania uchwały
o Studium uwarunkowań, Rada Miasta rozstrzyga także o nieuwzględnionych przez
prezydenta miasta uwagach wniesionych
do projektu Studium. Wniesione zostały
w trakcie wyłożenia projektu Studium do
publicznego wglądu – podczas sesji mówił
Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Należy zaznaczyć, że wszystkich wniosków z uwagami wpłynęło ok. 120, z których ok. 80 % zostało zaakceptowanych
przez prezydent. Jedna z 26 odrzuconych
zmian, dotycząca zagospodarowania terenu w okolicy ul. Hlonda i Bobreckiej, wywołała ostrą dyskusję. Według planów powstałej aktualizacji Studium, miejsce to
miałoby być rozszerzone o tereny przeznaczone pod przemysł i usługi, co stwarza

możliwości na pozyskanie środków unijnych na przygotowanie terenów poprzemysłowych pod inwestycje wraz z uzbrojeniem. Ideą tego projektu jest fakt, iż byłyby
to usługi nieuciążliwe, tworząc ministrefę
gospodarczą.
– Mamy zagwarantowane pieniądze
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w tzw.
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Na ten właśnie projekt moglibyśmy
przeznaczyć 5 mln zł. Pieniądze przysługują nam bez konkursu i musimy je wydać –
tłumaczy Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.
– Zastanawialiśmy się jak zagospodarować te pieniądze i doszliśmy do wniosku, że
teren przy koksowni w Orzegowie to najlepsza lokalizacja. Podjęlibyśmy także pró-

bę rozwiązania nabrzmiałego problemu
ekologicznego i estetycznego – dodaje.
Jednak z ust radnego Marka Kobierskiego padła kontrpropozycja, by tamtejszy teren zielony wykorzystano pod budownictwo jednorodzinne.
– Wspomniany teren oznaczony jest jako
teren o wartościach przyrodniczych. Wspomniana koksownia jest od tego miejsca oddzielona szerokim pasem zieleni. Ja wskazuję teren, na którym już wcześniej znajdowały się zabudowania mieszkalne i biurowe
– mówił podczas sesji radny Marek Kobierski i dodał: – Odniosę się także do problemu transportu. Owszem, mowa o usługach nieuciążliwych, ale nawet do takich
musi dojechać kilkadziesiąt samochodów.
Na razie nie widać dobrego połączenia
z tym miejscem. Apeluję o rozsądek i o to,
by pochylić się nad tym Orzegowem. Dlaczego właśnie tam nie może powstać budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne?
– Myślę, że argumentem, niwelującym
wszelkie zastrzeżenia do naszej propozycji
jest to, że usługi miałyby być nieuciążliwe.

Istnieje szansa dofinansowania kwotą 5
mln zł inicjatywę, która mogłaby być szansą dla Orzegowa. Jestem zaskoczony tym,
że wnioskodawca zupełnie ten fakt pomija
– odpierał wiceprezydent.
Wiceprezydent Michał Pierończyk podkreśla, że tak zagospodarowany teren przyczyni się do stworzenia nowych miejsc
pracy, co jest priorytetem zapisanym
w strategii rozwoju miasta. – Żeby zaspokajać swoje potrzeby trzeba mieć pracę. To
dochody z wykonywania pracy dają możliwość ich zaspokajania np. zakupu działek
pod zabudowę mieszkaniową. Stąd też będziemy konsultowali się z mieszkańcami
Orzegowa w tej sprawie. Nie chciałbym
jednak by ta sytuacja doprowadziła do niewykorzystania choćby jednego euro ze
środków europejskich, a taka zmiana spowoduje utratę 5 mln złotych – mówi Michał
Pierończyk. Warto dodać, że miasto uchwaliło w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod budownictwo jednorodzinne dla Orzegowa.

MS

Mieszkańcy Rudy Śląskiej od trzech tygodni zastanawiają się, w jakim celu robotnicy rozkopali chodnik wzdłuż ulicy 1 Maja na granicy Czarnego Lasu i Wirku. Otóż
powstaje tam odcinek ścieżki rowerowej, która docelowo będzie prowadziła z Kochłowic i Bykowiny do Rudy.

Rozkopali, ale nie bez powodu. Będzie ścieżka rowerowa
Pierwsze prace przy ulicy 1 Maja od
Centrum Handlowego Domino w Wirku do ul. Tołstoja na Czarnym Lesie
rozpoczęły się 22 września. Od razu zainteresowali się tym okoliczni mieszkańcy. – Ciekawe, w jakim celu rozkopali pół chodnika? Na pierwszy rzut
oka wygląda na to, że powstanie ścieżka rowerowa, bo niedawno widziałem
tutaj pakunki z czerwoną kostką – zastanawia się pan Mirosław, który mieszka w pobliżu prowadzonych w Wirku
prac.
Z takim też pytaniem zwróciliśmy
się do urzędników rudzkiego magistratu. Potwierdziły się przypuszczenia
mieszkańców. Rzeczywiście miasto buduje ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy
Obrońców Westerplatte i 1 Maja, której
łączna długość będzie wynosiła 0,6 km.
– Wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte
ścieżka będzie przylegała do chodnika

dla pieszych, natomiast wzdłuż ul. 1
Maja ścieżka zostanie wykonana w dotychczasowym pasie zieleni i oddzielona od chodnika nowym żywopłotem –
informuje Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Trasa zostanie odpowiednio oznaczona znakami pionowymi i poziomymi. Inwestycja ma być gotowa do 31
października.
Ścieżka nie będzie się jednak kończyła na wspomnianych 0,6 km, bo stanowi ona fragment planowanej trasy
rowerowej od ul. Tunkla do dworca
PKP w Rudzie. – Na trasie tej rowerzyści mogą już korzystać ze ścieżek usytuowanych: wzdłuż ul. Górnośląskiej, na
odcinku od ul. Tunkla do ul. Gwareckiej
oraz wzdłuż ul. 1 Maja, na odcinku od
PGNiG - Zakładu Gazownictwa do ul.
Klary – wylicza Adam Nowak.

Na razie mamy rozkopane chodniki, ale wkrótce będzie tu ścieżka rowerowa.

W tym roku, prócz fragmentu przy
ul. 1 Maja, powstanie także kolejny odcinek trasy wzdłuż ul. Górnośląskiej –
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od ul. Gwareckiej do ul. Gołębi. Jak
szacują urzędnicy – koszt inwestycji to
ok. 157 tys. zł.
Joanna Oreł
REKLAMA

Już 14 października zostanie otwarte Centrum Dietetyczne Naturhouse w Rudzie Śląskiej-Halembie. W nowo powstałym punkcie będzie można skorzystać z pomocy
dietetyka, który udzieli specjalistycznych konsultacji, przeprowadzi dokładne pomiary ciała i dobierze plan diety dopasowany do indywidualnych potrzeb organizmu.

Naturhouse odchudza w Rudzie Śląskiej-Halembie
Uroczyste otwarcie Centrum Naturhouse w Rudzie Śląskiej-Halembie zaplanowano na wtorek 14.10.2014 r.
Pierwsi klienci będą mogli zapoznać
się z ideą Naturhouse, skorzystać
z bezpłatnych porad, konsultacji dietetycznych oraz pomiarów ciała.
Centrum Naturhouse powstałe przy
ul. 1 Maja 35 należy do międzynarodowej firmy, będącej ekspertem
w dziedzinie dietetyki i reedukacji żywieniowej. Jego innowacyjna koncepcja opiera się na współpracy z osobistym dietetykiem, który dobiera indywidualny plan dietetyczny wraz suple-

mentami. – Podczas pierwszej wizyty
w naszym Centrum, dietetyk przeprowadzi dokładny wywiad z osobą, która
zmaga się z nadmiernymi kilogramami, wykona specjalistyczne pomiary
ciała, sprawdzi zawartości tkanki
tłuszczowej oraz wody metabolicznej
w organizmie – mówi dietetyczka Joanna Ambroży z nowego Centrum Naturhouse w Halembie – Dopiero na tej
podstawie ekspert określi przyczyny
nadwagi i dobierze kurację odchudzającą, dopasowaną do indywidualnych
potrzeb organizmu. Następnie, na cotygodniowych wizytach będzie na bie-

żąco kontrolował przebieg diety, udzielał wskazówek, a przede wszystkim
motywował do dalszej pracy – dodaje
Joanna Ambroży z Naturhouse. Pomoc
specjalisty obejmuje również etap po
zakończeniu diety, kiedy niezbędne
jest utrzymanie wagi i uniknięcie efektu jo-jo. Problemy z nadwagą to niejedyny powód, dla którego warto skorzystać z konsultacji dietetyka. Specjalista z Naturhouse pomoże również
osobom, które z rożnych powodów nie
są zadowolone z swojej figury – kobietom po okresie ciąży lub w trakcie menopauzy, a także osobom, które z uwa-

gi na stresujący tryb życia mają trudności z komponowaniem zdrowej diety. Rolą dietetyka jest przede wszystkim przekazywanie zasad prawidłowego odżywiania, które wprowadzone na
stałe spowodują, że problemy z wagą
nie będą powracały.

Zapraszamy
wszystkich
na bezpłatne
pomiary składu ciała
14 października
podczas oficjalnego
otwarcia
Centrum Naturhouse.

41-706 Ruda Śląska Halemba,
ul. 1 Maja 35, tel. 32 725 11 71, kom. 513 054 094

ZBLIŻENIA

Grażyna Dziedzic znalazła się w gronie pięciu utytułowanych „Prezydentów Kadencji 20102014”. 82,3 procent pozytywnych głosów uzyskała prezydent Rudy Śląskiej w głosowaniu
„Portalu Samorządowego”, które realizowane było przez ostatnią kadencję.
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W gronie najlepszych
samorządowców

Głosowanie na „Prezydenta Kadencji 2010-2014” trwało
od 2011 roku na „Portalu Samorządowym”. W serwisie „Zabierz głos” mieszkańcy mogli oceniać skuteczność władz
samorządowych w trzech kategoriach.
Rudzka prezydent otrzymała 82,3 proc. pozytywnych głosów. Grażynę Dziedzic najlepiej oceniono, jeżeli chodzi
o zarządzanie Urzędem Miasta i usługi dla mieszkańców (84
proc. głosów na plus). Pozytywnie podsumowano także realizację inwestycji miejskich (82 proc. głosujących). Zaś
zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w Rudzie Śląskiej
została oceniona na plus w 81 proc. Głosowanie było ogólnopolskie. Każdy internauta mógł raz na tydzień oddać głos.
– Jestem bardzo zaskoczona wynikami głosowania. Okazuje się jednak, że mieszkańcy doceniają to, co zrobiłam
przez ostatnie 4 lata. Przy okazji sprawdza się stare dobre
powiedzenie mówiące, że pod latarnią najciemniej – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Na co dzień jestem przez
opozycję krytykowana za moje działania, a tymczasem gdzieś
w Polsce są ludzie, którzy oceniają mnie pozytywnie. Teraz
moim krytykom mogę powiedzieć otwarcie: cudze chwalicie,
a swego nie znacie. Choć w tym przypadku powiedziałabym:
swego nie doceniacie – dodaje.

Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że takich rankingów nie należy lekceważyć. – To wyraz opinii mieszkańców na temat tego, jak funkcjonuje dane
miasto i jak jest zarządzane. Takie zestawienie pokazuje, jakie są nastroje społeczeństwa i każdy rządzący musi się z nimi liczyć – uważa Słupik.
Zastanawiając się nad wysokim miejscem prezydent Dziedzic w rankingu, politolog przyznaje, że nie ma ona łatwej
kadencji. – To był burzliwy okres. Mieliśmy przecież w Rudzie Śląskiej referendum, zapadały też decyzje wywołujące
różne kontrowersje – przypomina dr Tomasz Słupik. – Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę zaszłości, z którymi prezydent Dziedzic musiała się zmierzyć. Zastała, że tak powiem, rozbuchany budżet i deﬁcyty. Poza tym Ruda Śląska
jest miejscem, które boryka się z problemem wyludniania się.
W związku z tym prezydent przychodziło się skonfrontować
ze sprawami, na które często w skali makro nie mogła mieć
wpływu.
Podkreśla to także „Portal Samorządowy”: „Grażyna Dziedzic nie miała łatwego zadania, przejmując fotel prezydenta
Rudy Śląskiej po rządach silnej ręki swojego poprzednika. Zaczynała od zatrzymania realizacji lub ukrócenia kilku jego
projektów. Nie zgodziła się na budowę spalarni śmieci w mieście, czym zyskała sobie przychylność mieszkańców północnych dzielnic. A aquapark, budowany za pieniądze z kredytów,
powstał w mocno okrojonej wersji.”
Dodajmy, że tytuł „Prezydenta Kadencji 2010-2014”
przypadł także w udziale prezydentowi Rzeszowa – Tadeuszowi Ferencowi, prezydentowi Inowrocławia – Ryszardowi Brejzie, a także prezydentowi pobliskich Katowic – Piotrowi Uszokowi i prezydentowi Koszalina – Piotrowi Jedlińskiemu.
– Trudno być sędzią we własnej sprawie, ale proszę zwrócić uwagę na uzasadnienie mojego wyboru. Redakcja portalu wspomina m.in. o moim stanowczym: NIE dla spalarni
odpadów oraz o usamodzielnieniu placówek oświatowych.
Ale myślę sobie, że zostałam doceniona za szereg innych
działań, w tym za konsekwentne prowadzenie dialogu
z mieszkańcami, za oddłużenie miasta oraz za szereg inwestycji poprawiających jakość życia w mieście – uważa Grażyna Dziedzic.
Joanna Oreł

REKLAMA
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Wylicytuj trochę ciepła

Piec stwarza zagrożenie, także jego wymiana jest niezbędna.

W ubiegłym roku Dom Samotnej Matki znajdujący się na ul.
Przy Kolei 7 został zalany. Dziś
opiekunowie ośrodka muszą borykać się z kolejnym problemem
– psującym się piecem gazowym,
który może zepsuć się w każdej
chwili. Zbliżająca się zima jesz-
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cze bardziej pogarsza sytuację.
– Mamy problem z bieżącymi wydatkami, także zakup takiego pieca, bez jakiejkolwiek pomocy, jest
dla nas niemożliwy – mówi Joanna Czerwiec, kierownik ośrodka
PCK. – Piec działa bardzo źle, a
nawet stwarza zagrożenie i jest

ryzyko, że w każdej chwili może
paść – dodaje.
Obecnie w Domu Samotnej
Matki znajduje się ok. 30 osób
(matek z dziećmi). Nowy piec to
koszt 15 tys. zł, które ośrodek
chce zebrać, organizując licytację
wyjątkowych zegarków, powstałych z okazji 95-lecia PCK. By
wziąć w niej udział, wystarczy do
10 listopada wysłać maila na adres dompckrudaslaska@pck.org.
pl, wpisując w treści imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz
proponowaną kwotę. Cena wyjściowa za jeden zegarek to 250 zł.
Zwycięzca, oprócz zegarka,
otrzyma oficjalne podziękowanie
za wylicytowanie gadżetów.
Dodatkowo można także wesprzeć samotne matki dowolną
kwotą, dokonując przelewu na
konto ośrodka: Bank Millenium
80 1160 2202 0000 0002 4542
2653.
Magdalena Szewczyk

Spotkanie związkowców

Emeryci – związkowcy cieszą się na każde wspólne spotkanie.

Ich spotkania to już tradycja.
120 dawnych pracowników Huty
Pokój oraz związkowców spotkało
się w salkach kościoła św. Pawła
w Nowym Bytomiu. – Każde spotkanie jest inne. Staramy się by
było ciekawie, atrakcyjnie i weso-

ło, a przy tym zawsze rozmawiamy
o sprawach miasta. Tym razem naszymi gośćmi są władze miasta –
komentował Józef Skudlik, przewodniczący Organizacji Związkowej „Solidarność” przy Hucie Pokój.

Sto lat!
Tak śpiewalibyśmy Zofii
oraz Romualdowi Holeczkom,
którzy kończyliby w tym roku
100 lat. Historia ich wspólnego życia mogłaby być z powodzeniem scenariuszem filmowym. Początki znajomości
pary przypadają na burzliwe
lata wojny. Romuald Holeczek
jako mieszkaniec Wirku, chcąc
uniknąć służby w niemieckim
wojsku, przedostał się do Krosna. W krośnieńskim AK poznał Zofię Kubit, z którą 2 maja 1942 roku wziął prawdziwie
partyzancki ślub. Unikając
aresztowania przez Niemców,
jako AK-owiec został dwukrotnie zatrzymany przez Sowietów. Za pierwszym razem,
dzięki koneksjom Zofii, spędził w więzieniu „tylko” kilka
miesięcy, za drugim – uciekł.
Zamieszkał z żoną w Wirku,

Zofia i Romuald Holeczkowie.

otrzymując pracę architekta
w Urzędzie Gminy. Z kolei pani Zofia organizowała pracę
w szkole nr 10, angażując się
również w działalność społeczną: zajmowała się szkolnym kołem PCK, a od 1963
roku udzielała się w opiece
społecznej. Za swoje zasługi,

Nie lękaj się. Pobiegnij!

Foto: DK

– Dziękuję za wartości, które
przekazujecie młodszym pokoleniom, a także za to, że tak aktywnie
uczestniczycie w życiu miasta –
powiedziała wiceprezydent Anna
Krzysteczko.
DK

Choć dla pierwszych miejsc przewidziane są nagrody, to w biegu tym nie o zwycięstwo chodzi.
Foto: MS

Mogą biec młodsi, jak i starsi,
zawodowcy i amatorzy. To wszystko w jednym celu – by oddać
cześć św. Janowi Pawłowi II. Już
po raz szósty parafia św. Barbary
w Bykowinie organizuje „Bieg pa-

pieski”, który tradycyjnie odbędzie się 16 października, o godzinie 15.00.
– Wszystko zaczęło się z chwilą
śmierci Jana Pawła II i próby znalezienia sposobu na okazanie Bo-

Foto: arch.

zarówno żołnierskie jak i socjalne, była wielokrotnie nagradzana, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski, Medalem KEN.
Obecnie pamięć o rodzicach
pielęgnują trzy córki: Róża,
Ewa oraz Apolonia.
Dominika Kubizna

gu wdzięczności za tak wspaniałego człowieka i wspaniały pontyfikat. Czas szybko zaciera pamięć
o wydarzeniach jednostkowych,
a nam zależało na czymś trwałym
– o początkach opowiada Andrzej
Wojtala, organizator wydarzenia,
który podkreśla, że w tym roku do
udziału zachęca dodatkowe wydarzenie – kanonizacja papieża
Polaka.
Całkowity dystans do pokonania wynosi 4100 metrów, jednak
w tym biegu to nie zwycięstwo
jest najważniejsze: – W biegu nie
chodzi o wygraną, ale o udział,
którym dajemy świadectwo o wierze, wdzięczności i miłości do naszego Stwórcy – podkreśla Andrzej
Wojtala.
Bieg tradycyjnie rozpocznie się
i zakończy modlitwą. Wszystkich
chętnych zapraszamy do zapisów,
które odbędą się przed startem.
Magdalena Szewczyk

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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W październiku Ruda tańczy

W sobotę rudzianie roztańczyli się w rytmie new style/new age.

Ruszyły długo oczekiwane miesięczne warsztaty z „Roztańczonej Rudy”,
do których zgłosiło się ponad 50 osób,
od 5-, 6-letnich dzieci aż po 72-latków.
– Projekt ten jest kontynuacją
„Atrakcyjnej, modnej Rudy”. Chcemy
podejmować inicjatywy dla mieszkańców, tym samym aktywizując ich, wzbudzać odczucia, że jest coś dla nich tworzone. Na temat ostatniej kampanii
„Modna Ruda” usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, dlatego chcieliśmy stworzyć kolejną, dla urozmaicenia zamie-

Foto: DK

niając modę na taniec – powiedziała
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji Miasta Ruda Śląska. Na środowym castingu
uczestnicy mieli okazję do zapoznania
się z charakterystyką warsztatowych
tańców, czyli hip-hopu i jego pokrewnych (m.in. new style/new age), tribal
belly dance, tańca klasycznego, a także
ludowego. Do akcji włączyły się: Studio Energia z Rudy Śląskiej, Teatr Bezpański, Teatr Ognia „Nam Tara” oraz
Opera Śląska w Bytomiu. Obecni prowadzący z chęcią odpowiadali na zada-
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wane im pytania, dzieląc się wiedzą
oraz doświadczeniem. – Bardzo lubię
zachęcać młode osoby do tego, by szukały w swoim życiu pasji pozwolających im się rozwinąć. W moim przypadku jest to taniec, poprzez który wyrażam siebie. Moja przygoda z tribalem
zaczęła się jednak od przypadku.
W trakcie mojej choroby mama zaproponowała mi zapisanie się do Szkoły
Tańca. Jedynym stylem, na który były
jeszcze wolne miejsca w grupie, był tribal. W ten sposób zaczęła się moja taneczna historia. Być może niektórzy
uczestnicy warsztatów również przypadkowo się na nie zapisali, a ten przypadkowy zryw przerodzi się w dłuższą
pasję – mówiła Anna „Lares” Sztuba
z Teatru Ognia „Nam Tara”.
Pierwsze zajęcia zaczęły się w sobotę (4.10.) w Studio Energia stylem new
style/new age, prowadzonym przez
Sylwię Krystę, wieloletnią tancerkę. –
Nie jest to łatwy styl, wierzę jednak, że
sobie poradzicie – zachęcała instruktorka. Po wyczerpującej odmianie hiphopu, chętni zapoznali się z krokami
gatunku tribal belly dance i afro, zaprezentowanymi przez Annę „Lares”
Sztubę. – Trwające w każdy weekend
października warsztaty planujemy zakończyć 26.10 uroczystą galą, na której
uczestnicy będą mogli pokazać owoce
swej miesięcznej nauki – podsumowała
Renata Młynarczuk.
Dominika Kubizna

Przywitanie jesieni
pachnącym chlebem

Przy piekaroku rozstrzygnięto konkurs na „Najpiekniejszy śląski paryzol”.

– Chcielibyśmy doświadczyć tutaj
tej bliskości, którą niesie ze sobą pieczenie chleba i w tej atmosferze pożegnać lato, a jednocześnie przywitać
jesień – tymi słowami Aleksandra Poloczek zainaugurowała czwartkowe
„Pożegnanie lata przy Piekaroku”,
znajdującego się na ulicy Bujoczka
24 w dzielnicy Ruda. Impreza obﬁtowała w wiele atrakcji, np. występ
młodszych rudzian, pokaz mody
w stylu retro, opowieści Ślązaczki
Lucyny Szłapki o zwyczajach związanych z chlebem, a także degustację
ciepłych jeszcze bochenków wprost

Foto: DK

z piekaroka oraz kołocza, dostarczonego przez ﬁrmę Jakubiec. Niemałe
zainteresowanie wśród zebranych gości wzbudziło pojawienie się repliki
samochodu Alfa Romeo z 1934 roku.
W trakcie spotkania wyróżniono
czternastu uczestników konkursu na
„Najpiekniejszy śląski paryzol”. Zebrani mogli podziwiać nagrodzone
prace, które zaskakiwały swoją różnorodnością: była zarówno parasolka
dla pań na upały, parasol przedstawiający cztery pory roku, czy grę
w skata.
Dominika Kubizna
REKLAMA

KARCZEK BK
11,99 zł/kg
8-11.10

Ruda Śląska – Nowy Bytom
ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-18.00

MASŁO MOŃKI
200 g

3,25 zł/szt.

UDKO Z KURCZAKA
HIT W DNIACH 9-11.10.2014
MIĘSO ROSOŁOWE Z INDYKA 6,29 zł/kg

Ruda Śląska – Wirek,
ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-20.00
Ruda Śląska – Godula
ul. Podlas 32
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00
niedz. 9.00-17.00
Ruda Śląska – Orzegów
ul. Walentego Fojkisa 16
Czynne: pon-sob. 6.30-20.30.
niedz. 10.00-18.00
REALIZUJEMY
BONY ŻYWIENIOWE
KWK HALEMBA-WIREK,
KWK POKÓJ I KWK
BIELSZOWICE ORAZ BONY
SODEXO
Oferta ważna do wyczerpania
lub do 15.10.2014 r.

WKŁAD ELEKTRYCZNY 55 DNI 4,90 zł/szt.
GULASZ ANGIELSKI
BOCZEK SZLACHECKI
MIĘSO GULASZOWE Z INDYKA
DANON FANTASIA W ASORT.
FIX KNORR W ASORT.
KIEŁBASA ŚLĄSKA
KUCHAREK PRYMAT 200 g
KALAFIOR
ZIEMNIAKI
ZNICZ AMFORA ŚREDNIA

8,99 zł/kg
12,19 zł/kg
11,99 zł/kg
1,49 zł/szt.
2,19 zł/szt.
7,79 zł/kg
1,95 zł/szt.
2,89 zł/szt.
0,49 zł/kg
2,55 zł/szt.
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WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Antoni Morciniec
syn Joanny i Macieja
ur. 27.09. (3500 g i 56 cm)

Paulina Wantuch
córka Bożeny i Dawida
ur. 24.09. (2700 g i 56 cm)

Milena Gawenda
córka Joanny i Łukasza
ur. 28.09. (3070 g i 55 cm)

Nikola Neumann
córka Anny i Rafała
ur. 26.09. (3500 g i 51 cm)

Igor Kubanek
syn Izabeli i Michała
ur. 28.09. (2960 g i 52 cm)

Emilia Duława
córka Justyny i Krystiana
ur. 26.09. (3650 g i 55 cm)

Patrycja Dworaczek
córka Marzeny i Marka
ur. 30.08. (1400 g i 42 cm)

Lena Gisder
córka Aleksandry i Remigiusza
ur. 28.09. (3150 g i 53 cm)

Szymon Warkocz
syn Alicji i Tomasza
ur. 25.09. (3000 g i 52 cm)

REKLAMA

Aproduction

Agnieszka Rolnik

tel.
Karol Łukawski
syn Basi i Zbyszka
ur. 25.09. (4950 g i 63 cm)

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha
OGŁOSZENIE

INTERWENCJE

*

– twierdzi pani Magdalena, która mieszka w pobliżu ulicy Hallera.
Zdaniem mieszkańców rozwiązaniem problemu powinna
zająć się policja. Ta jednak
twierdzi, że nie zarządza fragmentem drogi, który jest zalewany. – Owszem, obok niej
znajduje się nieużywana brama
wjazdowa do komendy, ale na
mapach geodezyjnych nie ma
odcinka, o którym mówią mieszkańcy. Niemniej jednak z naszych informacji wynika, że teren ten nie należy do KMP –

wyjaśnia Arkadiusz Ciozak,
rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Tyle, że mieszkańcy
wcale nie muszą przechodzić
przez zalewisko, wystarczy, że
pójdą kilka metrów dalej, bo
z moich obserwacji wynika, że
w ten sposób próbują sobie
skrócić drogę do osiedla.
Po naszym zgłoszeniu w poniedziałek (29.09.) na miejscu
pojawili się urzędnicy rudzkiego magistratu. – W nawiązaniu
do
zgłoszonej
interwencji
w sprawie powstającego zale-

Dla mieszkańców problem stanowi zalewany fragment drogi dojazdowej przy ul. Hallera.
Foto: JO

wiska wody w pasie drogowym
ulicy Gen. Józefa Hallera w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1
informujemy, że zalewisko to
powstało w wyniku obniżenia
nawierzchni jezdni – mówi

Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej. – Droga w tym miejscu
będzie naprawiona w terminie
do 17 października br. – zapowiada.
Joanna Oreł

Szczury harcujące po piwnicach – taki problem od kilku tygodni
mają mieszkańcy ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Spółdzielnia
MGSM Perspektywa, która zarządza problematycznym budynkiem,
zajęła się usunięciem gryzoni. Niestety – te ciągle powracają.

– Do autobusu, tramwaju lub na targ udajemy się schodami, które znajdują się na terenie należącym
do kopalni „Pokój”. Nie są one w ogóle sprzątane – teraz jest tam pełno liści, a w zimę zapewne będzie
zalegał śnieg – skarżą się mieszkańcy ul. Lecha w Wirku, którzy postanowili zgłosić problem naszej
redakcji.

Ze zgłoszeń mieszkańców
wynika, że szczury pojawiły się
w piwnicy bloku przy ul. Górnośląskiej 11a. – Znaleźliśmy
dwa, które padły, ale widzieliśmy, że jest tam jeszcze co najmniej jeden – alarmuje mieszkaniec budynku.
Lokatorzy z Bykowiny swój
problem zgłosili do sanepidu
oraz spółdzielni MGSM Perspektywa, pod którą podlega
osiedle. – Na miejsce wysłana
została firma deratyzacyjna,
która zajęła się usunięciem
szczurów z piwnic – poinformowała nas w ubiegłym tygodniu
Magdalena
Krzyżykowska
z MGSM Perspektywa.
Jednak po kilku dniach szczury znów się pojawiły. Część
gryzoni zatruła się trutką, którą
MGSM rozdała mieszkańcom.
Spółdzielnia zapowiedziała tak-

– Nad chodnikiem zwisa od
lipca konar, co było zgłaszane
do działu Ochrony Środowiska
kopalni, ale do dzisiaj nic z nim
nie zrobiono. Powiedziano nam
tylko, że utrzymaniem porządku
na tym terenie zajmuje się firma PIKRO mieszcząca się
przy kopalni. Firma ta chyba
zapomniała także o skarpie
znajdującej się przed blokiem
Lecha 29, bo w ogóle nie kosiła
na niej trawy w tym roku. 6-7
metrów od okien mamy chaszcze – dodają mieszkańcy Wirku.
Zapytaliśmy kopalnię „Pokój” o ewentualną możliwość
rozwiązania
problemu:
–
Wszystkie wymienione przez
mieszkańców sprawy będą załatwiane od jutra w godzinach
rannych – informowała 2 października Bibiana Tobor, głów-

Nieprzyjemni lokatorzy Zaniedbany teren

Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika.

że lokatorom, że ponownie zleci
firmie, by ta odszczurzyła piwnice. – W miarę, jak mieszkańcy
będą zgłaszali problem, szczury
zostaną usunięte – zapowiada
Krzyżykowska.
Joanna Oreł

Nad chodnikiem, przed zejściem, wisi konar, który może stwarzać niebezpieczeństwo.

Foto: MS

ny specjalista kopalni „Pokój”
i dodała: – Problem nastąpił
w wyniku zmiany firmy obsługującej u nas roboty placowe
i utrzymanie terenów zielonych.
W chwili obecnej zajmuje się
tym firma KOK Spółka z o.o.

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad firmami sprawdzi, czy
wszystkie prace zostały należycie wykonane. Za utrudnienia,
które wystąpiły, serdecznie
przepraszamy.
Magdalena Szewczyk

– Wiele starszych osób
nieposiadających samochodu kursuje z Bykowiny do Chorzowa linią
tramwajową nr 9. Jako
mieszkanka ulicy Katowickiej 154 często odbywam takie podróże. Niestety czasem tramwaj się
spóźnia, a oczekiwanie
utrudnia brak ławki na
przystanku, na której
mogliby odsapnąć pasażerowie.
Przystanek
mieszczący się na ulicy
Katowickiej, należy do
tych na żądanie, jednak
z moich obserwacji wynika, że nawet na takich
postojach zdarzają się
ławki, czego przykładem
są Wirek oraz Świętochłowice.
Chciałabym
dowiedzieć się, czy można ustawić w opisywanym przeze mnie miejscu
jakieś siedziska dla czekających podróżnych? –
zapytała rudzianka.
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Urzędu
Miasta, który jest właścicielem omawianego gruntu. – W sprawie ustawienia ławki na przystanku
tramwajowym „Bykowina
– Ceramiczna” znajdującym się przy ulicy Katowickiej, pragnę poinformować, iż ławkę w tym
miejscu ustawimy. Na
chwilę obecną nie jest
jeszcze znany termin jej
ustawienia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że
ławka jest w tym miejscu
potrzebna – wyjaśnia
Adam Nowak rzecznik
prasowy UM.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Niechciane zalewisko. Kto się nim zajmie?

Z redakcyjnej
skrzynki

REKLAMA

Uciążliwe dla mieszkańców zalewisko przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu zostanie usunięte? Mieszkańcy skarżą się, że po ulewach przez zalegającą na chodniku i jezdni wodę, muszą nadrabiać drogi lub
wchodzić w kałużę. Urzędnicy zapowiedzieli, że zajmą się sprawą.

Mieszkańcy zwrócili się do
naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie pojawiającego się notorycznie zalewiska
przy ul. Hallera i na drodze dojazdowej do osiedla przy ul.
Objazdowej w pobliżu budynku
Komendy Miejskiej Policji oraz
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Bytomiu.
– Moje dziecko chodzi do
pierwszej klasy, więc odprowadzam je do szkoły. Niestety droga ciągle stoi w wodzie i przez
zalewisko nie da się przejść czy
ominąć je chodnikiem lub drogą
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Nasi „Lodołamaczami”
Co roku w ramach ogólnopolskiego
konkursu „Lodołamacze”, w każdym
z regionów wręczane są nagrody dla
osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. 23 września podczas
śląskiej gali nagrodę odebrał rudzki
Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, zajmując II
miejsce w kategorii „Instytucje”.
– Jestem niezmiernie szczęśliwy, że
otrzymaliśmy tę nagrodę – mówił Dariusz Sitko, dyrektor ośrodka.
– Misją naszego ośrodka jest wspieranie osób niepełnosprawnych, głównie
z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi. Inicjujemy i realizujemy szereg przedsięwzięć
i projektów społecznych, których celem

Harmonogram spotkań
Prezydent Miasta z mieszkańcami
8.10. środa, godz. 18.00
Kochłowice, SP 18,
ul. Łukasiewicza 7
9.10. czwartek, godz. 18.00
Godula i Orzegów, SP 40,
ul. Joanny 13
13.10. poniedziałek, godz. 18.00
Ruda, MP 8, ul. Sobieskiego 49
16.10. czwartek, godz. 18.00
Halemba, Gimnazjum nr 8,
ul. ks. Lexa 14
20.10. poniedziałek, godz. 18.00
Halemba, Gimnazjum nr 9,

Regionalnymi ambasadorami konkursu są bracia Paweł i Łukasz Golcowie, którzy zapozowali wraz
z laureatami do wspólnego zdjęcia.
Foto: arch.

jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i promocja ich aktywności w różnych dziedzinach życia. Jednak od wielu
lat skutecznie włączamy osoby niepełno-

Ludzie wielkiego serca

Tablica została odsłonięta przy ulicy Leśnej 18 w Halembie.

– Pomaganie innym było całym życiem
naszych rodziców. W prowadzonym przez
nich Rodzinnym Domu Dziecka przy ulicy Leśnej 18 zawsze dbano o poprawne
relacje między wychowankami, ich prawidłowy rozwój oraz wykształcenie. Dowodem na zżycie się rodziców z dziećmi
były częste odwiedziny byłych podopiecznych, którzy z czasem zaczęli przyjeżdżać
ze swoimi pociechami. Po ich śmierci naturalną wydawała mi się decyzja dalsze-

Foto: UM

go prowadzenia placówki – opowiadał
Adam Blacha, syn państwa Blachów,
podczas uroczystości odsłonięcia poświęconej im tablicy pamiątkowej. – Przez
ponad 30 lat działalności Rodzinnego
Domu Dziecka w Halembie, byłam w nim
częstym gościem. Pamiętam jak Ewa
upiekła ciasto i odkrajała od niego boki.
Zapytałam „Czemu tak robisz?”, a ona
na to, że to przecież niedobre. Odparłam
jej, że dla mnie to najlepsza część ciasta.

sprawne w nurt życia społecznego,
szczególny akcent kładąc na ich rozwój
zawodowy – tłumaczył.

Magdalena Szewczyk

Od tego czasu zawsze zostawiała dla
mnie „ranty” – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. Pani Ewa zrezygnowała
z pracy zawodowej na rzecz pracy społecznej. Kiedy otwierała placówkę była
już mamą dwójki dzieci, jednak jej matczynej troski wystarczyło na lata dla 36
wychowanków. Jej mąż Andrzej był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego
w Rudzie Śląskiej i wspierał żonę przez
cały czas.
Za swoją działalność małżeństwo
otrzymało szereg wyróżnień, ale nie one
były dla nich najważniejsze. Państwo
Blachowie za życia podkreślali, że największym wyróżnieniem i nagrodą przez
te wszystkie lata była miłość dzieci.
Chcąc upamiętnić małżeństwo o wielkim sercu, w piątek (3.10.) odbyła się
uroczysta msza święta w kościele pod
wezwaniem Bożego Narodzenia w Halembie, po której odsłonięto pamiątkową
tablicę na domu przy ulicy Leśnej 18. –
Jestem zaszczycona, że mogę choć w ten
niewielki sposób uczcić pamięć Ewy
i Andrzeja Blachów – powiedziała nie
kryjąc wzruszenia Grażyna Dziedzic.
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Chcę Państwa zapewnić, że po prawie czterech latach obecnej kadencji samorządu sytuacja ﬁnansowa Rudy Śląskiej jest dobra. Wszystkie zobowiązania
regulujemy na bieżąco, a zadłużenie miasta konsekwentnie zmniejszamy do
bardzo bezpiecznego poziomu pozwalającego nam sięgnąć po unijne środki na
wiele inwestycji. Dziś, po czterech latach, jesteśmy na prostej, która prowadzi
nas w dobrym kierunku. I choć jeszcze długa droga przed nami, to zapewniam
Państwa, że dzięki prawidłowej polityce ﬁnansowej polegającej na celowym,
efektywnym i oszczędnym wydawaniu środków ﬁnansowych nie musimy drżeć
o to, co będzie jutro.
Kiedy obejmowałam cztery lata temu stanowisko prezydenta Rudy Śląskiej sytuacja ﬁnansowa miasta była
dramatyczna. Kasa miasta świeciła pustkami, nie mieliśmy pieniędzy na nic, a na moim biurku leżała cała
sterta niezapłaconych faktur. W pierwszych dniach groziło nam wyłączenie prądu w całym mieście, bo nie były

Zadłużenie

zapłacone faktury za energię. Potem musiałam przyjmować rudzkich przedsiębiorców, którzy prosili o zapłacenie faktur, za wykonane usługi, bo nie mieli pieniędzy na świąteczne wypłaty dla swoich pracowników.
Prezentowane tu zestawienia zostały sporządzone na podstawie sprawozdań budżetowych miasta z ostatnich lat. Staraliśmy się je pokazać w taki sposób, by mieli Państwo możliwość obiektywnego porównania i ocenienia tego,
co udało się nam w ciągu niespełna czterech lat osiągnąć.
Szanowni Państwo!
Widać wyraźnie, że działania realizowane przez nas konsekwentnie od początku obecnej kadencji przynoszą
spodziewane efekty. Dziś jesteśmy już wiarygodnym dla wielu instytucji, w tym banków, partnerem.
Grażyna Dziedzic

Stan ﬁnansów miasta

Oszczędności

To największe wyzwanie, przed jakim stanęły na początku swojej kadencji obecne władze Rudy Śląskiej. Według branżowego dwutygodnika „Wspólnota” Ruda Śląska w 2010 r. była siódmym najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu w Polsce! Oprócz zadłużenia z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i obligacji oraz niezapłaconych w terminie faktur w wysokości 227 mln zł – miała
szereg innych ﬁnansowych zobowiązań. Konto miasta obciążały poręczenia kredytowe w wysokości
prawie 337 mln zł, niezapłacone długi szpitala w wysokości ponad 15 mln oraz niezapłacone faktury
przez byłego prezydenta w wysokości ponad 56 mln zł. W sumie wszystkie zobowiązania Rudy Śląskiej
na koniec 2010 roku wynosiły prawie 636 mln zł! Przewyższały w ten sposób roczny budżet miasta.

Wydatki na administrację publiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2014

Zadłużenie miasta do dochodów ogółem w latach 2010-2014.
(kredyty, pożyczki, obligacje, zobowiązania wymagalne i niewymagalne, poręczenia i gwarancje)

O skali problemu, z jakim od czterech lat zmierzają się władze Rudy Śląskiej, mogą świadczyć kwoty,
jakie z tytułu samej tylko obsługi zadłużenia kosztują miasto. Od początku tego roku na ten cel przeznaczono kwotę 2,2 mln zł, a od 2011 r. blisko 27 mln zł. Tyle dla przykładu wyniosła połowa łącznych wydatków
na inwestycje w 2012 r. Za kwotę tę można było przygotować 13 tegorocznych budżetów obywatelskich.
Obecnie sytuacja ﬁnansowa rudzkiego samorządu wygląda zdecydowanie lepiej. Na koniec tego roku
zadłużenie Rudy Śląskiej z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wyniesie 156 mln zł. Wszystkie faktury miasto płaci na bieżąco. Długi szpitala zostały spłacone w ubiegłym roku, a udzielone przez
miasto poręczenia kształtują się na poziomie 300 mln zł. To oznacza, że zobowiązania ﬁnansowe miasta na
koniec 2014 roku wyniosą 457 mln zł, czyli będą o ponad 179 mln zł mniejsze.

Ograniczenie zadłużenia nie powiodłoby się bez radykalnego programu oszczędności. Władze Rudy
Śląskiej rozpoczęły je od siebie, ograniczając wydatki na promocję miasta, obsługę prawną urzędu,
telefony, paliwo do samochodów służbowych oraz sprzedając jeden z tych samochodów itp. W 2013 r.
koszty administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 286,7 zł. Tymczasem rok wcześniej było to 310,8 zł, a w 2010 r. – 324,6 zł.
Na promocję miasta w latach 2011-2014 przeznaczono 2,1 mln zł, czyli tyle ile wydano na ten cel
tylko w samym 2009 r.!

Wydatki na promocję miasta w latach 2007-2014

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne w 2010 i 2014 r. (czerwonym kolorem zaznaczono kwoty niezapłaconych faktur)

Niezwykle ważna w kontekście ograniczania wydatków na administrację była redukcja przerostu
zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Jeszcze pod koniec 2010 r. w magistracie zatrudnionych było
725 osób. Obecnie jest to 600, czyli blisko 18 proc mniej.
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Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta w 2010 i 2014 r.

Kolejnym ze sposobów na szukanie oszczędności było zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej
w obiektach miejskich oraz organizacja wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej do budynków
jednostek miejskich oraz oświetlenia dróg i przestrzeni miejskich. Jednym z pierwszych działań podjętych
przez obecne władze Rudy Śląskiej była likwidacja dwóch spółek miejskich – Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Ruda Śląska oraz Gminnego Zakładu Usług Pomocniczych.
Pomysłem na zmniejszenie wydatków, który sprawdził się w ostatnich czterech latach, było usamodzielnienie się placówek oświatowych. Teraz to dyrektorzy tych jednostek sami pilnują wydatków swoich szkół
i przedszkoli.

Zwiększanie dochodów miasta

Żeby miasto mogło z jednej strony spłacać zadłużenie, ale z drugiej mogło się nadal rozwijać, a mieszkańcy mogli liczyć na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, władze Rudy Śląskiej swoje działania skierowały na zwiększanie dochodów miasta. Tu postawiono na zwiększenie efektywności poboru podatków
i opłat lokalnych. Udział dochodów płaconych na rachunek miasta w dochodach należnych miastu wzrósł
z 78 proc w 2010 r. do 88 proc. w 2013 r. Zmniejszono również zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat. Były one w ubiegłym roku niższe o 10 mln niż w 2010 r. Co ważne wzrost wpłacanych do
miasta dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych nie był wyłącznie efektem zwiększenia stawek podatkowych, bo te w ciągu 4 lat wzrosły nieznacznie
Władze Rudy Śląskiej przez ostatnie cztery lata do maksimum wykorzystywały możliwości, jakie daje
odliczenie VAT od zakupów. Tylko w zeszłym roku była to kwota ponad 900 tys. zł. Dla porównania,
w roku 2010 było to ponad cztery razy mniej. Odzyskano także podatek VAT podlegający odliczeniu za
lata ubiegłe w kwocie 2,5 mln zł.
Jednym z działań, które mają zapewnić wzrost dochodów jest sprzedaż nieruchomości. W latach 20112014 z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęło 38,2 mln zł. Kolejnych blisko 9 mln zł zasili miejską kasę
ze sprzedaży nieruchomości w przetargach, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu tego roku.
Dzięki racjonalnej polityce finansowej w ostatnich czterech latach miasto na koniec każdego roku mogło
pochwalić się nadwyżką pomiędzy osiągniętymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami. Środki te zostały przeznaczone na spłatę części długów.

Subwencja oświatowa a wydatki na oświatę w latach 2009-2014

Mieszkańcy
Od początku swej kadencji władze Rudy Śląskiej realizują politykę konsultacji wielu spraw istotnych dla całego miasta bądź też dzielnic z mieszkańcami. Wiosną 2011 roku prezydent Grażyna Dziedzic zainicjowała cykl spotkań z mieszkańcami. Odbywają się one systematycznie dwa razy do roku
w każdej z dzielnic Rudy Śląskiej. Dzięki nim mieszkańcy mogą przedstawić swoje pomysły na poprawę najbliższego otoczenia. Część z nich z powodzeniem została zrealizowana.
Potwierdzeniem aktywności rudzian było ich zaangażowanie w prace nad nową strategią rozwoju
miasta. W 2013 r. w badaniach jakości życia w mieście wzięło udział ponad 4,6 tys. rudzian, co jest
jednym z lepszych wyników na tle podobnych badań przeprowadzonych w kraju.
Również w 2013 r. rozpoczęto prace nad pierwszym w historii Rudy Śląskiej budżetem obywatelskim. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 2 mln zł, z kolei na inwestycje obywatelskie
w 2015 r. wygospodarowana zostanie kwota blisko 2,4 mln zł.

Wydatki na inwestycje
Pomimo trudnej sytuacji finansowej Rudy Śląskiej władze miasta stawiały na inwestycje. W latach
2011-2013 na ten cel przeznaczono kwotę ponad 147,8 mln zł, a w tym roku zaplanowano rekordową
sumę prawie 80 mln zł. Jednym z priorytetów są inwestycje drogowe, na które przeznaczono już około 70 mln zł, a kolejne 30 mln zł zarezerwowano na trwające zadania. Drugim ważnym kierunkiem
jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza szkół i przedszkoli. Dzięki niej
poprawia się nie tylko estetyka budynków, ale przede wszystkim obniżeniu ulegają rachunki za ogrzewanie. Odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, wyrażone chociażby podczas składania projektów
do budżetu obywatelskiego, są inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: boiska, siłownie na
wolnym powietrzu, place zabaw.

Wydatki na inwestycje w latach 2010-2014.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami w latach 2007-2014

Dodatkowe zadania
Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych w ostatnich latach władze Rudy Śląskiej musiały uwzględniać w swoich zamierzeniach nakładane na samorządy nowe zadania. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie w życie nowej ustawy śmieciowej, czy zmiany przepisów dotyczących pieczy zastępczej.
Ponadto zmianie uległy zasady naliczania składki rentowej, co również skutkowało zwiększeniem
wydatków bieżących na wynagrodzenia.
Nie bez znaczenia dla kształtu budżetu miasta są zwiększające się co roku nakłady na oświatę. Niestety, otrzymywana przez miasto subwencja oświatowa jest niewystarczająca i miasto musi dopłacać na ten
cel z własnego budżetu. Od 2011 r. do końca sierpnia 2014 r. miasto musiało wyłożyć z tego powodu
307 mln zł.

Co warte podkreślenia, od 2011 r. do sierpnia 2014 r. miasto przeznaczyło blisko 45 mln zł na remonty. Są one traktowane jako wydatki bieżące, tymczasem tak naprawdę dotyczą zadań, które mają
charakter inwestycyjny. Łącznie na same drogi przypadło 18,9 mln zł, na mieszkalnictwo 12 mln zł,
a na oświatę 5,8 mln zł.
Wydatki na remonty w latach 2011-2014
2011 r.

4,5 mln zł

2012 r.

7,9 mln zł

2013 r.

17,2 mln zł

31.08.2014 r.

15 mln zł.

„Wiadomości Rudzkie” już po raz szósty zapraszają do wzięcia udziału w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Edycja jesienna zostanie przeprowadzona od 8 do 31 października. Wzorem lat
ubiegłych, każdy, kto w tym terminie odwiedzi wybraną stację diagnostyczną i będzie mieć ze sobą specjalny kupon, skorzysta z naszej akcji i bezpłatnie sprawdzi stan techniczny swojego samochodu. Kontrola nie jest okresowym przeglądem technicznym. W razie wykrycia usterek diagności nie zatrzymają dowodu rejestracyjnego. Poprzez kampanię chcemy zwrócić uwagę na to, jak dużą rolę w kwestii bezpieczeństwa na drodze odgrywa stan techniczny pojazdu. Nasza akcja nie jest Państwu obca, dlatego liczymy, że i tym razem poświęcą Państwo swój czas i skorzystają z niej. Zaproszenie znajdą Państwo w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” oraz na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl. Ci, którzy wezmą udział w kampanii, jako znak rozpoznawczy otrzymają zapach do samochodu. Zachęcamy do wzięcia
udziału w akcji. Kilka minut wystarczy by mieć pewność, że w bezpiecznym samochodzie jedzie bezpieczna rodzina.
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Zaproszenia w dłoń i w drogę
Bezpieczeństwo to jedna z naszych podstawowych potrzeb. W dużej mierze jesteśmy w stanie zapewnić je sobie sami. Montujemy alarmy, instalujemy czujki i zostawiamy swoje samochody na strzeżonych parkingach. Mimo naszej
zapobiegliwości często zdarza się, że czynniki niezależne od nas powodują zagrożenie i doprowadzają do niechcianych
problemów, z którymi trzeba się uporać. By wyeliminować zagrożenie na drodze, spowodowane przez niesprawny samochód, „Wiadomości Rudzkie” dwa razy do roku przeprowadzają kampanię społeczną, której przyświeca hasło „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Już po raz szósty proponujemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnego sprawdzenia stanu swojego samochodu, na wybranych stacjach diagnostycznych.
Właśnie rozpoczynamy szóstą już edycję kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
dzięki której umożliwiamy Państwu skorzystanie
z bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego swojego samochodu na czterech wybranych stacjach diagnostycznych (trzech w Rudzie Śląskiej oraz jednej
w Świętochłowicach). Każda kolejna edycja kampanii zyskuje nowych uczestników.
– To mój kolejny raz, kiedy biorę udział w akcji. To
nic nie kosztuje – wystarczy tylko poświęcić trochę
czasu i mamy pewność, że z naszym pojazdem jest
wszystko w porządku. W szczególności polecam skorzystać z trwającej kampanii wszystkim tym, którzy
planują wybrać się w dalszą podróż – mówi pan Marian, który jest z nami od drugiej edycji.
Wypad do rodziny, na zakupy czy w góry – niezależnie od tego gdzie – najczęściej podróżujemy samochodem. By podróż była nie tylko udana, ale
przede wszystkim bezpieczna, warto przed wyjazdem pomyśleć o sprawdzeniu stanu technicznego
swojego samochodu.
– Pojechałem z moim samochodem tak profilaktycznie, byłem przekonany, że wszystko jest OK. Jednak po przeglądzie podwozia okazało się, że pojawiły
się na nim zaczątki korozji – tłumaczy pan Tomek,
który dzięki akcji dowiedział się o uszkodzeniach.

– To bardzo ważne, by bez stresu i z pewnością,
że samochód jest sprawny, siadać za kierownicą.
Poza długimi trasami z rodziną, codziennie jeżdżę
do pracy, a po szkole zawożę dzieci na zajęcia dodatkowe. Dzięki akcji mam pewność, że auto jest
sprawne i nic nas na drodze nie zaskoczy – dodaje.
– Wydawało mi się, że to tylko dużo szumu z tą
całą akcją, dopóki sam się nie przekonałem, że
warto z niej skorzystać. Byłem pewny, że mój samochód jest sprawny, jednak okazało się, że jest inaczej. Na szczęście pojechałem na stację w poprzedniej edycji i przed wyjazdem na urlop usunąłem
wykryte usterki – wspomina Michał, kierowca
z Halemby.
– Teraz przed zimą, zanim pojedziemy na groby
rodzinne do Warszawy, podjadę i sprawdzę, czy
wszystko jest w porządku. Muszę mieć pewność, że
pojedziemy sprawnym i sprawdzonym samochodem
– dodaje.
– To bardzo ważne, by uświadomić sobie jakie
znaczenie ma kontrola stanu technicznego samochodu. To zaledwie kilka minut spędzonych na stacji, a zyskujemy pewność, że sprawnym autem możemy podróżować – podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna tygodnika „Wiadomości Rudzkie”.

Poradnik – jak skorzystać
z akcji społecznej
„Bezpieczny samochód
– bezpieczna rodzina”.
•

Wytnij zaproszenie dołączone do tygodnika
„Wiadomości Rudzkie” lub pobierz je z portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl

•

Wypełnij część przeznaczoną na podstawowe informacje
o Twoim samochodzie.

•

Wybierz jedną z czterech stacji diagnostycznych.

•

Zadzwoń pod podany numer telefonu i umów się na wizytę.

•

Dzwoniąc należy powiedzieć, że uczestniczysz w akcji
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.

•

Przyjedź na stację w umówionym terminie i sprawdź swój
samochód.

•

Za udział w kampanii odbierz zapach do zawieszenia na
lusterku z logotypem akcji i logotypami partnerów.

•

Jeżeli w Twoim samochodzie wykryto jakąś usterkę, nie
przejmuj się. Poproś diagnostę o informacje gdzie, kiedy
i za ile możesz ją usunąć.

•

Pamiętaj, chodzi o Twoje bezpieczeństwo.

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
– Z roku na rok w akcji uczestniczy coraz więcej
kierowców i to nie tylko z Rudy Śląskiej. Tylko
w ubiegłej edycji w kampanii udział wzięło 650 kierowców. To dowód na to, że takie akcje są potrzebne i odnoszą skutek, ponieważ wielu rudzian dzwoni
do redakcji pytając, czy będzie kolejna edycja – dodaje.
By skorzystać z usługi w ramach kampanii wystarczy wyjąć z gazety wkładkę bądź wydrukować
zaproszenie ze strony www.wiadomoscirudzkie.pl.
Należy je zabrać ze sobą do wybranej stacji kontroli pojazdów.
– Stacje Alfa i Omega od samego początku są
bardzo zaangażowane w kampanię. Za każdym razem staramy się rozmawiać z kierowcami i tłumaczyć im, czym grożą usterki w samochodzie. Uczulamy, że czasami nie widać czegoś gołym okiem,
a specjaliści wyłapią każdą nieprawidłowość – mówi Jerzy Seremak, prezes Auto-Bud Sp. z o.o., partner strategiczny kampanii.
– Dzięki diagnostom z dużym doświadczeniem
oraz profesjonalizmem, postaramy się, aby każdy
odwiedzający nas swoim samochodem uczestnik
akcji mógł jeździć sprawdzonym przed okresem zimowym pojazdem – tłumaczy Jan Foik, kierownik
transportu i diagnostyki pojazdów PWiK Sp. z o.o.

w Rudzie Śląskiej, podkreślając jak ważny jest regularny przegląd: – Zgodnie z przepisami Prawa
o Ruchu Drogowym kierowca samochodu odpowiedzialny jest za jego stan techniczny. „Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć”, dlatego
serdecznie zapraszamy do udziału w akcji – mówi
przedstawiciel naszego partnera strategicznego.

V

Udział w akcji jest bezpłatny. Każdy, kto weźmie w niej udział od 8 do 31 października, otrzyma
od nas upominek w postaci zawieszki zapachowej
do samochodu.
Zaproszenia w dłoń! Kierunek? Jedna z czterech
stacji kontroli pojazdów.
Magdalena Szewczyk

AKCJĘ WSPIERAJĄ:

GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ SWÓJ SAMOCHÓD:
• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA – Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-29
• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA – Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA – Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 24 52 891
• w Stacji Kontroli Pojazdów – Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 34-24-265

www.tpauto.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ
SAMOCHODÓW NOWYCH SALONU TPAUTO.
KAŻDA MARKA, KAŻDY MODEL W JEDNYM MIEJSCU.

ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWO, CAŁYM PROCESEM ZAKUPU NOWEGO AUTA.
POSIADAMY SPECJALNE RABATY DLA GÓRNIKÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH.
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SKODA CITIGO

FORD FIESTA

OPEL ASTRA

KREDYT BEZ WKŁADU WŁASNEGO | KREDYT NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
LEASING DLA NOWYCH FIRM | BEZPŁATNA REJESTRACJA NOWEGO AUTA ZA KLIENTA
ZADZWOŃ | WYBIERZ | WYJEDŹ | 695 000 222 | 695 000 444

WYTNIJ BON
ZE STRONY 7 BSBR
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
TEL. 32 726 14 56

Mariusz Kurek,
naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Rudzie Śląskiej:

– Bardzo ważna jest kontrola stanu technicznego pojazdu oraz wszystkich
urządzeń, które wpływają na to bezpieczeństwo. To, czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić w ramach tzw. obsługi codziennej, można sprawdzić na stacji
diagnostycznej, która jest wyposażona w specjalistyczne urządzenia, pozwalające na wykrycie pewnych nieprawidłowości, szczególnie w układzie zawieszenia, w układzie hamulcowym, czyli w tych układach, które bezpośrednio
wpływają na bezpieczeństwo. Akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” daje takie możliwości. Kierowcy powinni pamiętać, że wystarczy kilka
minut by sprawdzić to, co nas niepokoi albo by zapobiec jakiejś przykrej niespodziance na drodze. Akcja trwa do końca października, to doskonała okazja
by przed 1 listopada, kiedy wyjeżdżamy w Polskę na groby bliskich, sprawdzić stan techniczny auta. Przy okazji akcji apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Nie tylko sprawny
samochód ma tu znaczenie, to również zachowanie rozwagi i dostosowanie
prędkości do panujących warunków na drodze. Lepiej do celu dojechać później, ale bezpiecznie.

UL. ZABRZAŃSKA 17
RUDA ŚLĄSKA (CHEBZIE)

www.car di a gnost i c . com . p l
PN - P T 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0
SO B OTA 8. 00- 14. 00
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Świadczymy usługi w zakresie:

•
•
•
•
•
•
•

ocen i ekspertyz technicznych pojazdów
identyﬁkacji i badania oryginalności oznaczeń pojazdów,
wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń
kosztorysowania napraw powypadkowych (w systemie AUDATEX)
ustalania rzeczywistej wysokości szkód komunikacyjnych
likwidacji szkód komunikacyjnych
opinii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (rekonstrukcja
wypadków i kolizji drogowych, ustalanie sprawcy, itp.)

Rozmawiamy z Damianem Śledziem,
kierownikiem Stacji Kontroli Pojazdów „Gamma”.

Nie warto zwlekać

– Stacja Kontroli Pojazdów „Gamma” po
raz pierwszy bierze udział w akcji. Jesteście
gotowi?
– Już od dłuższego czasu trwały przygotowania do akcji, zarówno ze strony obiektu, jak
i pracowników. „Gamma” to od maja nasz nowy, trzeci już obiekt. Jest po generalnym remoncie, który skończył się parę dni temu, dlatego
jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kampanii.
– Wasze pozostałe dwie stacje są z nami od
początku akcji. Na pewno zyskujecie sobie
stałych klientów.
– Patrząc na nasze stacje na Goduli i Bykowinie, po tylu edycjach, mogę stwierdzić, że stałych klientów z roku na rok przybywa. Kampania „Bezpieczny Samochód” umożliwia odbycie
kontroli za darmo, co na pewno zachęca do skorzystania z zaproszenia. Czasem ktoś odwleka
taką kontrolę i przyjeżdżając do nas w trakcie
akcji dowiaduje się, że samochód nie nadaje się
do jazdy.
– Czy podczas poprzednich edycji często
zdarzało się, że rutynowa kontrola kończyła
się znalezieniem poważnych usterek?
– Tak, bardzo często. Najczęściej występowały problemy z układem zawieszenia.
– A jak wygląda przegląd samochodu, co
jest sprawdzane?
– Ogólnie rzecz biorąc: ogumienie, oświetlenie, układ zawieszenia, układ hamulcowy i naj-

Damian Śledź, kierownik Stacji Kontroli Pojazdów „Gamma” w
Świętochłowicach.

bardziej podstawowe elementy dotyczące bezpieczeństwa podczas jazdy. Dlatego zachęcam
do udziału w kampanii „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina”, tym bardziej, że wielkimi krokami zbliżają się dalsze, dłuższe wyjazdy,
np. podczas Wszystkich Świętych. Można
sprawdzić, czy nasz samochód na pewno jest
bezpieczny.
MS

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
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BON NA ZAKUP
NOWEGO
SAMOCHODU

BON NA ZAKUP
NOWEGO
SAMOCHODU

W K R E DYC I E

Taniej o

1500 zł*

W K R E DYC I E

Taniej o

Min. 30.000 kredytu

2000 zł*

Min. 40.000 kredytu

WSZYSTKIE MARKI
W JEDNYM MIEJSCU

UPROSZCZONA PROCEDURA
KREDYTOWA

NAJLEPSZE CENY NA ŚLĄSKU

ZOSTAW SWÓJ SAMOCHÓD
W ROZLICZENIU

www.tpauto.pl | tel. 695 000 222

ZABRZE, WOLNOŚCI 1 | tel. 695 000 444

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE

sprawdzenie stanu technicznego samochodu.
Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina”.

VIII

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

___________________________________________

ZAPROSZENIE

___________________________________________

Z tym zaproszeniem do 31 października 2014 r.
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:

marka pojazdu

model

___________________________________________

• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
– Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21

___________________________________________

• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88

rok produkcji

kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA
– Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 24 52 891
• w Stacji Kontroli Pojazdów
– Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 34-24-265

Rudzki Informator Samorządowy

Wiadomości Rudzkie 8.10.2014
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
W LATACH 2011-2014

INWESTYCJE DROGOWE
ZAKOŃCZONE INWESTYCJE – PRAWIE 70 MLN ZŁ
TRWAJĄCE ZADANIA – PONAD 30 MLN ZŁ
I ETAP TRASY N-S – OK. 48 MLN ZŁ
Odcinek trasy N-S od ul. 1 Maja do DTŚ – 2013 r.

Remont odcinka ul. Karola Goduli – 2014 r.

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KOKOTA – PONAD 5,4 MLN ZŁ

Przebudowa ul. Kokota – 2012 r.

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. 1 MAJA – PONAD 8,6 MLN ZŁ
22 PARKINGI – MIEJSCA DLA 636 SAMOCHODÓW
REMONTY JEZDNI – PRAWIE 133 TYS. M2
REMONTY CHODNIKÓW – PRAWIE 28 TYS. M2
TRASY ROWEROWE – PRAWIE 35 KM

Ronda turbinowe ul. 1 Maja – 2013 r.

Parking przy ul. Solidarności 10 – 2013 r.

Trasy rowerowe ,,Rowerem przez miasto” – 2013-2014 r.

TERMOMODERNIZACJE I ADAPTACJE
TERMOMODERNIZACJA 10 BUDYNKÓW
– PRAWIE 15,6 MLN ZŁ
W TYM 8 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
– PRAWIE 12,6 MLN ZŁ
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 2013 r.

DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej ,,Senior” – 2013 r.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształacących nr 2 – 2012 r.

DLA 9 Z TYCH INWESTYCJI – PRAWIE 5,7 MLN ZŁ
ADAPTACJA BUDYNKÓW DLA CENTRUM INICJATYW
SPOŁECZNYCH „STARY ORZEGÓW” – OKOŁO 2 MLN ZŁ

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 – 2013 r.

Adaptacja budynku przy ul. Poniatowskiego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – 2013 r.

Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Stary Orzegów” – 2013 r.
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PLACE ZABAW
Plac zabaw w ramach programu ,,Radosna
Szkoła” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 – 2011 r.

28 PLACÓW ZABAW – PRAWIE 4,7 MLN ZŁ

Plac zabaw w ramach programu ,,Radosna
Szkoła” przy SP 40 – 2012 r.

DOFINANSOWANIE 22 Z NICH
W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”
– PRAWIE 1,6 MLN ZŁ

Plac zabaw w parku przy ul. Parkowej – 2013 r.

Plac zabaw w ramach programu ,,Radosna Szkoła” przy SP 3 – 2011 r.

Ścieżka zdrowia i siłownia napowietrzna przy SP 15 – 2014 r.

SPORT I REKREACJA
Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego ,,Burloch Arena” – 2014 r.

I ETAP REWITALIZACJI OŚRODKA
SPORTOWO-REKREACYJNEGO „BURLOCH ARENA”
– PONAD 4,4 MLN ZŁ
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 – 2011 r.

7 BOISK PRZYSZKOLNYCH – PRAWIE 3,8 MLN ZŁ

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy GKS Urania – 2014 r.

2 BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
PRZY KLUBACH SPORTOWYCH – PRAWIE 1 MLN ZŁ
ŚCIEŻKA ZDROWIA Z SIŁOWNIĄ NAPOWIETRZNĄ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 – PONAD 0,5 MLN ZŁ

WYBRANE INWESTYCJE W REALIZACJI
SPORT I REKREACJA
– TERENY REKREACJI W GODULI
– PARK AKTYWNOŚCI W BYKOWINIE
– BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
PRZY KS SLAVIA I GKS WAWEL
– REWITALIZACJA PARKU KOZIOŁA
– MODERNIZACJA BASENU OTWARTEGO
PRZY UL. RATOWNIKÓW
DROGI
– BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW TRASY N-S
– BUDOWA NOWEGO MOSTU PRZY UL. PONIATOWSKIEGO
– KANAŁ DESZCZOWY UL. KŁODNICKIEJ
– KANAŁ DESZCZOWY W REJONIE UL. ZABRZAŃSKIEJ

Boiska przy Gimnazjum nr 9 – 2014 r.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 36 – 2011 r.

Rudzki Informator Samorządowy

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

TERMOMODERNIZACJE
– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
– ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH NR 4

Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Energiczna, sympatyczna i pełna optymizmu Michalina niedawno została mamą. Całą uwagę poświęca dziecku, ale chciała też zrobić coś dla siebie. „Mam 23 lata, od ponad roku jestem szczęśliwą
żoną i od niecałych 4 miesięcy jestem też najszczęśliwszą mamą przepięknej Zosi. I to chyba najpiękniejsze co mnie w życiu spotkało. Całą uwagę poświęcam temu cudnemu skarbowi, w tym wszystkim
zapominając o sobie. Czymś niesamowitym byłoby przeżycie takiej metamorfozy.” – napisała w zgłoszeniu Michalina Starosta.

– W nowym wyglądzie czuję się świetnie.
Po czterech miesiącach siedzenia w domu
wyjście na kilka godzin było cudowne.
Wiem, że wyglądam inaczej. Teraz do męża
i dziecka wrócę jako zupełnie inna osoba,
ta zmieniona zewnętrznie, którą widzę
w lustrze. Jestem trochę zaskoczona tym co
widzę w odbiciu, pewnie jutro się przyzwyczaję. Zmieniły się włosy, a dokładnie kolor. Jest odważniejszy, takiego jeszcze nie
próbowałam, ale czuję się z nim dobrze.
Z kolei delikatny makijaż ładnie podkreśla
urodę. Oczywiście będę stosować się do
uzyskanych porad, bo trzeba wyglądać
pięknie nawet po ciąży. Kobiety, które niedawno urodziły, też powinny skorzystać
z takich rad, by wiedzieć jak dobrze wyglądać – mówiła Michalina.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Aleksandra
Frątczak
stylistka, szkoleniowiec
autorka książki
„Ubierz się w kolor.
Tajniki analizy
kolorystycznej” „.

– Pani Michalina to klasyczna sylwetka „S”. Bardzo ważne jest
u niej wydłużanie linii nóg. Co to znaczy? Pani powinna unikać
spodni biodrówek, bo skracają nogi i nieładnie prezentują tzw.
„boczki”. Ubrania z wyższym lub normalnym stanem będą wydłużały
tę linię. Podobnie jest w przypadku butów podczas łączenia ich z elementami garderoby. Dla przykładu: jeśli mamy czarne buty, to rajstopy lub spodnie zakładamy w tym samym kolorze. Wtedy uzyskamy
upragniony efekt. Pani Michalina może stosować delikatne, ciepłe
kolory. Będą pasowały do cery i nowego koloru włosów.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Pani Michalina przyszła z dosyć chłodnym odrostem i ciepłą
barwą na końcach włosów. Kolor ujednoliciliśmy nakładając cieplejszy ton. Postawiliśmy na karmelowy odcień, który mieścił się w
odcieniach blondu. Można powiedzieć, że ozłociliśmy je. Kolor
dobrze zagrał z jasną cerą, by barwa włosów nie „zlewała się”
z kolorem twarzy tak jak to było dotychczas. W kwestii cięcia włosy przerzedziliśmy, w ten sposób nadaliśmy im lekkości. Nie ścięliśmy ich mocno. Bardziej postawiliśmy na wyrównanie długości
i nadanie formy.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– W tej edycji metamorfoz postawiłam na trendy jesienno-zimowe. Wahałam się między granatem a kreską graﬁczną. W efekcie
połączyłam oba pomysły tworząc modnie wyglądającą linię na powiece. Ważnym elementem jest cień rozświetlający w cielistym odcieniu, przez co kreska na oku stała się delikatnym akcentem. Pani
ma jasną karnację, więc nie było sensu szaleć z bronzerami. Buzię
wymodelowałyśmy różem i uzyskałyśmy dzienny naturalny makijaż.
Na co dzień polecam stosowanie podkładu kryjącego lub rozświetlającego. Do tego odrobina różu na policzki i tusz na rzęsy w odcieniu granatu lub brązu i to wystarczy.
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NOWA OFERTA

KREDYTOWA
• bez badania zdolności kredytowej
• bez ograniczeń wiekowych

SPECJALNA OFERTA
DLA EMERYTÓW
I RENCISTÓW

tel. 514 567 530

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy Radoszowskiej z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Radoszowskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 1976/117 o powierzchni 60 m², obręb Kochłowice, karta mapy 6, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00000080/2. Działy III
i IV ww. księgi są wolne od wpisów.

ZAGINĘŁA!

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!

NAGRODA 1000 ZŁ

kącik adopcyjny

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Frotka to
7-letnia suczka,
która od 4 lat
czeka na dom.
Jest bardzo
łagodnym i
grzecznym
psem. Uwielbia
się przytulać
i wychodzić na
spacery. Nie
nadaje się do
domu z innymi psami, bo nie lubi się dzielić
przyjemnościami, których zaznała w życiu tak
niewiele. Idealnie nadaje się do rodziny ze
starszymi dziećmi. Kontakt w sprawie adopcji,
tel. 519-680-905.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy jednorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i jest w części zainwestowana nakładami osoby trzeciej, która zobowiązała się do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Radoszowskiej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do
Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Nowo
lokalizowane obiekty powinny być umieszczane w odległości 8 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni ulicy Radoszowskiej.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1
i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu
21.06.2014 r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 4.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2014 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 w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 21.10.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł, przelewem na
konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Naszej koleżance
Grażynie Kubicy
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ojca

składają pracownicy
Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich
w Rudzie Śląskiej

Szczere wyrazy współczucia
Pani Barbarze Bajwolskiej
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIA

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45
m2, 89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

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

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

 Godula, dwupokojowe, 50 m , 115
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 99 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Godula, jednopokojowe, 30 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

2
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 NOWE domy szeregowe od 105
m2, od 255 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.
 Orzegów –SUPER OKAZJA –
sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Wirek – mieszkanie w kamienicy
dwupoziomowe, 82 m2, cena 99 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Wirek – sprzedam działkę gruntu
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607706-692.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

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

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL

 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.
 Cyklinowanie – solidnie. tel. 603929-107.
 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafelkowanie. tel 668-032-470.
 Pomiary geodezyjne. Tel. 570-438770.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

Naprawa komputerów. Tel.
693-193-448.

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

 M-2, Pordzika, 36 m2, 69 tys., tel.
793-017-323.
 M-3 Szpaków, 50 m , komfort.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

 M-3 Radoszowska, 56 m2, 63 tys.
Tel. 793-017-323.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40
m2/84 m2. Tel. 608-206-636.
 Sprzedam M-3 w centrum Nowego
Bytomia ul. Chorzowska nowe budownictwo, parter, 46 m2, c.o. na węgiel.
Tel. 693-385-621.
 Sprzedam działkę – Bielszowice,
Piernikarczyka, 718 m2, 72 tys. Nieruchomości Wieczorek, tel. 513-105482.
 Do wynajęcia sklep z małą halą produkcyjną. Tel. 505-147-476.
 Sprzedam mieszkanie 48 m2, parter,
Halemba, tel. 663-473-320.
 Mieszkanie 48 m2 w Wirku po
remoncie osobne wejście ze współwłasnością terenu możliwa działalność gospodarcza. Tel. 601-426929.
 Sprzedam mieszkanie, 2-pokojowe,
44 m2, Halemba, po remoncie. Tel. 509364-986.
 Kupię dom w Kochlowicach do
250 tys. 604-295-717.

NAUKA
 Angielski. Tel. 536-938-841

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.
507-572-625.

AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

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

 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

DOMY


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

DZIAŁKI

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

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

PRACA
 Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba. Tel. 509-553851
 Zatrudnię stolarzy meblowych
z doświadczeniem. Tel. 516-175316.
 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 696-237847.
 Kelnera z doświadczeniem zatrudnię do restauracji Mikołów-Wygoda. Tel. 600-410-944.

Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-9873.
 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), instalatorów wod.-kan.
i c.o. , elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane.
Nawiążemy również współpracę z
małymi ﬁrmami budowlanymi.
Kontakt, tel. 696-099-922, 604908-300.
 Zatrudnię pracownika do pracy
ﬁzycznej w branży ogrodniczej.
Tel. 691-911-683 godz. 9.0015.00.
 Zatrudnimy na stanowisko kasjer
sprzedawca i na stoisko mięso wędliny. Tel. 606-312-124.

RÓŻNE

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI

 SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.

LOKAL

USŁUGI

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po remoncie. Tel. 506-066860.
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 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

DZIAŁKI. KOM.

 Wirek M-5, 70 m2, VestraLocum.pl.
Tel. 600-445-053.

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 8.10.2014

OKAZJA bliźniak
Posiadłość dochodowa
Segment środkowy
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Świętochłowice
Ruda Śl.-Ruda
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
M-2 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.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
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.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
Ruda Śl.-Bykowina
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem
Zabrze Makoszowy

75 m2
145 000 zł
207/1881 m2 800 000 zł
116/127 m2 750 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
3174 m2
165 zł/m2
pow. od 956 m2 75 000 zł
32 m2
95 tys. zł
36 m2
89 tys. zł
33 m2
89 tys. zł
37 m2
64 tys. zł
35 m2
75 tys. zł
38 m2
95 tys. zł
2
40 m
135 tys. zł
43 m2
65 tys. zł
43 m2
148 tys. zł
45 m2
112 tys. zł
48 m2
119 tys. zł
50 m2
140 tys. zł
51 m2
119 tys. zł
52 m2
147 tys. zł
55 m2
85 tys. zł
57 m2
139 tys. zł
55 m2
135 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
38 m2
110 tys. zł
2
200 m
55 tys.
167 m2
260 tys. zł
137 m2
275 tys. zł
60 m2
183 tys. zł
180 m2
5900 zł/m-c
80 m2
2200 zł/m-c
37 m2
600 zł/mc
2010 m2
600 tys. zł
2010 m2
10 tys. zł/mc
1022 m2
120 tys. zł

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.
 Akcje kompanii węglowej,
holdingu węglowego. Tel. 507851-852.
 Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego (z rodowodem). Tel. 793017-323.

 M-3 Solidarności, 44 m2, 98 tys.
Okazja! Tel. 793-017-323.
 M-4 Brygadzistów, 55 m2, 119 tys.
Okazja! Tel. 793-017-323.
 Agencja Nieruchomości Lokator z Wirku ulica 1 Maja szuka
współnajemcę lokalu użytkowego (parter, z witryną), powierzchnia 30 m2 lub 45 m2, komfort,
atrakcyjne warunki, tel. 793-017323.
 www.nieruchomoscigabriel.pl poszukujemy mieszkań, domów, parcel.
Tel. 607-706-692.
 Wirek M-4, 47 m2, 105 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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RSM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA PAŹDZIERNIK

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12 tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Stawka ekspl.
Wysokość wadium
wywoł. zł/m2 netto +koszty przetargu
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Termin
składania ofert

Uwagi

Adres lokalu

Pow.
m2

Ruda Śl.
ul. Wolności 20

145,00

19,24

8.361,00
+ 123,00

24.10.2014 r.

parter
w bud. mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa
Grzegorzka 10a

10,50

15,84

409,00
+ 123,00

24.10.2014 r.

parter
w bud. mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Skowronków 12

26,76

17,46

1.149,00
+ 123,00

24.10.2014 r.

w pawilonie wolnostojącym
bez c.o.

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna w podanej powyżej wysokości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 23.10.2014 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,
a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu
użytkowego przy”
ul. Wolności 20 o pow. 145,00 m2
ul. Józefa Grzegorzka 10a o pow. 10,50 m2
2
					ul. Skowronków 12 o pow. 26,76 m
w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2014 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna za 1 m2.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego
wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet należności czynszowych za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od
dnia przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118) telefon 32 248-24-11 wew. 311.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713,
tel. 32 248-24-11/-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: Na wykonanie przebudowy instalacji gazowej polegającej na
wyprowadzeniu pionów i gazomierzy na klatki schodowe w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 38,a,b,c
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikę Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać do dnia 28.10.2014 r. osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, pokój 306, w poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do
godz. 13.00.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego należy: dokonać wpłaty na konto PKO BP S.A. I/O Gliwice 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751, zgłosić się do pokoju 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT, odebrać SIWZ w pokoju
309.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do
dnia: 4.11.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 4.11.2014 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 7.000,00 zł na jeden segment.
Wadium należy wpłacić do dnia 4.11.2014 r. na konto PKO BP S.A. I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Stanisław Wuzik – pokój 309 tel. 32 248-24-11 wew. 286 w godzinach od 7.00
do 10.00, Jan Kołodziejski tel. 32 248-61-94 w godzinach od 7.00 do 10.00.

Jest dowodem doskonałości
nie pretendować do tego,
by być doskonałym
Francois Fenelon

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania gruntu położonego w:
1) Rudzie Śl. 10 w rejonie ul. Alojzego Jankowskiego/Zygmunta
Noskowskiego o łącznej pow. 631,00 m2
składającego się z działek: nr 3289/207 i 3290/207, KW GL1S/ 00001223/4
2) Rudzie Śl. 10 w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego/Edmunda Kokota
o łącznej pow. 4.638,00 m2
składającego się z działek: nr 3003/282 i 3444/278, KW GL1S/ 00009890/6

I Warunki uczestniczenia w przetargu:
A. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości, które wyznacza się na dzień 23.10.2014
r. od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się
z Administracją nr 5 przy ul. LudomiraRóżyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku (tel. 32 242-09-35).
B. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją
prawną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym przy
ul. Magazynowej 12, pokój 306, tel. wew. 203 i pokój 314 tel.
231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka zakazu
sposobu przeznaczenia i użytkowania nieruchomości po jej
przejęciu.
C. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12
w Rudzie Śląskiej, pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu w rejonie:
		 Ad. 1) ul. Alojzego Jankowskiego/ Zygmunta Noskowskiego
”
		 Ad. 2) ul. Ignacego Paderewskiego/Edmunda Kokota „
		 w terminie do dnia 27.10.2014 r. do godz. 9.00.
D. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości:
		 Ad. 1) 4.796,00 zł
Ad. 2) 37.570,00 zł
		 na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302
0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
E. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie
100,00zł + obowiązujący VAT dołączenie kserokopii wpłaty
do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu
Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
		a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową, która nie może być
równa i niższa od ceny wyjściowej tj.
Ad. 1/ 47.956,00 zł + VAT.		
Ad. 2/ 375.700,00 zł + VAT
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2014r o godz.10.00 w siedzibie
RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1, pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego
kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie
zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez
Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie
do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy,
pokój 118 i 100 tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.
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W SKRÓCIE
Pierwsze kroki
„Pierwszy krok sportowy” w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce
i trampolinie to mistrzostwa Polski
w III klasie sportowej (dzieci do lat
13). Zawody odbyły się 4 i 5 października w Brennej. Zespół KPKS-u „Halemba” wywalczył I miejsce w punktacji klubowej, a Śląsk wygrał rywalizację województw. Reprezentanci KPKS-u
„Halemba” zajęli następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach: dwójki
dziewcząt: I miejsce – Barbara Sordyl,
Natalia Graja, III miejsce – Nikola Janik, Wiktoria Matysiak, VIII miejsce
– Kinga Marek, Zuzanna Początek;
trójki dziewcząt: V miejsce – Weronika Jessel, Zuzanna Początek, Monika
Skorupa, VI miejsce – Barbara Sordyl,
Agata Olczak, Julia Olchawa; dwójki
mieszane: II miejsce – Natalia Graja,
Mikołaj Feser.

Pierwsza porażka

Koszykówka

Piłka ręczna kobiet

Początek dla Pogoni
W spotkaniu inaugurującym sezon drugiej ligi KS Pogoń Ruda Śląska wygrała
w sobotę (4.10.) z MOSIR-em Cieszyn
różnicą 30 punktów (55:85). Rudzianie
odznaczali się w meczu lepszą organizacją
gry i dobrą skutecznością.
Już początek meczu pokazał, że Pogoń
jest bardzo zdeterminowana. MOSiR zaczął bardzo słabo i po chwili Pogoń prowadziła już 7:0. Goście mieli jeszcze zryw
i starali się odrobić straty w trzeciej kwarcie, jednak dobrze dysponowana Pogoń
była tego dnia poza zasięgiem rywali.
– Jestem zadowolony z wyniku, który
osiągnęliśmy. Pomimo słabszych fragmentów udało nam się zdobyć tak okazałe zwy-

cięstwo. Było to dobre spotkanie na początek sezonu
– mówił po meczu trener
Pogoni Marcin Cyran. –
Naszą silną stroną była dobra postawa całej drużyny.
Myślę, że to ta siła zespołu
dała nam to zwycięstwo i to
będzie nasz atut w rozgrywkach – dodał.
Po pierwszej kolejce Pogoń znajduje się na pierwszym miejscu w
KS Pogoń Ruda Śląska tabeli grupy C II ligi.
85:55 (18:13, 18:14, 20:17, 29:11)
der Maślanka, Krzysztof Morawiec,
KS MOSiR Cieszyn
Przemysław Tomecki, Adam Wilkin,
Pogoń: Patryk Jeleń, Mateusz PawAdam Anduła, Tomasz Stankala
lik, Dawid Kuczera, Paweł Mol, Dawid
Trener: Marcin Cyran
Komandzik, Robert Sgodzaj, Aleksan-

Pływanie

14 medali dla rudzian

Tenisistki stołowe UKS-u Halembianka w zeszły czwartek (2.10.) po wyczerpującej walce przegrały na wyjeździe 7:3 z MOKSiR-em Zawadzkie.
Naszym zawodniczkom nie brakowało
woli walki. Wszystkie mecze były wyrównane i tylko pojedyncze piłki zadecydowały o końcowym wyniku. Punkty dla drużyny zdobyły: Sabina Wyrobek (2 pkt) i Monika Jarosińska (1
pkt).

Pogoń
z medalami

Zawodniczki Zgody Bielszowice nie
zdołały pokonać przed własną publicznością drużyny MKS-u Start Michałkowice.
Doświadczone rywalki wygrały sobotni
(4.10.) mecz 18:31. – Zespół z Michałkowic gra już 5 lat w drugiej lidze w niezmienionym składzie, a my mamy nowy zespół
i dopiero zaczynamy budowę drużyny.
Różnica doświadczenia i ogrania oraz
słabszy dzień sprawiły, że wynik wygląda
tak a nie inaczej. Budowanie zespołu nie
trwa krótko, raczej będzie to proces, który
potrwa przynajmniej rok. Myślę, że w drugiej rundzie taka porażka by nas zaniepokoiła, teraz jednak traktujemy ją jako kolejną lekcję, z której wyciągniemy wnioski
– tłumaczył trener Zgody Marek Płatek. –
W Olkuszu dobrze zafunkcjonowała obrona i dobrze graliśmy kontrą, w tym meczu
jednak tego już nie było – dodał.
Najskuteczniejszą zawodniczką Zgody
była Martyna Krzysteczko, która zdobyła
5 bramek.
Zgoda Bielszowice 18:31 (10:19)
MKS Start Michałkowice

Wędkarstwo

Zapaśnicy Pogoni dobrze się spisali.

Turnieje GROT-u
Przełom września i października
obfitował w wydarzenia i turnieje,
w których główne role odgrywali zawodnicy UKS-u „GROT” Ruda Śląska.
Najpierw dotarła do nas informacja, iż po zsumowaniu wszystkich
rezultatów uwzględniających wyniki
czterech kolejno po sobie przeprowadzonych rund tzw. Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych
Juniorów Młodszych w Łucznictwie
(d. Puchar Polski), w końcowej Klasyfikacji Generalnej pierwsze miejsce zajął Mateusz Porębski.
Następne bardzo dobre wieści dotarły z Boguchwały, gdzie w dniach
27-28.09. przeprowadzono LXXVIII
Mistrzostwa
Polski
Seniorów
w Łucznictwie. W zawodach tych
z bardzo dobrej strony pokazał się
nasz seniorski jedynak Adam Ścibsk.
Z kolei nasi najmłodsi reprezentanci
we wtorek (30.09.) doczekali się weryfikacji swoich umiejętności łuczniczych podczas startu w Międzywojewódzkich Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w Łucznictwie. W kategorii „młodzik starszy”,
Bartkowi Rymarzowi zabrakło tylko
dwóch punktów do sięgnięcia po
pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła też Patrycja Boniek (kategoria
„młodziczka starsza”).

Zapasy

Zgoda bez
punktów

Rudzianie stawali na podium aż czternaście razy.

W dniach 4-5.10.2014 odbyły się Międzynarodowe
Zawody
Pływackie
GRAND PRIX Puchar Regionów i Miast
partnerskich w Opolu. Zawody odbyły się
na imponującym obiekcie „WODNA NUTA”. Na zawodach pojawili się reprezentanci klubów pływackich z Niemiec,
Czech, Litwy, Węgier i Polski. Pomimo
silnej konkurencji zawodnicy UKP Ruda
Śląska zdobyli łącznie 14 medali, a większość z nich poprawiła swoje rekordy życiowe. Wśród dziewczyn: Karolina Pawera – srebrny medal na 100 m styl motylkowy, Wiktoria Jaroń – brązowy medal

na 50 m styl dowolny. Wśród chłopców:
Dawid Walessa – złoty medal na 50 m styl
dowolny, złoty medal na 100 m styl motylkowy, srebrny medal na 50 m styl motylkowy, Daniel Dąbrowski – złoty medal
na 200 m styl klasyczny, złoty medal na
100 m styl klasyczny, brązowy medal na
50 m styl dowolny, Paweł Danch – złoty
medal na 200 m styl klasyczny, srebrny
medal na 100 m styl klasyczny, Dawid
Apostel – srebrny medal na 50 m styl dowolny, srebrny medal na 100 m styl motylkowy, brązowy medal na 50 m styl
motylkowy.

Rugby

Gryfy dalej miażdżą
Kolejne wysokie zwycięstwo KS
IGLOO Rugby Ruda Śląska stało się faktem. W sobotę (4.10.) Gryfy rozgromiły
zespół KS Rugby Wrocław aż 91:0. Pierwsze minuty meczu były bardzo wyrównane, obydwie drużyny zaczęły z dużym
szacunkiem dla rywali. Jednak krótko po
pierwszych trzech punktach dla Gryfów
(Krzysztof Płusa otworzył wynik celnie
kopiąc z karnego na słupy) na polu punktowym wrocławian zameldował się Bryński
i od tego momentu się zaczęło – do przerwy gospodarze nie dali rywalom już po-

grać. Sześć zdobytych przyłożeń plus
świetne kopy Płusy z podstawki pozwoliły
rudzianom zwyciężyć pierwszą połowę
43:0.
Druga połowa nie odbiegała poziomem
od pierwszej, nadal atakowali rudzianie,
goście również miewali przebłyski ofensywnej gry, jednak ostatecznie nie zdobyli
żadnych punktów.
KS IGLOO Rugby Ruda Śląska 91:0
(43:0) KS Rugby Wrocław
Punkty dla Rudy zdobyli: Krzysztof
Płusa 26 pkt (1x5, 1x3, 9x2), Dominik

W dniach 3-4.10.2014 w Radomsku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
w zapasach w stylu klasycznym. Bardzo
dobrze spisała się trzyosobowa ekipa zapaśników z Pogoni Ruda Śląska.
Marek Noga zdobył srebrny medal ulegając w finale kategorii 84 kg Patrykowi
Bonieckiemu z Legii Warszawa. Filip
Chrząszcz w kategorii 96 kg wywalczył
brązowy medal, natomiast Michał Kalinowski uplasował się na siódmej pozycji
w kategorii 120 kg. Ponadto wychowanek
Rudzkiej Pogoni Mateusz Kareciński
w barwach Olimpijczyka Radom zdobył
srebrny medal w kategorii 120 kg.
– Występ moich podopiecznych zaliczam
do bardzo udanych – mówił po mistrzostwach trener Piotr Topolski.
Bryński 15 pkt (3x5), Rafał Szaciłowski
10 pkt (2x5), Michał Jurczyński 10 pkt
(2x5), Krzysztof Tokarski 5 pkt, Paweł Siwula 5 pkt, Jakub Mańkowski 5 pkt, Dawid Mańkowski 5 pkt, Patryk Maniecki 5
pkt, Krzysztof Jopert 5 pkt.
W sobotę w Łodzi rozegrany został II
turniej Mistrzostw Polski kobiet w rugby
siedmioosobowym, w którym udział wzięły Diablice. W fazie grupowej bez problemu poradziły sobie z rywalkami. Niestety
w półfinale przyszło im się zmierzyć z niepokonanymi od 2 lat mistrzyniami Polski
z Gdańska. Po bardzo zaciętym spotkaniu
nasze zawodniczki uległy rywalkom 7:12.
W walce o najniższy stopień podium Diablice pokonały Legię Warszawa 19:7.

Wędki na
Burlochu

Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze.

W niedzielę (5.10.) na stadionie Burloch Arena odbyły się Mistrzostwa
Okręgu Katowickiego w Wędkarstwie
Rzutowym kadetów oraz juniorów.
W trzech konkurencjach technicznych
wzieło udział 42 zawodników z całego
Śląska.
Pierwsze miejsce wśród kadetów zdobył rudzianin Robert Mirek, który jest
aktualnym wicemistrzem Polski kadetów 2014 r. oraz zeszłorocznym mistrzem Polski. Czwarte miejsce wśród
kadetów zajął Wojciech Tkaczenko. W
juniorach czwarte miejsce zdobył Michał Jałowiecki.
– Jest problem z naborem młodzieży,
ale staramy się to poprawić. Organizujemy pokazy w szkołach i chcemy zachęcać młodzież do wędkarstwa – tłumaczył
opiekun młodzieży Koła PZW 92 Halemba Dariusz Ciacia.

SPORT
Wyniki drużyn
młodzieżowych
Juniorzy
Slavia Ruda Śląska 0:5 Jastrząb Bielszowice (Matuszczyk X2, P. Latoska
X2,Waliczek); Wawel Wirek 9:0 Naprzód
Lipiny (Żur, Rain X2, Schimdt X2, Musiał, Górnik, Grupa X2);Wyzwolenie
Chorzów 5:1 Pogoń Ruda Śląska; Stadion
Śląski 3:1 Urania Ruda Śląska
Rocznik 2000
Pogoń Ruda Śląska 3:0 Urania Ruda
Śląska; Jastrząb Bielszowice 1:2 Siemianowiczanka (Gajda); Gwiazda Ruda Śląska 2:1 AKS Mikołów (Malika, Kasprzak)
Rocznik 2001
Wawel Wirek 4:1 Jastrząb Bielszowice
(Pasławski X2, Bobek, Krysa – Iksal);
Polonia Łaziska 1:1 Slavia Ruda Śląska
(Bajer); Grunwald Ruda Śląska 1:6 Warta
Zawiercie (Ogłoza); Gwiazda Ruda Śląska 16:1 Naprzód Świętochłowice
Rocznik 2002
Wawel Wirek 3:2 Zantka Chorzów
(Kamiński X2, Maczek); Grunwald Ruda
Śląska 0:7 Pogoń Ruda Śląska; Wyzwolenie Chorzów 10:0 Urania Ruda Śląska
Rocznik 2003
UKS Szopienice 1:3 Slavia Ruda Śląska (Brzostek X2, Szczygieł); UKS Jedność Siemianowice 4:0 Pogoń Ruda Śląska; Józefka Chorzów 1:4 Urania Ruda
Śląska (Frystacki X3, Wieczorkiewicz);
Gwiazda Ruda Śląska 4:1 MUKP Dąbrowa Górnicza

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – III liga
11 października(sobota), godz. 15.00
Pniówek Pawłowice Śląskie
– Grunwald Ruda Śląska
Piłka nożna – IV liga
11 października (sobota), godz.15.00
RKS Grodziec – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
11 października (sobota), godz.15.00
Wilki Wilcza – Wawel Wirek
11 października (sobota), godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – Orzeł Mokre
Piłka nożna – „A” klasa
11 października (sobota), godz. 15.00
Pogoń Nowy Bytom – AKS II Mikołów
12 października (niedziela), godz. 11.00
Siemianowiczanka II Siemianowice
Śląskie – Jastrząb Bielszowice
Futsal
10 października (piątek), godz. 20.00 AZS
Uniwersytet Gdański Gdańsk
– Gwiazda Ruda Śląska
Rugby
12 października (niedziela), godz. 10.00
Burloch Arena – II Turniej Regionalny
Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7
Piłka ręczna kobiet
11 października, sobota, godz. 12.30
Cracovia Kraków – Zgoda Bielszowice
Koszykówka
11 października (sobota),godz. 17.00
Pogoń Ruda Śl. – MKS II Dąbrowa G.

Piłka nożna – III liga

Wywalczony punkt
W sobotę (4.10.) Grunwald zdobył na
własnym terenie jeden punkt. Ciężki
mecz ze Skrą Częstochowa zakończył się
remisem 1:1. Gospodarze od 36. minuty
przegrywali 0:1. Kolejne minuty to ataki
Grunwaldu, w których szukał on wyrównania. Przyszło ono dopiero w 83. minucie, kiedy to sędzia podyktował rzut karny, którego na bramkę zamienił Kot. –

Najważniejsze jest to, że chłopcy zremisowali spotkanie. Z przebiegu gry był to
mecz bardzo wyrównany, bardzo dobry
poziom, jeśli chodzi o III ligę, zarówno z
jednej, jak i drugiej strony. Sytuacji stworzyliśmy jednak trochę więcej. Chłopcy
się przełamali i znowu zapunktowaliśmy,
na pewno wpłynie to dobrze na psychikę
zespołu. Istotną zmianę było już widać

Piłka nożna – IV liga

Nie utrzymali prowadzenia

Slavia nie zaliczy tego meczu do udanych.

Slavia strzeliła gola już w 3. minucie
jednak dobrze dysponowany przeciwnik
nie dał w sobotę (4.10.) zdobyć gospodarzom choćby punktu. Ostatecznie rudzianie przegrali mecz z Sarmacją Będzin –

Futsal

Pierwsze
zwycięstwo!
Gwiazda odniosła swoje pierwsze
zwycięstwo i to nie z byle kim, bo z wicemistrzem Polski - Pogonią ‘04
Szczecin.
Lekko poddenerwowani gospodarze stracili pierwsi gola, jednak szybko zdołali się otrząsnąć i cztery minuty później nastąpiło wyrównanie. Dobitki Hewlika nie zdołał złapać bramkarz gości. Mecz bardziej widowiskowy był po przerwie. Pierwszy po rzucie wolnym dał prowadzenie gospodarzom Pękala. Na 3:1 wynik podwyższył Siadul, ale po paru chwilach
Shamotii z przedłużonego rzutu karnego zdobył bramkę kontaktową.
Chwilę później bramkę dla rudzian
zaliczył Szachnitowski, a szczecinianie na to trafienie odpowiedzieli kolejną bramką, jednak nie zdołali wywalczyć remisu.
Gwiazda Ruda Śląska 4:3 (1:1)
Pogoń ’04 Szczecin

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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1:3.Po dobrym dośrodkowaniu z rzutu
wolnego piłkę głową do siatki skierował
Met i Slavia wyszła na prowadzenie już
w pierwszych minutach spotkania. Niespełna dziesięć minut później po dobrej

we wtorkowym wygranym meczu pucharowym na Wesołej. Podziałało to na chłopaków pozytywnie – mówił po meczu
trener Grunwaldu Jacek Bratek.
Grunwald Ruda Śląska 1:1 (0:1)
Skra Częstochowa
Grunwald:Soldak – Łęcki (kpt),
Wolek, Szczypior, M. Kiepura - M.
Włodarczyk (68. M. Kowalski), Maciongowski (90+2. Bryk), Brzozowski,
Ciołek (73. Zalewski) – Stanisławski
(78. Kot), Dreszer
Trener: Jacek Bratek

akcji gości było już 1:1. W 33. minucie
zawodnicy Sarmacji zdołali strzelić jeszcze jedną bramkę i do szatni schodzili
z wynikiem 1:2.
W drugiej połowie goście zdołali dołożyć jeszcze jedno trafienie. Dobre prostopadłe podanie dostał jeden z zawodników
z Będzina i w akcji sam na sam przelobował bramkarza.
– Dziś do zwycięstwa zabrakło konsekwencji. Przegraliśmy z zespołem, który
gra swoją piłkę i dążył do tego, abyśmy
popełniali jak najwięcej błędów. Nie
można chłopakom odmówić zaangażowania, ale za dużo było głupoty w naszej
grze – mówił po meczu trener Slavii Marek Piotrowicz.
Slavia Ruda Śląska 1:3 (1:2)
Sarmacja Będzin
Slavia: Botor – Puschhaus, Met, Kowalik, Skorupski – Moritz, M. Rejmanowski, Korban, D. Maciaszczyk –
Lach, Pożoga
Zmiany: P. Maciaszczyk, Piwczyk,
Witor, Wawrzyczek
Trener: Marek Piotrowicz

Piłka nożna – liga okręgowa

Passa trwa

Tabela III ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Polonia Bytom
13
Odra Opole
13
BKS Stal Bielsko-Biała 13
Ruch Zdzieszowice 13
GKS 1962 Jastrzębie 13
Skra Częstochowa
13
Rekord Bielsko-Biała 13
Szombierki Bytom
13
Polonia Łaziska Górne 13
Górnik II Zabrze
13
LKS Czaniec
13
Grunwald Ruda Śląska 13
Ruch II Chorzów
13
Górnik Wesoła
13
Pniówek Pawłowice Śl. 13
Swornica Czarnowąsy 13
Podbeskidzie II BB 13
Piast II Gliwice
13
Małapanew Ozimek 13
Skalnik Gracze
13

32
29
25
24
24
23
22
21
21
21
19
17
16
15
15
14
11
7
6
4

38-8
30-16
26-11
22-13
20-14
19-11
22-18
21-15
16-17
27-17
11-15
16-21
23-29
20-26
14-16
15-28
15-17
16-31
7-26
11-40

Wieści z „A” klasy
W siódmej kolejce pauzował zespół
Jastrzębia Bielszowice. Pogoń Nowy
Bytom wygrał natomiast swoje spotkanie 2:0 z UKS-em Szopienice. W pierwszej połowie bramkę na 1:0 strzelił
Chmielnicki. W 38. minucie drugą żółtą,
a w konsekwencji czerwoną kartkę, zdobył Bereta. Gra w osłabieniu nie przeszkodziła rudzianom w zdobyciu jeszcze
jednego gola i wywalczeniu zwycięstwa. Drugą bramkę zdobył Zuga.

Puchar Polski
Wyniki rudzkich drużyn w III rundzie
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Katowice: Górnik Wesoła – Grunwald
Ruda Śląska 0:1 (0:1), Wyzwolenie
Chorzów – Slavia Ruda Śląska 6:3 (2:2).
Półfinał odbędzie się 14 października
(wtorek) o godz. 15.00: Wyzwolenie
Chorzów – Grunwald Ruda Śląska.

Pika nożna – liga okręgowa

Zadanie wykonane

Wawel dalej zwycięża.

Wawel nie spuszcza z tonu i wygrywa kolejny mecz. Tym razem bezwzględnym piłkarzom z Wirku ulegli
zawodnicy Zamkowca Toszek. W sobotę (4.10.) do przerwy rudzianie wygrywali 2:0. Mimo groźnych akcji gości to
rudzianom udało się pierwszym zdobyć gola. W 23. minucie po ładnej akcji
piłkę głową do siatki skierował Piętoń.
Niespełna piętnaście minut później było już 2:0 po tym, jak Jaromin wykorzystał rzut karny. Po tym trafieniu to

Zamkowiec częściej szukał okazji do
zdobycia gola. Zdobyć bramkę udało
im się tylko raz i mecz zakończył się
wynikiem 2:1.
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska
2:1(2:0) Zamkowiec Toszek
Skład: Gawlik – Pyc, Grzywa,
Buchcik, K. Kałużny – G. Kałużny,
Maciejok, Piętoń, Jaromin (68’ Foryś) – D. Majnusz (74’ Aleksa), Lux
(87’ Rutkowski)
Trener: Jarosław Zajdel

Urania wygrywa kolejny mecz. Rudzianie w sobotę (4.10.) odnieśli skromne zwycięstwo 0:1 z drużyną Sokoła
Orzesze. Mecz ten nie należał ani do łatwych, ani przyjemnych. Kluczową akcją
spotkania był rzut karny który sędzia podyktował za zagranie ręką zawodnika
z Orzesza. Jedenastkę na gola zamienił
Piecha. Mecz był bardzo zacięty, a skutki
tego poczuł na sobie Musiał, który po zobaczeniu drugiej żółtej kartki, w efekcie
był zmuszony opuścić boisko. Mimo gry
w osłabieniu rudzianie dowieźli jednobramkowe prowadzenie do końca.
Sokół Orzesze 0:1 (0:1)
Urania Ruda Śląska
Urania: Koperwas, Hejdysz, Barczak, Koniorczyk, R. Grzesik (‘90 Bocian), Kornas, Musiał (2x), Gabryś,
Kamieński (‘80 Szymański), Barciaga
(‘46 Włodarczyk), Piecha
Trener: Stanisław Mikusz
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