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Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont kąpieliska w Nowym Bytomiu. Miasto zapowiedziało m.in. wymianę
niecek basenowych. Wyremontowane zostaną także budynki przy basenie. Co ważne, wykonawca ma zdążyć z realizacją inwestycji do lata – tak, by w kolejne wakacje mieszkańcy mogli już korzystać ze zmodernizowanego obiektu.

Kąpielisko będzie jak nowe! Czas na remont

Pierwsze prace modernizacyjne ruszyły.

Foto: PŁ

– Kąpielisko już od kilku lat wymagało remontu – uważa pan
Krzysztof, który mieszka w pobliżu
kompleksu przy ul. Ratowników. –
Cieszę się, że w końcu doczekamy
się zmian, bo chciałbym w przy-

szłym roku wybrać się tutaj latem
razem z dwójką moich dzieci. Mam
nadzieję, że będzie to możliwe.
Prawdopodobnie tak. Plac budowy został bowiem przekazany wykonawcy, czyli konsorcjum ﬁrm

z Rybnika i Jaworza w ubiegły poniedziałek (6.10.). Urzędnicy zapowiadają więc, że lada dzień można
spodziewać się pierwszych prac
modernizacyjnych kąpieliska przy
ul. Ratowników w Nowym Bytomiu.
– W ramach remontu ośrodka zaplanowano przede wszystkim: budowę dwóch niecek basenowych (ze
stali nierdzewnej – przyp. red.) oraz
brodzika, nowej infrastruktury
technicznej wraz z technologią wody basenowej, wymianę lub renowację istniejących obiektów, alejek,
budowę systemu produkcji energii
elektrycznej z energii słonecznej
(system solarów do podgrzewania
wody basenowej) – wylicza Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
W ramach modernizacji kąpieliska planowane jest ponadto także
wykonanie nowego zaplecza sani-

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

tarnego oraz montaż nowego oświetlenia. – Pozostałe tereny zostaną
uporządkowane i przeznaczone
głównie do plażowania – mówi Janik.
Władze miasta zapowiadają, że
po remoncie Ruda Śląska nie będzie
się miała czym powstydzić w porównaniu do kąpielisk w innych
miastach. – Chcemy, by kompleks
basenów przy ul. Ratowników był
nowoczesny i by spełniał wszelkie
wymogi stawiane takim obiektom.
Dlatego planujemy w pełni dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Pytanie tylko, czy wykonawcy,
czyli Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Erbud z Rybnika
i Berndorf Baderbau z Jaworza zdążą w terminie. Tak, byśmy z nowego kąpieliska mogli korzystać już
w przyszłym roku.
– Zgodnie z umową, przewidywany zakres remontu wraz z rozruchem
technologicznym powinien się zakończyć do końca czerwca 2015 r.,
więc w przyszłym sezonie letnim basen będzie otwarty – mówi Piotr Janik.

Inwestycja ma ogółem kosztować
ok. 13 mln zł. Władze miasta zarezerwowały pieniądze na ten cel
w budżecie. – Niemniej czynimy
starania o doﬁnansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych
– dodaje Janik.
Przypomnijmy także, że w ramach projektu miasto zapowiedziało, że przy kąpielisku powstanie
również skatepark, siłownia plenerowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, siatkówki oraz siatkówki
plażowej, plac zabaw, zaplecze gastronomiczne, biurowe i magazynowe.
W ubiegłym roku miasto wyremontowało dach basenu przy ul.
Chryzantem, zaś na pływalni przy
ul. Pokoju w Nowym Bytomiu przeprowadzono wymianę złoża ﬁltracyjnego, które odpowiada za
oczyszczanie wody.
Joanna Oreł
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KRONIKA TYGODNIA

Bezpieczniej przed zimą

REKLAMA

Sąsiedzka reakcja
Policjanci z Komisariatu nr 1 w Rudzie Śląskiej zatrzymali 18-letniego
włamywacza, który 1.10 wybijając szybę w oknie włamał się do mieszkania na
ul. Ogrodowej w dzielnicy Ruda. Ok. 5
rano dźwięk tłuczonej szyby usłyszała
sąsiadka, która natychmiast zadzwoniła
po policję. Funkcjonariusze, którzy
przybyli na miejsce, aresztowali złodzieja. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Garażowy włamywacz
20-letni włamywacz wpadł w ręce policjantów z wireckiego komisariatu.
Mężczyzna został oskarżony o włamanie do dwóch rudzkich garaży. Na kradzieży przyłapał go właściciel posesji,
który po ucieczce złodzieja podał policjantom jego dokładny rysopis. Na jego
podstawie sprawca został zatrzymany.

Braterska kradzież
20- i 23-letni bracia tuż po kradzieży
w bykowińskim sklepie spożywczym
zostali zatrzymani przez policjantów z
rudzkiej „trójki”. Sprawcy użyli siły
wobec próbującej ich powstrzymać ekspedientki. Zapis z monitoringu sklepowego pozwolił na szybkie schwytanie
złodziei. Grozi im do 10 lat więzienia.

Amfetamina w kieszeni 20-latka
Policjanci z katowickich Oddziałów
Prewencji pełniący służbę na Osiedlu
Górnośląskim zatrzymali młodego mężczyznę, którzy posiadał przy sobie narkotyki. 20-latek wpadł w trakcie rutynowej
kontroli. Rudzianin został przekazany
w ręce śledczych z „trójki”, postawiono
mu już zarzuty posiadania 40 działek dilerskich, za które grozi do 3 lat więzienia.

Pomimo, że kampania dopiero się rozpoczęła, z zaproszeń skorzystało już wiele osób.

Kampania „Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina” ruszyła pełną parą. Kierowcy mogą sprawdzać swoje
samochody przed zimą w czterech stacjach kontroli pojazdów. Tych, którzy
jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do
pobrania zaproszenia z naszego portalu.
– Ucieszyłem się, że akcja ruszyła, bo
to nie pierwszy raz, kiedy biorę w niej
udział. Zawsze jest lekka niepewność,
ponieważ boję się, czy w moim fiacie nie
będzie żadnej usterki. Muszę jednak
sprawdzić to przed zimą, by bezpieczniej
jeździć – mówi pan Mateusz z Rudy. –
Obsługa na stacji jest bardzo rzetelna,
a pracownicy zawsze pomagają i doradzają jak dbać o samochód – dodaje.
– Trzeba spojrzeć na moje już wysłużone stare auto fachowym okiem. Wiem,
że tu, na stacji, uzyskam odpowiednią
wiedzę na temat stanu mojego samocho-
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du. Fajna akcja i oby była organizowana
jak najczęściej – podkreśla pan Janusz
z Goduli.
Akcja to nieobowiązkowe, coroczne
przeglądy. Głównym jej celem jest uświadomienie mieszkańcom, jak ważny jest
stan techniczny naszych samochodów. Należy dodać, że stacje diagnostyczne nie
będą zatrzymywały dowodów rejestracyjnych w przypadku wykrycia jakichś usterek.
– Widzę, że akcja cieszy się sporym zainteresowaniem. Dziennie odbieramy wiele
zaproszeń na kontrolę pojazdów. Klienci
są zadowoleni, że mogą poznać dokładnie
stan swojego auta i bez obaw w przyszłości
wsiąść za kółko podczas świątecznych wypadów – tłumaczy Szczepan Mańka, diagnosta z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.

RP

PARTNERZY AKCJI

Remont autostrady A-4 pomiędzy węzłem Batory oraz węzłem Wirek w Rudzie Śląskiej coraz bardziej daje się mieszkańcom we
znaki. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość do 25 listopada, bo wtedy zakończą się prace na rudzkim odcinku A-4.

Slalom gigant na A-4. Jak długo jeszcze?
Korki, zwężenia, objazdy – z takimi
utrudnieniami od kilku tygodni muszą
się liczyć mieszkańcy, którzy podróżują autostradą A-4 w Rudzie Śląskiej.
Jakby tego było mało, kierowcy zgłaszają, że informacja o zmianie organizacji ruchu jest nieczytelna i nie zawsze
wiadomo, którym zjazdem należy opuścić A-4. W tej sprawie e-maila do naszej redakcji napisała pani Ksenia: –
„Jadąc do pracy, drogowcy zrobili nam
małą niespodziankę – zamknięty został
zjazd na autostradę w stronę Gliwic/
Wrocławia. Beznadziejne oznaczenie
objazdu skierowało nas na A-4 w stronę Katowic, stąd też wiem, że nie ma
możliwości wjazdu na ww. drogę nawet
na węźle w Chorzowie Batorym. Już
wiem, że na węźle w Bielszowicach
wjazd jest możliwy” – opisuje mieszkanka. Marek Prusak, p.o. specjalisty
ds. komunikacji społecznej Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
twierdzi, że oznakowanie spełnia
wszelkie obowiązujące w tym zakresie
przepisy i standardy oraz zatwierdzone
zostało przez organy administracji
państwowej odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach krajowych.
– Dla wszystkich wyłączonych relacji zjazdowych w ciągu A-4 został
wdrożony objazd z wykorzystaniem
nawrotów na sąsiadujących węzłach
drogowych – wyjaśnia Prusak. – Na
chwilę obecną tut. oddział nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego
oznakowania objazdowego, bowiem
aktualne oznakowanie jest kompletne
i właściwe.
Niemniej jednak mieszkańcy zastanawiają się, do kiedy potrwają prace
na rudzkim odcinku A-4 od węzła
w Chorzowie-Batorym do Wirku, a co
za tym idzie – skończą się utrudnienia

w ruchu. – „Z tego co zauważyłam, to
jest to remont na dłużej i dlatego, że
codziennie przemieszczam się tą drogą
do pracy, chciałabym wiedzieć jak długo owy remont drogi potrwa? Na jakim
odcinku jest zamknięta A-4? I czy
w planach jest dalszy remont autostrady na odcinku do Gliwic?” – pyta pani
Ksenia.
Z informacji GDDKiA wynika, że
w następnej kolejności zamknięta zostanie jezdnia w kierunku z Gliwic do
Katowic na odcinku pomiędzy węzłem
Wirek a MOP Halemba. Równocześnie
jednak nadal wyłączony z ruchu będzie
fragment od węzła Batory do MOP Wirek. Prace prawdopodobnie zakończą
się 25 listopada.
– W tym roku nie przewidujemy dalszych remontów nawierzchni autostrady A-4 w stronę Gliwic – dodaje Marek
Prusak.
Joanna Oreł

W związku z nieotrzymaniem kontraktu z NFZ
gabinet stomatologiczny
w Przychodni Rejonowej
przy ul. Gierałtowskiego 29 w dzielnicy Ruda

jest chwilowo
nieczynny
Gabinet wkrótce będzie
otwarty, a do tego czasu
Pacjentów proszę o kontakt
telefoniczny:
dr n. med. Ewa Błąkała-Zawronek
tel. 605-237-275, 507-827-795
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Nauczyciele uhonorowani

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się na deskach DK Bielszowice.
Foto: DK

Prawie 2,5 tys. rudzkich nauczycieli świętowało Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości
w Domu Kultury w Bielszowicach (9.10.) były okazją do wręczenia nagród prezydent miasta
60 wyróżniającym się nauczycielom.
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą
powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie
w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospo-

litej Polskiej” – takie ślubowanie
złożyło 57 nauczycieli, którzy
otrzymali tytuł nauczyciela mianowanego.
– Nauczyciel to zawód i powołanie, nie wystarczą studia i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, by zostać dobrym nauczycielem. Konieczna jest pasja
i miłość do dzieci i młodzieży –
mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Podczas
uroczystości w Domu Kultury
w Bielszowicach odbyła się ceremonia ślubowania oraz wręczenia aktów nadania stopnia
nauczyciela
mianowanego.

Oprócz 57 nauczycieli, którzy
zdobyli awans na nauczyciela
mianowanego, już wcześniej, bo
25 września, odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia dyplomowanego 31 osobom.
– Ruda Śląska była dla mnie
zawsze oczkiem w głowie, bo jest
tutaj wyśmienite środowisko
oświatowe, pracujące w niełatwych warunkach, a jednak odnoszące znakomite sukcesy, charakteryzujące się również mądrym zarządzaniem szkołami,
a przede wszystkim mądrym wychowywaniem dzieci – mówiła
Zdzisława Waniek, długoletni
starszy wizytator i były dyrektor
gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. –
Dzieci i młodzież są dzisiaj często pozbawieni przewodnika.
Dom rodzinny jest zorientowany
na zapewnienie bytu dzieciom,
a szkoła ma pełnić tę rolę, która
niegdyś należała tylko do rodziców – rolę przewodnika w tym
trudnym świecie – mówiła.
Uroczystość była również
okazją do wręczenia nagrody
prezydenta miasta zasłużonym
dyrektorom i nauczycielom
rudzkim szkół. – Mam okazję
wyróżnić aż 60 osób, z czego się
niezmiernie cieszę, bo jest to do-

wód na to, jak wielu pedagogów
z zaangażowaniem i oddaniem
wypełnia swoje obowiązki, wychodząc również poza nałożone
zadania – podkreślała Grażyna
Dziedzic. – Staram się zachęcać
dzieci do uczestnictwa w różnych
zajęciach i projektach, żeby
szkoła uczyła więcej niż przewidziano w podręcznikach – mówiła Katarzyna Gołąbek, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr
24, jedna z nagrodzonych. –
Współtworzyłam projekt „Bezpieczny podopieczny”, realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, co
roku organizuję otwarte dla środowiska lokalnego koncerty zimowe, uczestniczę także w obozach sportowych organizowanych dla uczniów – wymieniała.
Rudzcy nauczyciele zyskali
również uznanie u Śląskiego Kuratora Oświaty, który wyróżnił
swoją nagrodą Ewę Mierę, nauczycielkę Gimnazjum nr 3, natomiast Hanka Gdynia, Maria
Lorens i Ilona Milik zostały odznaczone Brązowym Krzyżem
Zasługi. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Anna
Kazek-Tomza z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3.
AS

Podczas akcji udało się zebrać 4000 zł.

Foto: RP

Poprzez takie akcje każdy coś
wygrywa i chyba w tym tkwi cały
fenomen – podkreślała Katarzy-

na Niemiec, właścicielka Klubu
Fitness i Centrum Odchudzania
– Studio ENERGIA.
RP

Pomoc w stylu ﬁtness
Każdy ruch, kropla potu
i zmęczony mięsień były wyznacznikiem pomocy. Podczas
V Charytatywnego Maratonu
Fitness z Energią (11.10.) wszyscy chętni mogli swoimi ćwiczeniami wspomóc Fundację
WCZEŚNIAK Rodzice – Rodzicom, pod opieką której znajdują się Dawid Spałek i Franek
Przybyła. – Pieniądze, które
uda nam się zebrać podczas
maratonu, zostaną przeznaczone dla dobra naszego syna, czy-

li rehabilitację i terapię medyczną – mówiła Anna Błachno, mama Franka, który przyszedł na świat w 28. tygodniu
ciąży. Harmonogram akcji był
bardzo zróżnicowany. Oprócz
różnych rodzajów ﬁtnessu na
chętnych czekały między innymi
porady dietetyczne, zabiegi na
ciało oraz loteria. – My dajemy
swój talent, czas i energię, inni
mogą przyjść i spędzić miło czas,
a na tym wszystkim ktoś może
skorzystać i otrzymać pomoc.

Nowocześnie i sportowo na Halembie

Wykrzykując wspólnie „hurra” zebrani uczniowie podrzucili do góry piłki.

Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II
nareszcie doczekało się nowego przyszkolnego boiska sportowego. Możliwość zagrania w piłkę nożną, ręczną,
siatkową, czy koszykówkę to tylko
niektóre z form aktywności, z jakich
może skorzystać 299 uczniów szkoły
w powstałym kompleksie. – Wcześniejsze boisko stopniowo przestawało spełniać swoją funkcję, wobec czego złożyliśmy wniosek, odczekaliśmy
przysłowiową „kolejkę” i w tegoroczne wakacje doczekaliśmy się rozpoczęcia prac nad nowym obiektem,

Foto: DK

który dziś oﬁcjalnie „otwieramy” –
powiedział Wojciech Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9.
Uczniowie szkoły zgodnie twierdzili, że ogromnie cieszą się z unowocześnienia boiska, dzięki któremu
lekcje wychowania ﬁzycznego mogą
być jeszcze bardziej atrakcyjne.
Warto zaznaczyć, że z boiska mogą korzystać również mieszkańcy,
gdyż obiekt jest otwarty do godziny
21. Czasem po południu jest tutaj
więcej młodzieży niż w czasie lekcji
– dodał Wojciech Kołodziej.
DK
REKLAMA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom
rudzkich placówek oświatowych
składamy serdeczne podziękowania za opiekuńczy,
wychowawczy i dydaktyczny trud,
który przyczynia się do kształtowania umysłów
i charakterów młodych pokoleń.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu
pogoda ducha, zdrowie
i wszelka pomyślność.
w imieniu
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Rudzie Śląskiej
Prezes Irena Gajdzik

OGŁOSZENIE

Wszystkim pracownikom rudzkich placówek oświatowych
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam najserdeczniejsze życzenia.
Dziękuję za wzorowe wypełnianie obowiązków,
zaangażowanie i oddanie misji, którą jest Wasz zawód.
Niech każdemu dniu pracy
towarzyszy satysfakcja, poczucie spełnienia i radość.
Życzę Państwu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

W Dniu Święta
Edukacji Narodowej
życzymy
Wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Administracji
w Szkołach i w Oświacie
wszystkiego najlepszego,
szczególnie zdrowia i dużo sił
oraz aby dotrzymywano
danego Wam słowa
w sprawie godnego,
terminowego wynagradzania
i utrzymania miejsc pracy.
Zbigniew Domżalski
Przew. St. „Porozumienie dla Rudy Śląskiej”
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Orzegów lokalną stolicą sportu i relaksu?

Uwaga na skrzyżowaniu w Rudzie

Orzegów ma szansę stać się prawdziwym
centrum rekreacyjno-sportowym Rudy Śląskiej. A to za sprawą rewitalizacji terenu,
który znajduje się przy Burloch Arenie. Na
razie jednak inwestycja stanęła w miejscu,
bo miasto nie znalazło wykonawcy na zadaszenie lodowiska. Od czerwca rudzianie
mogą korzystać z wyremontowanego stadionu Burloch Arlena (prócz boiska, powstał tu
także tor dla rolkarzy). Obiekt przyciąga coraz większe rzesze zainteresowanych, dlatego też urzędnikom zależy na jak najszybszym kontynuowaniu inwestycji, jaką jest
rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bytomskiej w Orzegowie.
– Obserwując po kilku miesiącach, jak
wielkim zainteresowaniem mieszkańców cieszy się ośrodek Burloch, dołożymy wszelkich
starań, aby projekt zrealizować w 100 procentach, czy to ze źródeł zewnętrznych, czy
też ze środków własnych – deklaruje Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Realizacja drugiego etapu ma kosztować
3,5 mln zł. Natomiast całość to wydatek rzędu 13,5 mln zł (wliczając w to pierwszy etap
inwestycji). Co jeszcze powstanie za tę kwotę? Wykonawca będzie miał za zadanie m.in.
zadaszenie lodowiska. Na terenie ośrodka
w Orzegowie powstanie także skatepark, restauracja, plac zabaw, boisko do koszykówki, górka saneczkowa oraz tor rowerowy dla
MTB. Szykują się więc nie lada atrakcje dla
miłośników różnych form spędzania wolne-

W sobotę, 18 października, na jeden dzień zamknięty zostanie fragment skrzyżowania przy ulicy: 1 Maja, Zabrzańskiej i Wolności.
Utrudnienia w ruchu drogowym
mają związek z pracami przy torowisku tramwajowym biegnącym wzdłuż

ul. Zabrzańskiej. Roboty prowadzić
będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A.
Na czas prac wyznaczony zostanie
objazd dla pojazdów poruszających
się od i w stronę ul. 1 Maja. Objazd
poprowadzony zostanie trasą N-S
oraz ul. Zabrzańską.
UM
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KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI - OFERTA 20 FIRM
Foto: JO

• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 531 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty

wykonania w drugim etapie, tak aby uniknąć
kolejnego braku rozstrzygnięcia przetargu –
mówi naczelnik Wydziału Inwestycji. Marne
są jednak szanse, że zadaszenie lodowiska
pojawi się w tym roku, podobnie zresztą, jak
i inne atrakcje. Bowiem jak tłumaczy Piotr
Janik: – Miasto ogłosiło już kolejny przetarg,
niestety zmuszeni byliśmy zrezygnować z budowy zadaszenia skupiając się tym razem na
wybudowaniu nowego zaplecza szatniowego,
trybun dla kibiców oraz ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami terenowymi.
Dodajmy, że rewitalizacja ośrodka została
wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Urzędnicy zapowiadają także, że planują pozyskać pieniądze z UE na doﬁnansowanie inwestycji.
Joanna Oreł

Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

Na razie jest boisko, a zimą – lodowisko, ale w przyszłości będą też skatepark i restauracja.

go czasu. Plany brzmią ambitnie. Tyle, że ich
realizacji nie doczekamy się tak prędko, jak
mogłoby się to wydawać. Pojawił się bowiem problem z przetargiem na wykonanie
zadaszenia lodowiska.
– W pierwszym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta. Podczas drugiej próby wyłonienia wykonawcy
(przedłużono nawet czas na składanie ofert
– przyp. red.), okazało się, że złożone oferty
na wykonanie zakładanego zakresu robót,
przewyższały zabezpieczone środki w budżecie miasta – wyjaśnia Piotr Janik.
Urzędnicy na inwestycję przeznaczyli 3,9
mln zł. Natomiast każde z pięciu zgłoszeń,
opiewało na więcej (od ok. 4,7 mln zł do 6,1
mln zł). – Nie przewidujemy podwyższenia
tej kwoty, a jedynie zmianę zakresu prac do

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 21/10, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres
3 lat na rzecz użytkownika.

REKLAMA

ŁOPATKA BK
9,99 zł/kg
Ruda Śląska – Nowy Bytom
ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-18.00

WINERKI HAM
8,99 zł/kg

FRANKFURTERKI LIPSKO
15,99 zł/kg
ZIEMNIAKI 15 kg 5,99 zł

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 22.10.2014 r.

MINTAJ PŁAT MROŻONY 6,59 zł/kg

12,69 zł/kg
Sałata
0,99 zł/szt.
Czekolada Lewiatan asort. 90 g 1,49 zł/szt.
Malaga, Tiki-Taki, Kasztanki
2,19 zł/100g
Ser Gouda Mońki
14,29 zł/kg
Nescafe Clasic 200 g
15,99 zł/szt.
Mydło w płynie doz. 200 g
2,69 zł/szt.
Szynka konserw. drobiowa
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Kompozycje kwiatowe pani Beaty od dwóch lat zyskują rzeszę fanów i stałych klientów, nawet spoza Rudy
Śląskiej. Są oryginalne, niepowtarzalne, a co najważniejsze, dopasowane do osoby, dla której przygotowywany jest bukiet. Wszystko po to, by odpowiednio podkreślić i wzbogacić ważną dla nas uroczystość.

Emocje wyrażone kwiatami
Pracownia florystyczna BEATA
WILK, znajdująca się przy ulicy
Skowronków 12 w Bykowinie, nie
bez powodu nazwana jest pracownią. Tutaj każdy klient zostaje przyjęty indywidualnie, a kompozycje
i bukiety tworzone są na zamówienie. Właścicielka, pani Beata, podkreśla, jak dba o to, by odwiedzający jej pracownię byli zawsze zadowoleni.
– Mamy zaufanych dostawców
kwiatów, wiemy także jak o nie dbać,

Wielkimi krokami zbliża się
święto Wszystkich Świętych oraz
Dzień Zaduszny. W tych dniach odwiedzamy groby swoich bliskich,
bardzo często starając się upamiętnić ich zniczem i wiązanką kwiatów: – Warto przemyśleć fakt ozdabiania grobu, by nie przesadzić z dekoracjami nagrobkowymi. Oferujemy wieńce i wiązanki, tworzone na
potrzeby klienta, w zależności od
rozmiaru grobu czy kolorystyki. Jako że w ostatnich czasach wielu ludzi wyjeżdża na stałe za granicę, co
by jak najdłużej były świeże. Muszę także wiedzieć jaki ma być
efekt finalny kompozycji. Rozmawiam z klientem, dowiaduję się co
dany bukiet ma wyrażać, z jakiej
będzie okazji, w jakim wieku jest
osoba otrzymująca kwiaty, jaki
będzie wystrój uroczystości. Powiem więcej. Patrząc na przykład
na uroczystości ślubne, bukiet mu-

si być dopasowany nie tylko do kolorystyki sukni, biżuterii, czy wystroju w kościele, bądź sali weselnej, ale
także do sylwetki panny młodej –
tłumaczy Beata Wilk, właścicielka
pracowni.
Pani Beata podkreśla, że bukiet
nie jest dla osoby kupującej, ale dla
osoby obdarowanej i to ona ma być
zadowolona z kompozycji.
Pracownia florystyczna z biegiem
czasu zaczęła wychodzić naprzeciw
wymaganiom klientów, co w efekcie wzbogaciło jej działalność o nowe usługi. Oprócz bukietów z kwiatów żywych, tworzy się tam również

kompozycje z kwiatów
sztucznych. Dodatkowo
kwiaciarnia oferuje pocztę
kwiatową oraz wiele innych usług. W czasie swojej dwuletniej działalności
była zapraszana do wykonywania opraw florystycznych takich imprez jak: Plebiscyt na
Sportowca i Trenera Roku, Wybory
Miss Rudy Śląskiej i inaugurację
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.
– Nasz asortyment to nie tylko
kompozycje z kwiatów. Tworzymy
także stroiki, oferujemy strojenie kościołów i sal weselnych, począwszy
od dywanów, lampionów, świec,
kończąc na szkle i stroikach. Zdobimy także samochody do ślubu,
a w naszej siedzibie można zakupić
inne artykuły dekoracyjne, świece,
czy donice. Jesteśmy również otwarci na nowe usługi – dodaje florystka.

uniemożliwia dbanie o groby bliskich, postanowiliśmy wprowadzić
kolejną usługę całorocznej opieki
nad grobem. Polega ona na utrzymaniu czystości przy nagrobku,
kompleksowym myciu, pastowaniu
i zapalaniu zniczy – mówi pani Beata.
Dla Klientów Pracownia Florystyczna BEATA WILK oferuje rabat 10% na gotowe kompozycje
bądź te zamówione do 18 października. Natomiast dla wszystkich, którzy przyjdą z tym wydaniem „Wiadomości Rudzkich” rabat będzie
obowiązywał również po tej dacie.
Zapraszamy do krainy wyjątkowych
kompozycji pani Beaty.

SKOWRONKÓW 12
Ruda Śląska
tel. 606-130-873

https://www.facebook.com/PracowniaFlorystyczna.BEATAWILK
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Kolejny raz powraca problem napisów na budynkach w naszym mieście. Mieszkańcy ubolewają, że oszpecone zostały familoki w Rudzkiej Kuźnicy. Winnych nie sposób ustalić, a ktoś musi oczyścić elewację.

Znów pojawiły się szpecące napisy. Sprawców brak
ne zgłoszenie od właściciela
budynku i wtedy ruszy cała
machina – wyjaśnia Arkadiusz
Ciozak, rzecznik KMP Ruda
Śląska. – Jeżeli zniszczenie
mienia jest o wartości poniżej
ok. 400 złotych, a sprawca zostanie ustalony, wówczas traktowane jest to jako wykroczenie. Powyżej tej kwoty – kategoryzujemy taki czyn jako
przestępstwo.
Jednak sprawców zamalowania elewacji przy ul. Sobieskiego brak, a ktoś musi usunąć szpecące napisy. Zwróciliśmy się w tej sprawie do

Gnijące owoce, warzywa, porozrzucane odpady, przebrane śmietniki i biegające szczury to obraz,
jaki do niedawna musieli oglądać mieszkańcy bloku przy ulicy Sasanek 3 w dzielnicy Ruda. Kontenery,
z których wywóz śmieci obsługuje prywatny przedsiębiorca na zlecenie Spółdzielni „Perspektywa”, nie
były opróżniane od ponad tygodnia.

Z widokiem na śmieci

Taki widok zza okna mieli ostatnio mieszkańcy ul. Sasanek w Rudzie 1.

Foto: nadesłane przez Czytelnika

– Interweniowaliśmy w tej
sprawie kilkakrotnie w spółdzielni, za każdym razem zapewniano
nas, że odpady zostaną natychmiast usunięte. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Po tygodniu od planowanego wywozu,
fetor, jaki unosił się wokół kontenerów był nie do zniesienia, nie

mogliśmy nawet otworzyć okien
w mieszkaniach. Sprawę pogarsza
fakt, że istniejący nieopodal sklep
spożywczy dokłada do kontenerów swoje śmieci, wskutek czego
przy odpadach zalęgły się szczury.
Proszę o pomoc w tej kwestii, gdyż
już sami nie wiemy co robić – powiedziała jedna z mieszkanek uli-

cy Sasanek 3. Sprawę przekazaliśmy do Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, który po interwencji u przedsiębiorcy obsługującego wywóz
śmieci na tym obszarze, nadesłał
następującą odpowiedź: – Zaistniała sytuacja jest spowodowana
pominięciem nieruchomości przez
nowego kierowcę obsługującego
rejon ulicy Sasanek. Przedsiębiorca zapewnił nas, że odpady
z przedmiotowego placyku zostały
odebrane w dniu 7 października
br. Przedsiębiorca zadeklarował
również, że tego typu sytuacja nie
będzie miała miejsca w przyszłości.
Po kontakcie z mieszkańcami
usłyszeliśmy, że śmieci zostały
wywiezione, a bałagan wokół
kontenerów uprzątnięty.
Dominika Kubizna

MGSM Perspektywa – spółdzielni, pod którą podlegają
wspomniane budynki. – Część
napisów pojawiła się w ostatnim czasie, jednak inne powstawały w przeszłości. Do tej
pory spółdzielnia nie dokonywała zgłoszenia tych zdarzeń
na policji z uwagi na praktycznie brak wykrywalności sprawców w tym rejonie – mówi
Krzysztof Skrzymowski, prezes
spółdzielni. – MGSM Perspektywa przeprowadzi zamalowanie napisów o charakterze wulgarnym lub obraźliwym – zapowiada.
Joanna Oreł

Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika.

Zaniedbane dróżki na cmentarzu w Nowym Bytomiu mogą stwarzać wiele problemów, a nawet zagrażać zdrowiu. Przekonała się o tym jedna z rudzianek, która poprosiła o interwencję w sprawie: – Chodzi
o cmentarz przy ul. Chorzowskiej, znajdujący się bliżej granicy ze Świętochłowicami. Mam ogromne problemy z dojściem do grobu męża – nikt nie chce się zająć zrobieniem w tamtym miejscu porządnej ścieżki
– mówi rozgoryczona mieszkanka Nowego Bytomia.

Problem z cmentarnymi
dróżkami

– Na razie jestem w stanie pokonać utrudnienia, ale problem
pojawi się gdy będę starsza
i schorowana – podkreśla.
O stanowisko w tej sprawie
poprosiliśmy rudzki Urząd Miasta: – W sprawie wykonania
chodnika przy grobach usytuowanych wzdłuż ogrodzenia od
strony byłych torów kolejowych
na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Chorzowskiej, informuję, że boczne alejki z kostki
betonowej na terenie tego cmentarza będą wykonywane w 2015
roku, w miarę posiadanych środków finansowych – odpowiada
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Ruda Śląska. Odwiedzający tamtejszy cmentarz
rudzianie muszą uzbroić się
w cierpliwość.
Magdalena Szewczyk

Zdjęcie nadesłane przez Czytelniczkę
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

malowaniu budynków przy ul.
Sobieskiego. – Niemniej jednak zwrócimy większą uwagę
na to miejsce i będziemy patrolowali okolicę – zapowiada
Tomasz Parzonka, rzecznik
prasowy Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
Także do policji nie dotarła
informacja o zdewastowanej
elewacji. Wobec czego ta nie
wszczęła postępowania o ustalenie sprawcy.
– Nawet jeżeli policjanci zatrzymają osoby, które są podejrzewane o wykonanie napisów, musimy otrzymać formal-

REKLAMA

Sprawa dotyczy budynków
przy ul. Jana III Sobieskiego
(dzielnica Ruda). Pojawiły się
tam napisy, wykonane prawdopodobnie przez kibiców
klubów piłkarskich.
– „Próbowałem zainteresować tym wspólnotę mieszkaniową, ale tylko mnie zbywali.
Próbowałem też zainteresować
konserwatora zabytków, ale
jak widać, bez sukcesu” – pisze pan Tomasz w e-mailu do
naszej redakcji.
Okazuje się jednak, że straż
miejska nie otrzymała w tym
roku żadnego zgłoszenia o za-
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WOKÓŁ NAS

Jest nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej nr 14, ale jej pasją jest projektowanie butów. Tworzy autorskie wzory, które później własnoręcznie
wykonuje, co w efekcie daje niespotykane i niepowtarzalne modele butów. Elwira Suchocka-Śliwińska doczekała się uhonorowania jej niesamowitego talentu wygrywając ogólnopolski konkurs na projekt obuwia wraz z marką Kazar.

Zaklinaczka butów

– Moja przygoda z butami rozpoczęła się od
zaspokojenia własnego egoizmu, mianowicie
chciałam mieć wyjątkowe buty ślubne, niestety te
oferowane przez salony niezbyt mi się podobały.
Pierwsze buty wykonałam dla siebie i były to białe, wymarzone ślubne czółenka wysadzane kryształami Swarovskiego. Buty spodobały się na tyle,
iż mama i koleżanki też chciały takie mieć. Potem
już poszło lawinowo – opowiada pani Elwira.
Pomysły na ciekawe stylizacje obuwia zainspirowały utworzenie funpage’a na Facebooku „Inne
buty”. To właśnie przez Internet rudzianka nawiązała współpracę z projektantami takimi jak Sophie Kula, Agnieszka Murawska, Candy Girl, czy
wieloma projektantami ze Śląska. Efektem tego
była między innymi prezentacja butów pani Elwiry w Paryżu oraz stworzenie eleganckich butów
do pokazów mody oraz sesji zdjęciowych.
– Buty to dla mnie ogromna pasja i wyzwanie,
szczególnie by uczynić je spójne z kreacją projektanta. To bardzo twórcze móc współpracować
z projektantem – tłumaczy rudzianka.
Zwieńczeniem ostatnich sukcesów był udział
w konkursie marki Kazar na projekt butów. Z ponad tysiąca zgłoszonych osób wybrano finałową

Mateusz M. Lemberg

Patron

Na środku Elwira Suchocka-Śliwińska, a z jej prawej strony Dawid Woliński.

dziesiątkę, która uczestniczyła w warsztatach z
projektowania obuwia wraz z Dawidem Wolińskim, topowym projektantem. Zadaniem finalistów było wykonanie modelu obuwia do kolekcji
jesiennej 2014/2015. Pierwsze miejsce zdobyła
rudzianka Elwira Suchocka-Śliwińska, która
swoim projektem „Geometric” bezapelacyjnie
wygrała konkurs. Model zwycięskiego projektu

Foto:arch.

zostanie wprowadzony do sprzedaży i będzie dostępny w salonach Kazar w całej Polsce.
Pani Elwira podkreśla, że z sukcesem łączy
pracę z pasją: – Co do mojego zawodu uważam, iż
matematyka i projektowanie są sobie bliskie, ponieważ dla mnie to właśnie zastosowanie matematyki w formie użytkowej – mówi.
Magdalena Szewczyk

Rok 1991. W klasztorze braci żebraczych w Starym Brodzie
dochodzi do buntu nowicjuszy. Część młodych zakonników
opuszcza wspólnotę i przenosi się do prowincji słowackiej.
Ponad dwadzieścia lat później w starobrodzkim kościele
zostaje znaleziona w tabernakulum głowa biskupa. Do sprawy
zostaje przydzielony komisarz Witczak, który właśnie wrócił
z dwumiesięcznego pobytu na zamkniętym oddziale Instytutu
Psychiatrii i Neurologii. Współpracuje z przygotowującą się do
zmiany płci aspirantką Cynowską i coraz bardziej sfrustrowanym
sierżantem Tymańskim. Nie tworzą już zgranego zespołu. Jedno
z nich pragnie wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę.
Kiedy podczas rytualnego mordu ginie kolejny zakonnik,
rozumieją, że mierzą się z niezwykłym przeciwnikiem. Zabójcą,
którego nazywają „Patron”.
Mateusz M. Lemberg – rocznik 1971, humanista, ukończył
studia medyczno-weterynaryjne. Zanim zaczął pisać, amatorsko
realizował filmy, odbył podróż na Wschód, rysował też komiksy.
Zarabia na życie jako lekarz, uwielbia koty, dobre książki, Hiszpanię i Szwecję. Autor powieści „Zasługa nocy”.
REKLAMA
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Wieczór operetkowy „Księżniczka Czardasza” lub koncert rapera ELDO, Kabaret Młodych Panów lub spektakl „Cholonek – czyli dobry Pan Bóg z gliny”. To tylko
garstka z zaplanowanych wydarzeń w ramach 24. edycji Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. O zbliżających się imprezach rozmawiamy z Andrzejem Trzcińskim, naczelnikiem
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.

Trzymiesięczne kulturalne święto

– Czym jest Rudzka Jesień Kulturalna?
– Jest to szczególne święto, bo w tym
właśnie czasie do Rudy Śląskiej zapraszamy różnych artystów, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do dóbr
kultury. Jak co roku organizatorami
imprezy są: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta,
a także Miejskie Centrum Kultury,
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, Muzeum Miejskie im.
Maksymiliana Chroboka, Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy
Dom Kultury oraz Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych
„In-nI”. Imprezy odbywają się w rudzkich instytucjach kultury, placówkach,
a nawet w kościołach.
– Czego możemy się spodziewać
w ramach przygotowanego repertuaru?
– Przy każdej kolejnej edycji RJK
staramy się, by wydarzenia kultu-

ralne były różnorodne, a dodatkowo
organizatorzy dbają o ich jak najwyższą jakość. Wszystko po to, by każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. W repertuarze rudzianie znaleźć mogą spektakle teatralne, koncerty, festiwale,
wystawy malarskie, występy polskich
kabaretów i inne interaktywne formy
spędzania wolnego czasu. Z bardziej
szczegółowym programem
RJK
można zapoznać się sięgając do informatora kulturalnego wydanego przez
miasto. Informatory dostępne są we
wszystkich instytucjach kultury, które
są organizatorami imprez w ramach
RJK, a także w rudzkim magistracie.
Szukając informacji o wydarzeniach
można także korzystać ze stron internetowych organizatorów (głównie www.rudaslaska.pl).
– Czy program przewiduje imprezy niebiletowane?
– Oczywiście przewidujemy takiego typu imprezy. Odbywać się
będą głównie w Muzeum Miejskim
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co, gdzie, kiedy?
Cejrowski w Rudzie
6 listopada o godzinie 19.00 po
raz pierwszy Rudę Śląską odwiedzi
Wojciech Cejrowski. Zawita do
Miejskiego Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Nowym Bytomiu.
Zapraszamy na to pełne emocji
oraz wrażeń spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem, a w ramach
programu: stand-up pt. „Ale Meksyk!”, opowieści o przygodach
i podróżach ilustrowane zdjęciami,
możliwość zakupu książek w promocyjnej cenie oraz autografy
i wspólne zdjęcia. Bilety do nabycia w kasach MCK (w cenie 55
zł).

20-lecie pracy
Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.

im. Maksymiliana Chroboka, bądź
w bibliotekach, a także w rozwijających się Centrach Inicjatyw Społecznych w Starej Bykowinie i Orzegowie oraz w „In-nym” Domu Kultury. Zachęcam do udziału w takich

Foto: MS

imprezach jak „Święto Latawca”,
czy też Warsztaty Czerpania Papieru. W imieniu władz miasta zapraszam do skorzystania z tej bogatej
oferty.
MS

24 października w Domu Kultury w Bielszowicach odbędzie się
recital Mirka Jędrowskiego z okazji 20-lecia pracy artystycznej. Artysta jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych wykonawców śląskich. Wydał kilkanaście
płyt, a niektóre z nich zdobyły tytuł
złotej. Rozpoczęcie koncertu o godzinie 19.00. Bilety w cenie 35 zł.

Roztańczona Ruda trwa

The Art of Ride

Jeszcze tylko w sobotę (18.10.) od godz.
10.00
do
15.00
i w niedzielę (19.10.)
od godz. 11.00 do
16.00 można wziąć
udział w warsztatach
zorganizowanych
w ramach kampanii
społecznej „Roztańczona Ruda”. Zajęcia
poprowadzą soliści
Opery Śląskiej i naW najbliższy weekend zajęcia taneczne odbędą się w Szkole Muzycznej.
uczyciele Szkoły Ba- 
Foto: UM
letowej, którzy gwarantują najwyższy poziom. Można nie tylko poznać podstawy tańca klasycznego
czy ludowego, ale nauczyć się przydatnych na co dzień ćwiczeń. Zapraszamy
więc do udziału. Spotykamy się w Szkole Muzycznej w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu. Wstęp wolny.

Wszyscy, którzy kochają motocykle w każdej postaci, już mogą zacierać ręce. 17 i 18 października
w Rudzie Śląskiej odbędzie się kolejna edycja niespotykanego festiwalu, który z roku na rok zyskuje
sobie kolejnych fanów. Art of Ride
to inicjatywa Mateusza Widucha –
motocyklisty, podróżnika i wielkiego pasjonata jazdy na dwóch kółkach. Przez dwa dni w kultowym
kinie „Patria” jak zwykle będzie
można obejrzeć filmy wyprawowe,
amatorskie dzienniki z podróży i profesjonalne filmy o małych i wielkich
motocyklowych wojażach. Jedyną
w swoim rodzaju atmosferę tego festiwalu tworzą nie tylko projekcje,
ale też spotkania z ludźmi, dla któ-

rych motocykl to coś więcej niż tylko środek lokomocji. The Art of Ride
to genialna okazja do dzielenia się
pasją i obcowania ze światem, w którym rządzi tylko jedna zasada: jechać
przed siebie i cieszyć się życiem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prolog festiwalowy,
który odbędzie się w piątek – od godziny 18.00 w pubie Druid
zaplanowano koncerty Missipipi
oraz Turn Around, a także prelekcję
Irbis Mongolia Expedition 2013.
W sobotę natomiast o 15.30 rozpoczyna się główna część festiwalu –
w tym dniu zapraszamy do kina „Patria” na niecodzienne prelekcje i filmy. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

MS

ką, starałam się przez lata propagować wśród młodzieży filatelistykę.
Sama mam 5 klaserów, w których
przeważają znaczki przedstawiające
kwiaty – opowiadała Jadwiga Ostaszewska, prezes Oddziału Polskiego
Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej.
Rudzcy hobbyści współuczestniczą we wszelkich inicjatywach organizowanych przez nasze miasto. Organizują wyjazdy na światowe wystawy, prowadzą prelekcje w różnych
instytucjach oraz walczą o zachowanie historii Rudy Śląskiej, wyrażanej
za pomocą znaczków.
Dominika Kubizna

Prezydent miasta wręczyła odznakę „Kamrata Rudzkiego” Janowi Olchowikowi. 

Święto Latawca
W In-nym Domu Kultury w Kochłowicach odbędą się wyjątkowe
warsztaty, podczas których nauczyć się będzie można tworzenia
i prawidłowego puszczania latawców. Szkolenie odbędzie się 18
października, w godzinach od
10.00 do 13.00. Liczba miejsc jest
ograniczona, dlatego obowiązują
zapisy pod numerem 32 707-3331. Wstęp wolny.

Bieg papieski
16 października o godz. 15.00
w parafii św. Barbary w Bykowinie
odbędzie się kolejny „Bieg papieski” na 4100 metrów. Wszystkich
chętnych do startu zapraszamy pod
kościół trochę wcześniej, gdyż zapisy kończą się o godzinie 14.50.

O znaczkach… z pasją
Kolejna odznaka „Kamrata Rudzkiego” trafiła w ręce filatelisty podczas obchodów Światowego Dnia
Poczty. Uhonorowany został Jan Olchowik, ambasador rudzkich filatelistów w Niemczech, za swoją długoletnią działalność, badanie historii
Poczty Śląskiej oraz publikowanie
opracowań z tego zakresu.
– Jestem niezmiernie wdzięczny, że
wyróżniono mnie tym odznaczeniem.
To dla mnie prawdziwy zaszczyt –
skomentował Jan Olchowik.
– 9 października jest Światowym
Dniem Poczty. Nawiązując do tego
wydarzenia, filateliści zapisali w swoim statucie, że wówczas będą obcho-

dzić również Święto Filatelisty oraz
Dzień Znaczka. W tym roku przypada
także 50-lecie istnienia Koła Filatelistów przy KWK „Halemba”, w związku z tym zorganizowaliśmy uroczystą
wystawę – powiedział Roman Pawliszak, przewodniczący Koła Filatelistów na Wirku podczas spotkania
hobbystów w Miejskiej Bibliotece
Publicznej na Halembie.
Na uroczystości pojawiło się wielu
miłośników zbierania znaczków. –
Trudno mi powiedzieć ile mam klaserów, gdyż gromadzone przeze mnie
zasoby ciągle się rozrastają. To moja
pasja – dodał pan Roman. – Z racji
tego, że z zawodu jestem nauczyciel-

Foto: DK

10

WOKÓŁ NAS

Wiadomości Rudzkie 15.10.2014

Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
w sobotę (11.10.) hucznie świętowało swoje 20-lecie. Rano psiaki wielorasowe
mogły wziąć udział w wystawie, a po południu w rudzkim MCK-u rozpoczęła się
oficjalna część jubileuszu.

Kolejne trzy spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami za nami. W środę (8.10.), na temat swojego miejsca
zamieszkania rozmawiać mogli mieszkańcy Kochłowic, w czwartek (9.10.) mieszkańcy Goduli i Orzegowa, a w poniedziałek
(13.10.) mieszkańcy dzielnicy Ruda. Każde z nich przyniosło nowe informacje, wyjaśnienia, a także wskazówki dotyczące
największych bolączek danych dzielnic.

Jubileusz Fauny

Poruszyli ważne kwestie

Podziękowano wszystkim, którzy przez te lata wspierali schronisko.

Dzień rozpoczął się bardzo aktywnie. W ogrodach Miejskiego Centrum
Kultury zaprezentowało się 25 psiaków. Tego typu wydarzenie w mieście
zorganizowane zostało już po raz
dwunasty.
– Część piesków, które dzisiaj widzimy, brała już udział w dogtrekkingu
oraz zlocie schroniskowej rodziny –
mówiła Beata Drzymała-Kubiniok,
kierownik rudzkiego schroniska dla
zwierząt. – Nasze działania mają wymiar bardzo edukacyjny. Chcemy ludziom pokazać, że jeżeli ktoś decyduje
się na posiadanie psa, to powinien to
być odpowiedzialny wybór – dodała.
Obchody zakończyły się uroczystą
galą, podczas której podziękowano
wszystkim zasłużonym dla schroniska. – Schronisko, które wspominamy
z lat wcześniejszych, zmieniło się na

Foto: RP

lepsze dzięki pracy wielu osób. Dwadzieścia lat temu takie schronisko było
moim marzeniem. Dzięki tym wszystkim osobom to marzenie się spełniło –
podkreślała Beata Drzymała-Kubiniok.
Galę poprowadził gość specjalny –
Katarzyna Pisarska, miłośniczka zwierząt znana między innymi z serialu
„Psie adopcje”. Ponadto podczas gali
osoby najaktywniej wspierające działalność TOZ „Fauna” otrzymały tzw.
„Franciszki”.
– To jest ważne, byśmy pochylali się
nad każdym zwierzątkiem. Dziękuję
wszystkim, którzy dbają o zwierzęta
w naszym mieście. Cieszę się, że nasze
schronisko tak dobrze się rozwijało
przez ten czas – powiedziała podczas
gali prezydent Grażyna Dziedzic.
Robert Połzoń

Tradycyjnie na wstępie, prezydent
miasta przedstawiła aktualną sytuację
finansową miasta. – W przeciągu ostatnich czterech lat zadłużenie miasta bardzo się zmniejszyło. Obecnie finanse
miasta są na tyle stabilne, że możemy
inwestować – informowała w Kochłowicach prezydent Grażyna Dziedzic.
Dodatkowo na spotkaniach nie zabrakło małego podsumowania dotyczącego
budżetu obywatelskiego:
– Choć instytucja budżetu obywatelskiego realizowana jest dopiero od
dwóch lat na terenie miasta, tak naprawdę to już trzy lata działamy zgodnie z tą
ideą. To właśnie spotkania z mieszkańcami dały nam jasną wizję tego, co należy
w danej dzielnicy zrobić i przyznaję, że
wiele spraw było załatwianych właśnie
dzięki Państwa interwencji, za co jestem
wdzięczna – podkreślała prezydent.
Tematyka spotkań skupiła się przede
wszystkim na problemach takich jak
czystość ulic i chodników, wywóz śmieci, brak oświetlenia, czy bezpieczeństwo
i spokój mieszkańców. Mimo powstania
w mieście ponad 600 miejsc parkingowych, mieszkańcy nadal zgłaszają także
zapotrzebowanie na miejsca dla swoich
samochodów.
– Ul. Lipińska i Lipa kończą się łącznikiem, który najczęściej jest wielką kałużą – zgłaszał rudzianin podczas spotkania w Goduli. – Czy można wysypać
tam żwir, a w kierunku Świętochłowic
zbudować parking, bo dojeżdżający do
szpitala nie mają gdzie zostawiać pojazdów – dopytywał.
– Na pewno miejsca parkingowe
w tym rejonie są konieczne – przyznał
Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. – Sprawdzimy, czy teren jest miejski i postaramy się go wykorzystać.
Trzeba również w tym miejscu zainstalować oświetlenie – dodał.
Na poniedziałkowym spotkaniu
(13.10.) w dzielnicy Ruda, które odbyło

Mieszkańcy dzielnicy Ruda rozmawiali o placu zabaw i rewitalizacji Parku im. A. Kozioła.

się w Miejskim Przedszkolu nr 8, poruszono m. in temat pobliskiego placu zabaw, który według jednej z mieszkanek
jest zbyt mały oraz ubogi.
– Na ostatnim spotkaniu obiecaliśmy
Państwu, że jeżeli z nadwyżek finansowych pozostaną środki, to zaangażujemy
je po części w budowę placu zabaw i zagospodarowanie wspomnianego terenu.
Tyle środków ile mieliśmy, tak właśnie
udało nam się zagospodarować. Do koń-

Foto: MS

ca roku postaramy się jeszcze wykorzystać te środki i zainwestować w plac zabaw przed zimą – tłumaczył Romuald
Pasternok z UM.
Mieszkańcy dowiedzieli się także
o planach związanych z rewitalizacją
Parku im. A. Kozioła oraz o reorganizacji pracy Wydziału Komunikacji, mającej na celu usprawnienie rejestracji pojazdu.

MS

Harmonogram spotkań
Prezydent Miasta z mieszkańcami
16.10. czwartek, godz. 18.00
Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14
20.10. poniedziałek, godz. 18.00
Halemba, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 12
22.10. środa, godz. 18.00
Nowy Bytom i Chebzie, Gimnazjum nr 11, ul. Ratowników 15
27.10. poniedziałek, godz. 18.00
Wirek i Czarny Las, SP 8, ul. Główna 1
29.10. środa, godz. 18.00
Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa
3.11. poniedziałek, godz. 18.00
Ruda, MDK, ul. Janasa 28
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Dwie galerie handlowe – a raczej, póki co – dwa świecące pustkami budynki. Mowa o Starej Piecowni i galerii Ruda Park, które znajdują się w Rudzie Południowej. Nie wiadomo, czy ta pierwsza w ogóle
zostanie ukończona, bo wykonawca ogłosił upadłość. Z kolei w galerii Ruda Park – lista najemców powoli się zapełnia. Także w Bykowinie tamtejsze centrum handlowe rozbudowuje się.

Jedne galerie rozbudowują się. Inne – świecą pustkami
Rynek nie wytrzymał przesytu
marketów i galerii handlowych?
Tak można powiedzieć, patrząc na
skrzyżowanie ulic 1 Maja, Zabrzańskiej i Wolności w Rudzie.
Tylko w ubiegłym roku otwarto
tam m.in. pasaż Czerwona Torebka, sklep sieci Kaufland oraz Euro
RTV AGD. Wówczas tempa nabrały także budowy Starej Piecowni oraz galerii Ruda Park.
Inwestor, czyli spółka Mostostal
Wrocław, uruchomił galerię w tym
roku. Na razie w Ruda Parku można się wybrać do sklepu z elektroniką i sprzętem AGD. Znajdują się
tam także delikatesy jednej z sieci.
Całość zajmuje ok. 6,5 tys. m kw.
powierzchni w dwóch budynkach.
– Zostało jeszcze kilka pomieszczeń do wynajęcia – mówi Piotr
Poreda, prokurent spółki Mostostal Wrocław. – Sprawa jest rozwojowa, bo mogą się one jeszcze
zmieniać w zależności od tego, jaką część budynku będą chcieli wynająć najemcy. Może się okazać
np., że będziemy wydzielali pomieszczenia.
O ile w przypadku galerii Ruda
Park budynek został wykończony,

to inwestor Starej Piecowni nie ma
tyle szczęścia. Przypomnijmy, że
obiekt miał być gotowy już w 2011
roku. Trzy lata minęły i cisza.
– Budynek jest w stanie surowym, częściowo zamkniętym. Znaleźli się także klienci, którzy zarezerwowali część pomieszczeń pod
wynajem – wyjaśnia Magda Bilewska, specjalista ds. sprzedaży
w GC Investment, firmy deweloperskiej, która realizuje projekt
Starej Piecowni.
Bilewska nie chce jednak zdradzić, jakie sklepy czy punkty usługowo-handlowe znajdą się w przyszłości w obiekcie. Bowiem przyczyną ciszy na placu budowy Starej Piecowni może być nie tyle
brak najemców, co problemy finansowe GC Investment. Przypomnijmy, że 30 kwietnia w katowickim Sądzie Rejonowym firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
z wierzycielami. Dlatego też inwestycja w Rudzie Śląskiej stoi pod
poważnym znakiem zapytania.
– Staramy się dokończyć budowę, ale sami nie znamy i nie możemy podać dokładnych dat – twier-

dzi Michał Działabij z działu
sprzedaży nieruchomości GC Investment.
W tym miejscu warto przypomnieć, że teren przy ul. 1 Maja,
gdzie na przełomie XIX i XX wieku stała należąca do Ballestremów
cegielnia, został objęty ochroną
konserwatorską. Dlatego też Stara
Piecownia swoim wyglądem miała
nawiązywać do historycznego charakteru. Pytanie więc, co teraz stanie się z wybudowanym obiektem.
– Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia na budowę pozostają
w mocy. Zmiany pozwolenia będą
musiały być uzgadniane każdorazowo z miejskim konserwatorem
zabytków – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Nie wiadomo jednak, czy w ogóle i czy zechce ich dokonać GC
Investment, czy inna firma. Bowiem obecnie budynek stanowi
tzw. masę upadłościową spółki,
więc ta być może będzie próbowała go sprzedać, aby odzyskać dotychczas zainwestowane pieniądze.

Zupełnie inne plany ma z kolei
spółka DL Invest Group, która ok.
miesiąc temu zabrała się za rozbudowę parku handlowego w Bykowinie przy ul. Górnośląskiej. – Nie
mieliśmy tego w pierwotnych założeniach, ale jako że jesteśmy
otwarci na potrzeby najemców,

Od kilku tygodni trwa rozbudowa parku
handlowego w Bykowinie.
Foto: JO

Tymczasem plac budowy Starej Piecowni świeci pustkami.

a ci zgłaszali liczna pytania o wynajem powierzchni, postanowiliśmy
powiększyć obiekt – mówi Wirginia
Leszczyńska, dyrektor zarządzająca
w DL Invest Group.
Park handlowy, który funkcjonuje od listopada 2013 roku z dotychczasowych 3,5 tys. metrów kw. powiększy się o kolejne 500. – Obiekt

Foto: JO

przyciąga każdego dnia mnóstwo
osób, co widać po zapełnionym parkingu. Nie dziwi więc zainteresowanie najemców – komentuje Wirginia
Leszczyńska.
W budowanej przez DL Invest
Group części powstanie sklep ze
sprzętem AGD i RTV – Neonet,
a także apteka. – Na tym jednak nie

koniec, bo dodatkowo chcemy wybudować nowoczesne pawilony (w pobliżu budynku parku handlowego –
przyp. red.) o powierzchni od 15 do
40 metrów kwadratowych pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców –
wyjaśnia Wirginia Leszczyńska. –
Między innymi piekarnie, cukiernie,
czy kioski będą mogły wynająć taki
pawilon na przykład na okres 12
miesięcy, według swoich potrzeb.
Wiemy już na pewno, że pojawi się
budka, w której sprzedawane będą
kurczaki, a także kiosk.
Przebudowa parku handlowego
ma zakończyć się w lutym przyszłego roku.
Joanna Oreł
REKLAMA

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

Metamorfoza pani Angeliki Cepy była dużym wyzwaniem, szczególnie dla kosmetyczki. Grube, czarne kreski, które codziennie malowała wokół oczu nie upiększały jej, a wręcz wpływały niekorzystnie na
wygląd. W zgłoszeniu napisała tak: „Mam 27 lat i dwójkę dzieci w wieku 2,5 i 7 lat. Chciałabym zmienić
swój wygląd na lepszy. Szczególnie zależy mi na zmianie związanej z moimi cienkimi i niesfornymi
włosami. Bardzo liczę, iż będę mogła przejść metamorfozę i już koleżanki z pracy nie będą musiały
mnie w tym ponaglać”. Szybko zaczęliśmy działać.

– Czuję się rewelacyjnie. Podobają mi
się i włosy, i cały makijaż. Nie spodziewałam się, że ﬁnalnie będzie to tak wyglądać.
Jeśli miałabym wybrać, co zaskoczyło mnie
najbardziej, to muszę przyznać, że włosy.
Cięcie zrobiło na mnie wrażenie, jeszcze
takiej długości nie miałam. Jak zareagują
bliscy? Myślę, że pozytywnie. Pierwszy
oceni mnie syn, którego odbiorę ze żłobka.
Chciałabym dbać o efekt tej metamorfozy i
zrezygnuję z kreski wokół oczu.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

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

– Pani Angelika ma dosyć drobną sylwetkę, ale taką, którą większość kobiet chciałaby mieć, czyli rozmiarowe „S”. Jest niska, ale
proporcjonalna. W stylizacjach powinna podkreślać wcięcie w talii. Odradzam wygląd chłopczycy, na rzecz kobiecych stylizacji.
W kwestii kolorów polecam ciemniejsze barwy, które podkreślą
głębię spojrzenia.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Pani Angelika miała włosy półdługie, które sporo skróciliśmy,
by nabrały większej objętości i było widać linię strzyżenia. Zrobiliśmy też grzywkę, której pani do tej pory nie nosiła, a do jej urody
to wspaniały pomysł. Kolor przyciemniliśmy. Postawiliśmy na mahoń. Z kolei grzywkę nieco rozświetliliśmy intensywną barwą. Fryzura, którą uzyskaliśmy ﬁnalnie, jest charakterna i odważna.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– Największym problemem był codzienny makijaż. Wyzwanie
stanowił demakijaż, bo pani Angelika rysowała bardzo mocną kreskę przy głęboko osadzonych oczach. W ten sposób pogłębiała ten
efekt. Podczas metamorfozy oko rozświetliłam jasnymi, perłowymi
cieniami i podregulowałam brwi. U pani Angeliki postawiłam na
mocny, sezonowy makijaż ust, bo są one jej atutem. Szminka w wiśniowym kolorze ładnie komponuje się z reﬂeksami we włosach.

R����� I��������� S����������
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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600
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Razem osoby – bez umów na zastępstwo

713
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Stanowisko pracy
STANOWISKA ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA
(prezydent miasta, z-cy prezydenta miasta, skarbnik, sekretarz)

STANOWISKA KIEROWNICZE
(naczelnik wydziału, zastępca naczelnika, kierownik referatu)

STANOWISKA POMOCNICZE
(pomoc administracyjna, sekretarka)

INNE

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

OGŁOSZENIA
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ROZWIĄZANIE KONKURSU QSIM TRAVEL 50!
Nagrodę główną – tablet – otrzymuje
Iwona Sierant z Rudy Śląskiej
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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 budynkach przy ul.
Czereśniowej 9 i Podlas 26 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać do dnia 12.11.2014
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: 18.11.2014 r. do godziny 8.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 18.11.2014 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: 5.000,00 zł na jeden budynek.
Wadium należy wpłacić do dnia 18.11.2014 r. na konto w 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
w. 286 w godzinach od 7.00 do 10.00, Andrzej Pacławski tel. 32 248-22-32 w godzinach od 7.00 do 10.00.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza”
z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w pełni uzbrojonej oraz działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonych w superatrakcyjnym miejscu (w pobliżu zjazdu z autostrady A-4 i w pobliżu skrzyżowania
zjazdu z A-4 na DTŚ-kę).
Lp.

Nr
działki

KW

Położenie

Pow.
m2

Wartość
rynkowa

Wadium

596

75 996 zł

15 199,20 zł

601

170 400 zł

34 080,00 zł

wieczyste
użytkowanie
1.

1097

GL1S/00009176/5

Ruda Śl.,
ul. Jedności 3
(osiedle domków
fińskich)
nieruchomość
zabudowana

2.

1138

GL1S/00009211/3

Ruda Śl.
ul.Pionierów
4 budynek
mieszkalny,
pomieszczenie
gospodarcze
(osiedle
domków fińskich)/

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412, II piętro.
Stopa postępu ceny wynosi 2,00/m2.
Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium do dnia 29.10.2014 r. na konto Spółdzielni Bank Śląski o/
Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590.
Przed przetargiem prosimy się zapoznać z regulaminem przetargu.
Informacje o ww. przetargu udziela Dział Czynszów pokój 102, Dział Członkowski pokój 115 lub telefonicznie nr tel. 32-278-67-12 wew. 32, 48.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg dwu-stopniowy na wykonanie w swoich zasobach
robót remontowo-budowlanych w 2015 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót:
1. OGÓLNOBUDOWLANE
2. MALARSKIE
3. KOMINIARSKIE
4. DEKARSKIE
5. STOLARSKIE
6. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL” Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
7. CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
8. ŚLUSARSKIE
9. DROGOWE
10. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ
11. WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PLACYKÓW GOSPODARCZYCH
12. ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM
13. ELEKTRYCZNE
14. KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM STWIERDZONYCH PRZECIEKÓW
15. REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ, KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
16. USUWANIE AWARII KANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM
17. DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I USUWANIE GNIAZD OS
Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG DWUSTOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 25.11.2014.r. do godz. 8.30. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 25.11.14 r. o godz. 9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinny być
przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia
15.10.2014r. do dnia 24.11.2014r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax-em lub e-mail-em zamówienie, z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 PLN z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Teresa Kałuża i Stanisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni, pokój 306 i 309 telefon 32 248-24-11 wew. 306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00 od poniedziałku
do piątku.
Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i Internecie.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.
RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania
przyczyn.

18 

Wiadomości Rudzkie 15.10.2014

REKLAMA

PROMOCJA

Wiadomości Rudzkie 15.10.2014

19

Pułapki czekające na inwestorów, edukacyjna gra finansowa oraz rozwój narzędzi informatycznych opartych o tzw. chmurę – to główne tematy
kolejnego śniadania biznesowego, zorganizowanego przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. – Idea naszych śniadań biznesowych jest taka, żeby
przedsiębiorcy mogli się poznać w otwartej atmosferze mniej oficjalnej niż podczas różnych konferencji – mówi Joanna Sochacka, prezes Inkubatora.
– To właśnie otwartość pobudza kreatywność i potencjał zdolnych ludzi w każdej branży. Dzięki temu możemy inspirować, mobilizować i ułatwiać
zdobywanie wiedzy i informacji.

O biznesie
na śniadaniu dla
przedsiębiorców

Swoimi doświadczeniami podzielili się goście zaproszeni na śniadanie.
Paweł Nazaruk, mieszkający w USA
autor bestselleru „Inwestycyjne przebudzenie”, przestrzegał przed pułapkami czyhającymi na inwestujących
na rynku Forex. – To w dużej mierze
wirtualny świat, działający często jak
ruletka – podkreślał. Dodał też, że
sukces finansowy nie jest równoznaczny ze szczęśliwym życiem. –
Aby inwestycje dały satysfakcję, muszą spełnić trzy kryteria: być dobre
dla mnie, dobre dla innych oraz służyć większemu dobru – powiedział.
W oparciu o te zasady działa projekt
BetterWorldInternational.org łączący
w sobie wiele unikalnych projektów
edukacyjnych, którego Paweł Nazaruk jest współtwórcą. Dobrze jest być
świadomym wartości i pamiętać
o słowach, które napisał Peale Norman Vincent: „Puste kieszenie nigdy
nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.”
Zalety narzędzi informatycznych
opartych o rozwiązania wykorzystujące tzw. chmury obliczeniowe (cloud
computing) przedstawił Piotr Mechliński, prezes Cloud Solutions Center Sp. z o.o., najnowszego członka
funkcjonującego przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Śląskiego
Klastra ICT i Multimediów Hub Club.
– Te rozwiązania będą teraz kształtować modele biznesowe – przekonywał. – Zalety to zmniejszenie kosztów
użytkowania aplikacji, dostęp do
technologii nieosiągalnych w inny
sposób oraz większą dostępność danych – wyliczał.
O „Eurocash”, planszowej grze
edukacyjnej, która przez zabawę uczy

mechanizmów związanych z pomnażaniem kapitału, inwestowaniem
w nieruchomości, giełdę i własny biznes, opowiedzieli jej twórcy, rudzianie Magdalena Balcerzak i Bartosz
Wilczek. – Chcemy edukować ludzi,
pokazać im, jak osiągnąć sukces finansowy. Uznaliśmy, że najlepszą formą nauki jest zabawa i symulacja –
mówiła Magdalena Balcerzak. – Gra
daje możliwość wypróbowania różnych strategii przed inwestowaniem
w realnym świecie – powiedziała.
Uczestnicy śniadania biznesowego
mieli również okazję zapoznać się
z ofertą instytucji otoczenia biznesu
– Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR oraz Śląskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także skonsultować się z pracownikami Urzędu Miasta w sprawie
miejskich ulg podatkowych dla
przedsiębiorców i aktualnych ofert
inwestycyjnych.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, tel. 32 342 22 30 | www.inkubatorrudzki.pl

20

EKOWIADOMOŚCI

W��������� R������ 15.10.2014

ekologią

EKO-obiektyw

7 października br., z udziałem Gabrieli Lenartowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Czernicy została otwarta
niezwykła ścieżka edukacyjno-przyrodnicza pn.: „O czym szumią czernickie drzewa?”

O czym szumią
czernickie drzewa…
Przedsięwzięcie jest inicjatywą Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz i Ośrodka Kultury Zameczek
w Czernicy.
Całkowity koszt inwestycji to
17.000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wraz z 9 tablicami
dydaktycznymi na terenie przyzamkowego parku w Czernicy oraz stworzenie trasy questingowej po parku. Questing jest przykładem innowacyjnego
produktu turystycznego utworzonego
w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Szlaki, które są
efektem wdrażania metody questingu,
nazywane są również questami (ang.
quest – poszukiwanie, śledztwo). Questing stanowi połączenie metody
zwiedzania, edukacji regionalnej, aktywnego wypoczynku oraz promocji
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Trasa o nazwie „Spacery córek barona von Roth po zameczkowym parku” prowadzi po nowopowstałej ścieżce odkrywając zaułki parku, pokazując
jego walory i bogactwo. Quest zawiera zagadki, na które odpowiedzi
uczestnicy mogą znaleźć na tablicach
ustawionych przy trasie ścieżki. Pod-

czas wędrówki zadaniem uczestników
jest również odszukanie ukrytych
w parku pieczątek, które należy przybić w ulotce questingowej.
Pałac – dwór w Czernicy wraz
z parkiem, to kolejna perełka zarówno
historyczna jak i przyrodnicza w województwie śląskim. Obiekt ten pochodzi najprawdopodobniej z XIX
wieku, powstał na miejscu istniejącego wcześniej dworu drewnianego.
Wcześniej dwór był kilkakrotnie przebudowywany i przerabiany przez
dawnych właścicieli. Dwór zwany potocznie „Zomkiem”, otoczony był parkiem z lipami, klonami i kasztanami.
Park zajmował powierzchnię 2 ha. Do
dworu przylegały dwa duże stawy
i karczma dworska. Zabudowania
obejmowały ponadto budynki dla zarządcy, pracowników dworskich (kazamat), stodoły, obory i duży spichlerz.
XVIII-wieczny spichlerz był jedynym zabytkiem drewnianego budownictwa wiejskiego na terenie Czernicy.
Mimo starań mieszkańców nie udało
się przenieść spichlerza do Górnośląskiego Parku Etnograﬁcznego w Chorzowie. W efekcie nie otoczony opieką
konserwatorską uległ powolnej dewa-

stacji. W 2007 r. budowla zawaliła się.
Obok spichlerza i w pobliskim parku zachowały się cztery stare lipy
(obwód do 467 cm) i dąb (336 cm).
Po dokonaniu remontu zameczek
został przeznaczony na działalność
kulturalną. W chwili obecnej działa
tutaj aktywnie wiele grup, m.in.
klub emeryta i zespół taneczny.
Czernicki projekt jest przykładem,
jak w prosty sposób można zadbać i pozostawić coś dla przyszłych pokoleń.
Dzięki staraniom lokalnych grup udało się zorganizować i przygotować
ciekawe miejsce, w którym można miło i pożytecznie spędzić wolny czas.
Po raz kolejny pokazano, że województwo śląskie to nie tylko przemysł,
ale i niezwykłe miejsca, które mają
swoją historię, a nawet duszę. Warto
już dziś zaplanować rodzinną wycieczkę, by odwiedzić i poznać kawałek historii Śląska. Należy również
podkreślić, że w Czernicy urodził się
nasz wielki kompozytor, a zarazem
duma regionu, Henryk Mikołaj Górecki.
Październik nadal nastraja do wędrówek. Może warto poddać się qestingowi i poczuć się zdobywcą?
Agnieszka Kominek
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ROZWIĄZANIE
Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

źródło: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

EKO-fakty
W chwili obecnej w Województwie Śląskim funkcjonują ok. 172 ścieżki
dydaktyczno-przyrodnicze, które łącznie mierzą ok. 688 km. Celem ścieżek
jest przede wszystkim poznanie oraz wejście człowieka w przyrodę. Wiele ze
ścieżek oferuje takie atrakcje jak: rozpoznawanie gatunków roślin, rozpoznawanie gatunków zwierząt, poznanie budowy i funkcjonowania ekosystemu:
lasu, łąki i pastwiska, torfowiska, itp. Informacje znajdują się na specjalnych
tablicach rozmieszczonych na całej długości ścieżek. Informacje o aktualnych ścieżkach można znaleźć na stronie: http://przyroda.katowice.pl/pl/badania-i-edukacja/osrodki-i-sciezki-edukacyjne.

EKO-słowniczek
Questing – stanowi połączenie metody zwiedzania, edukacji regionalnej,
aktywnego wypoczynku oraz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Spichlerz – budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzuje się zwartą
bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.

ROZRYWKA
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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zdrowe warzywo, 21 – jez. w Afryce,
21 – korsarz, pirat, 22 – niewielka łódź
wiosłowa, 23 – lalka teatralna, 26 –
strunowy instrument muz., 27 – drzazga, 30 – hinduska lepianka z gliny, 31
– ischias, 34 – szal futrzany, 35 – pryska z ogniska, 37 – biesiada, 38 – budka
z tanim mięsem, 40 – ślad po przejściu
piły, 41 – spryciarz, 44 – brak połysku.
Nagrodą w krzyżówce jest kupon
o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs”
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38-40) którą
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do dwóch tygodni od daty zamieszczenia krzyżówki.
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Poziomo: 1 – orszak, 5 – szabla japońska, 8 – do przebycia, 9 – ojczyzna
Odyseusza, 11 – przyroda, 12 – zapach,
15 – dowódca kozaków, 17 – znak zodiaku, 20 – uroda, 21 – papuga zielona
z Nowej Zelandii, 24 – zacisk elektryczny, 25 – umartwianie się, 28 –
klaun, arlekin, 29 – stolica Turcji, 32 –
port w Szwecji, 33 – ryba drapieżna,
ludojad, 36 – strumyk, potok, 39 – tokarz, 42 – nakaz, 43 – chaos, 45 – slang,
46 – łgarz, 47 – dychawica.
Pionowo: 1 – skrzydło wiatraka, 2 –
wierzba, 3 – ozdoba tałesu, 4 – pierw.
chem.5 – rant, brzeg, 6 – gilza, 7 – ﬁltr
organizmu, 10 – gemma, 13 – peruka
aktorów w staroż. Grecji, 14 – przylądek na Antarktydzie, 16 – polski zespół
rockowy, 17 – znak nawigacyjny, 18 –
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Aproduction

Agnieszka Rolnik

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

Kamil Honcek
syn Justyny i Mariusza
ur. 27.09. (3500 g i 55 cm)

Wojciech Jarczak
syn Anny i Adriana
ur. 27.09. (3250 g i 52 cm)

Lena Mika
córka Barbary i Piotra
ur. 27.09. (3060 g i 57 cm)

Natalia Kaszyńska
córka Sonii i Adriana
ur. 27.09. (3340 g i 55 cm)

Zosia Blarowska
córka Elżbiety i Łukasza
ur. 28.09. (3400 g i 56 cm)

Igor Jastrzębski
syn Małgorzaty i Daniela
ur. 26.09. (3800 g i 57 cm)

Nikola Nowara córka
Aleksandry i Sebastiana
ur. 1.10. (3000 g i 50 cm)

Jakub Kasperek
syn Barbary i Tomasza
ur. 29.09. (3800 g i 57 cm)

Antoni Goczak
syn Agnieszki i Michała
ur. 1.10. (3050 g i 52 cm)

Lena Niewiadomska
córka Ani i Krzysztofa
ur. 2.10. (3150 g i 54 cm)

Aleksander Pastor
syn Natalii i Michała
ur. 1.10. (3330 g i 57 cm)

Filip Walas
syn Agnieszki i Michała
ur. 1.10. (3780 g i 58 cm)

Zuzanna Husban
córka Katarzyny i Dariusza
ur. 12.08. (1100 g i 40 cm)

Noemi Dąbek
córka Renaty i Łukasza
ur. 2.10. (3890 g i 57 cm)

Kacper Hemlowski
syn Martyny i Roberta
ur. 29.09. (4090 g i 61 cm)

Liliana Lis
córka Katarzyny i Mateusza
ur. 30.09. (2900 g i 52 cm)

Paulina Skutta córka
Aleksandry i Aleksandra
ur. 29.09. (4090 g i 59 cm)

Zuzanna Chowaniec
córka Marty i Damiana
ur. 30.09. (3750 g i 56 cm)

Zoﬁa Kranz
córka Katarzyny i Łukasza
ur. 30.09. (3600 g i 58 cm)

Filip Kłosowski
syn Klaudii i Marcina
ur. 29.09. (3600 g i 56 cm)

Filip Dziuba
syn Judyty i Radosława
ur. 3.10. (3600 g i 56 cm)

Filip Wilk
syn Agnieszki i Pawła
ur. 6.10. (3200 g i 54 cm)

Natalia Laszczok
córka Anny i Łukasza
ur. 3.10. (3100 g i 57 cm)

Konrad Jasiński
syn Teresy i Patryka
ur. 2.10. (2350 g i 51 cm)

Wiktoria Zosada
córka Agnieszki i Damiana
ur. 4.10. (2310 g i 50 cm)

Igor Samojednik
syn Patrycji i Jacka
ur. 6.10. (3750 g i 56 cm)

Hanna Olek
córka Eweliny i Rafała
ur. 8.10. (3540 g i 56 cm)

Julia Spyra
córka Aleksandry i Kamila
ur. 7.10. (3100 g i 56 cm)

Viktoria Zemła-Scholz
córka Magdaleny i Benjamina
ur. 7.10. (3250 g i 53 cm)

Paweł Duda
syn Marysi i Michała
ur. 8.10. (3000 g i 52 cm)

Alicja Moj
córka Iwony i Adama
ur. 8.10. (3650 g i 56 cm)

Alan Biel
syn Arlety i Mariusza
ur. 7.10. (4100 g i 57 cm)

Przemek Pieniążek
syn Kariny i Damiana
ur. 6.10. (3000 g i 54 cm)

pierwsza sesja Twojego malucha

Salon Wróżb
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska
(Halemba)
Wróżka
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Skupisz się przede wszystkim na życiu
prywatnym i przyjemnościach. Od piątku gwiazdy
przyniosą mądre przemyślenia w sprawach domu
i obowiązków. Weekend zapowiada się romantyczny.
Byk – Odczujesz przypływ sił i zaczniesz odkrywać nowe zainteresowania. Postaw na ruch na
świeżym powietrzu, dobra forma na jesień dobrze
Ci zrobi – dotleniony będziesz jeszcze bystrzejszy.
Bliźnięta – Słuchaj co mówią ludzie i wspólnie
planujcie pracę. Unikaj tylko osób, które marudzą.
W piątek możesz odkryć swoje pragnienia, dlatego
miej otwarty umysł. W weekend wybierz się na
spotkanie z przyjaciółmi.
Rak – Zwracaj teraz uwagę na uczucia i potrzeby innych, a unikniesz sporów. Od piątku poczujesz przypływ sił, wykorzystaj go na sport. Wywietrz także dom. W weekend nie folguj z jedzeniem, może Ci coś zaszkodzić.
Lew – Zachowaj dystans do niektórych propozycji i osób, możesz mieć teraz wrażenie, że każdy
dba tylko o swój interes. Poświęć weekend na pielęgnację urody, wybierz się do kosmetyczki lub
zorganizuj domowe spa.
Panna – Pod koniec tygodnia załatwiaj wszystkie ważne sprawy, a w weekend pomyśl o swoim
życiu, dzięki lunie zauważysz, że nie jest ono takie
złe. Szukaj natchnienia w innych, ale i w sobie.
Możesz odnaleźć coś co doda Ci więcej optymizmu.
Waga – Gwiazdy zapowiadają zgodną współpracę, a ty sama staniesz się twórcza i kreatywna.
Pohamuj jedynie ciekawość, bo grożą Ci awantury.
W weekend możesz bawić się doskonale – idź na
randkę lub do kina.
Skorpion – Przez cały tydzień będziesz energiczny i przebojowy. Zaczniesz koncentrować się
tylko na pozytywnych aspektach życia, a problemy
zepchniesz gdzieś w niepamięć. Dobry los będzie
Ci sprzyjał, wykorzystaj go.
Strzelec – Słuchaj co ludzie mają do powiedzenia, a może rozwiejesz czyjeś wątpliwości czy pogodzisz zwaśnione osoby. Aura sprzyja odkrywaniu
nowych pasji i talentów.
Koziorożec – Zamiast w kółko myśleć o pracy
i problemach dnia codziennego, znajdź czas na relaks. Bądź także szczery, również z samym sobą.
Gwiazdy obudzą w Twojej duszy uśpiony optymizm i w końcu zaczniesz się uśmiechać.
Wodnik – Luna zachęci Cię do oczyszczania
ciała i duszy. Twoje sny i przeczucia mogą skierować Cię na właściwą drogę. Medytuj, spaceruj,
dbaj o rośliny – rób to, co cię wycisza i daje radość.
Ryby – To będzie czas pełen nieoczekiwanych
wiadomości, a nawet randek. Warto teraz pobyć
tylko we dwoje i zadbać o magię w związku. Zapomnij o urazach, pogódź się z bliskimi, gwiazdy
sprzyjają jedności.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe
stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Na Piaski, obejmujące
działki zapisane na k.m.3, obręb Bielszowice, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4855/270 o powierzchni 1173 m2, KW nr GL1S/00028006/2
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska – udział wynoszący 1/2 część działki nr 4854/270 o powierzchni 408 m2, KW nr GL1S/00046381/6 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol
planu MNU1). Zbywane działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych,
posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest
płaski, zatrawiony oraz częściowo porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr
4855/270 łącznie z udziałem wynoszącym 1/2 część działki
nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 100.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży
nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2014 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 – zakładka nieruchomości dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł w terminie do dnia 13.11.2014 r. przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14)
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena
nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki
związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu,
pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

OGŁOSZENIA
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.
Piotra Niedurnego 52/12
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska
lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na poddaszu (IV-kondygnacji) budynku
mieszkalnego nr 52 przy ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu położonego na działce nr 2459/189 o powierzchni 628 m2, obręb Nowy
Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00010940/2 (działy III i IV wolne są od wpisów).
Lokal o powierzchni użytkowej 106,59 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki z wc, przedpokoju i 7 pomieszczeń gospodarczych, wyposażony jest
w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną Do lokalu przynależą 3
piwnice o łącznej powierzchni 38,46 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym
1241/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej
przy ul. Piotra Niedurnego 52.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do
rozporządzania nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 80.000,00 zł.
Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem
umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie do dnia
13.11.2014 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w godzinach:
poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca
się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem
przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.
pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
(obok pok.217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej -Wirku przy ul.1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel.
32-242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw.
oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, ze stanem
technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63. Oględzin lokalu można dokonać w dniu
30.10.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”
Walter Flex

Pani Marcie Kosman
emerytowanej pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Męża

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

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Panu Dariuszowi Jaworskiemu
pracownikowi Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojczyma

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

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Panu Adamowi Pelikanowi
funkcjonariuszowi Straży Miejskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Straży Miejskiej

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości mieszczącej się w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Andrzeja zabudowanej 124 garażami każdy o powierzchni 19,50 m2, która
przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umów
najmu zawartych na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców.

OGŁOSZENIA

 Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.

USŁUGI POGRZEBOWE

NIERUCHOMOŚCI

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

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45
m2, 89 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

 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. 535006-200.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-9779.
 VAN24H TRANSPORT/
PRZEPROWADZKI, 40zł/h!
Tel. 888-044-055!
 Cykliniarskie. Tel. 32 202-5053, 501-83-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719.
Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699569.

Cyklinowanie – solidnie. tel.
603-929-107.
 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafelkowanie. tel 668-032470.
 Pomiary geodezyjne. Tel. 570438-770.
 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE,
CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel.
888-484-868.
 Naprawa komputerów. Tel.
693-193-448.

 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys.
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

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

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

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2,
570 tys., www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
 Bykowina, jednopokojowe, 38
m2, 72 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 43 m2, 99
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 NOWE domy szeregowe od 105
m2, od 255 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po remoncie. Tel. 506-066860.
 Sprzedam działkę – Bielszowice,
Piernikarczyka, 718 m2, 72 tys. Nieruchomości Wieczorek, tel. 513-105482.
 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.
 Kupię dom w Kochlowicach do
250 tys. Tel. 604-295-717.
 Wynajmę mieszkania I, II , III
piętro, Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie, itd. Tel. 692-765153, 728-380-705.

Wynajmę lokal użytkowy na
działalność o pow. 40 m2 w Rudzie
Śl. 1. Tel. 668-584-683.

NAUKA
 Angielski. Tel. 536-938-841

MOTORYZACJA

 Zatrudnię stolarzy meblowych
z doświadczeniem. Tel. 516-175316.
 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 696237-847.
 Kelnera z doświadczeniem zatrudnię do restauracji Mikołów-Wygoda. Tel. 600-410-944.
 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. 696099-922, 604-908-300.
 Zatrudnimy na stanowisko kasjer
sprzedawca i na stoisko mięso wędliny. Tel. 606-312-124.
 Zatrudnię ekspedientkę ze stażem
pracy w sklepach PSS. Cv na e-mail:
marzenarexona@op.pl.
 PPHIU Bedamex, ul. Halembska
113, 41-706 Ruda Śl. zatrudni pracowników budowlanych z doświadczeniem. Tel. 601-934-095, 32 24224-11 od 7.30 do 14.30.
 Firma zatrudni kierowcę /emeryta lub rencistę/ z kat.C. z zaświadczeniem na przewóz rzeczy. Tel.
693-399-001 lub (32) 273-63-69.
 Zatrudnię do pracy w ogrodzie
(koszenie, prace porządkowe). Tel.
663-417-475.


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

 Wirek – mieszkanie w kamienicy dwupoziomowe, 82 m2, cena 99
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.

 Wirek – sprzedam działkę gruntu 668 m2, 130 tys. GABRIEL tel.
607-706-692.

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

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

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

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

 Akcje kompanii węglowej,
holdingu węglowego. Tel. 507851-852.

 M-3 Szpaków, 50 m2, komfort.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

 M-3 Solidarności, 44 m2, 96 tys.
Okazja! Tel. 793-017-323.


AUTO SKUP. Tel. 698-621016.


M-4, Wilka, 61 m2, 119 tys.
Okazja! Plebiscytowa, 54 m2, 133
tys., komfort, tel. 793-017-323.
 Agencja Nieruchomości Lokator szuka Współnajemcy lokalu użytkowego Wirek ulica 1
Maja parter 25 m2, 40 m2 lub 50
m2, komfort, atrakcyjne warunki,
tel. 793-017-323.

DOMY

PRACA
 Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba. Tel. 509-553851

 Orzegów –SUPER OKAZJA –
sprzedam, 38 m2, 35 tys., c.o., łazienka. GABRIEL, tel. 607-706692.

 M-2, Pordzika, 36 m2, 73 tys.,
tel. 793-017-323.

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

DZIAŁKI

 Sprzedam Mercedes Vito 2,2D
2005 r. Tel. 506-270-442.

 Halemba M-4, 55 m2, VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.


Działki Ruda Śl., Mikołów,
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.

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

 Wirek M-3, 47 m2, 105 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

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

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

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Halemba M-3, 35 m2, 95 tys., VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

RÓŻNE

 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.

MATRYMONIALNE
 Wdowa po 60. niezależna ﬁnansowo i mieszkaniowo pozna pana
w swoim wieku posiadającego auto.
Tel. 696-767-106.

ODDAM DO
ADOPCJI
kto zapewni dobre
warunki i obdarzy
sercem?
Tel. 32 242-10-29
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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

MIESZK.
WYNAAJEM

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


Kompleksowe remonty
mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, repostor@
poczta.fm.

 SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

LOKAL

USŁUGI

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

DZIAŁKI. KOM.

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 15.10.2014

Posiadłość dochodowa
207/1881 m2 800 000 zł
Segment środkowy
116/127 m2 750 000 zł
Dom wolno stojący Halemba
252/680
780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba
250/682
460 000 zł
Świętochłowice
3174 m2
165 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 75 000 zł
2
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
32 m
95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
36 m2
89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda
33 m2
89 tys. zł
2
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
37 m
85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2
75 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m
95 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
40 m
135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
43 m2
148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
45 m2
112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
48 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda
50 m2
140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
51 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
52 m2
147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
85 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda
55 m2
135 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
198 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m
69 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice
122 m2
220 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum
38 m2
110 tys. zł
2
M-2 Ruda Śl.-Halemba
29 m
950 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m2
900 zł/mc
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
55 tys.
2
Bytom Karb/Konstytucji
167 m
260 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
137 m2
275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
60 m2
183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom
180 m2
5900 zł/m-c
Ruda Śl. - Wirek
80 m2
2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
37 m2
600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
2010 m2
600 tys. zł
wynajem
2010 m2
10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy
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
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej
własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem
w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 61 900 zł,
wadium: 6 190 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,05 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 4,06 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0121
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a
– cena wywoławcza: 104 100 zł,
wadium: 10 410 zł,
postąpienie: 1 500 zł
– powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,13 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0505
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 2
Termin i miejsce przetargu: 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać
w dni robocze w terminie od 15 października 2014 r. do 5 listopada 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4
w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie
przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 4 listopada 2014 r. (wtorek) – decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000
0010 0201 2175. – Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. – Wadium złożone przez Nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci
prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości
nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności,
we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować
się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania
oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby
prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie
określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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W SKRÓCIE
Remis z Cracovią
W sobotę (11.10.) piłkarki ręczne Zgody Bielszowice zremisowały na wyjeździe
z Cracovią Kraków. – Mecz był bardzo
wyrównany, jednak trzy minuty przed
końcem to my mieliśmy przewagę 3 bramek. Plany pokrzyżowała nam czerwona
kartka dla Gabrieli Zelek, która w tym meczu świetnie grała w obronie. Krakowianki grając w przewadze zdążyły wyszarpać
remis. Po meczu był lekki niedosyt, ale
uważam że wynik był sprawiedliwy. Był to
inny mecz niż ten z Michałkowicami.
Dziewczyny popracowały i dały sygnał, że
idziemy w dobrą stronę – mówił po meczu
trener Zgody Marek Płatek.
Cracovia Kraków 22:22 (12:12)
Zgoda Ruda Śląska

Zapaśnicze pokazy
W poniedziałek (20.10.) w Hali Zapaśniczej w Rudzie Śląskiej-Orzegowie w godz.
11.00-14.30 odbędzie się kolejny event
programu Andrzeja Suprona – „ZAPASY
W KAŻDEJ SZKOLE”. W imprezie weźmie udział 10 szkół podstawowych – pięć
z Rudy Śląskiej (SP 5, 6, 36, 40 i współorganizator SP 41) cztery z Raciborza (SP 1,
8, 13 i 15) i SP 30 z Dąbrowy Górniczej.
W programie imprezy: trening dla dzieci
prowadzony przez Andrzeja Suprona, pokaz umiejętności zapaśniczych zawodników ZKS-u SLAVIA Ruda Śląska oraz
rywalizacja sportowa zaproszonych szkół.

Pływanie

Pływanie
w Oświęcimiu

Karolina Pawera i Daniel Weselak – szef wyszkolenia UKP Ruda Śląska.

W sobotę (11.10.) Klub Pływacki Ruda
Śląska wziął udział w Pierwszej Rundzie
Grand Prix Małopolski 2014/2015. Miejscem zmagań pływaków był basen
w Oświęcimiu.
Na tych zawodach Uczniowski Klub
Pływacki Ruda Śląska pojawił się w składzie: Karolina Pawera, Oskar Cyza, Daniel
Dąbrowski, Jakub Rutkowski, Dawid Walessa, Kamil Walessa.
Każdy zawodnik zaprezentował się na
dystansie 100 m stylem dowolnym, klasycznym, motylkowym, grzbietowym oraz
na 400 m stylem zmiennym, a program zawodów został nazwany „Pucharem
Wszechstronności Stylowej”. Nasi pływacy w klasyfikacji drużynowej zajęli 6.
miejsce, a indywidualnie 8. miejsce zajął
Daniel Dąbrowski. Serdecznie gratulujemy udziału w tak ciężkich i wyczerpujących zawodach.

Koszykówka

Pogoń gna dalej
W drugiej kolejce zmagań ligowych do
Rudy Śląskiej zawitała młoda drużyna rezerw MKS-u Dąbrowa Górnicza, która
w pierwszej kolejce we własnej hali poniosła 25-punktową porażkę z Albą Chorzów.
Rudzian w sobotę (11.10.) czekała trudna
przeprawa. Od pierwszego gwizdka przeciwnicy Pogoni imponowali wybieganiem
oraz licznymi próbami agresywnej obrony.
Pogoń swoich szans szukała głównie pod
koszem, gdzie świetne spotkanie w ataku
rozgrywał Adam Anduła, autor 30 punktów oraz 12 zbiórek. Do połowy trzeciej

kwarty mecz był bardzo wyrównany, od
tego czasu Pogoń stopniowo zaczęła przejmować inicjatywę, powiększając prowadzenie, które ostatecznie osiągnęło pułap
21 punktów.
– Z wyniku wydaje się, że mecz był przyjemny. Pomimo tego, że przeciwko nam
zagrała młoda drużyna, był to bardzo ciężki mecz. Zespół z Dąbrowy Górniczej narzucił inny styl gry, ale pod koniec kontrolowaliśmy już wynik tego spotkania – mówił po meczu trener Pogoni Marcin Cyran.

Po drugiej kolejce Pogoń nadal znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli.

Rugby

Drugie miejsce gryfów
W niedzielę (12.10.) na Burloch Arenie
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie odbył się II
turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Seniorów w Rugby 7-osobowym w grupie
południowej. Oprócz gospodarzy, w Orzegowie zagościli również Budowlani Lublin, AZS Rzeszów, RK Sanok, RC Bielsko
Biała, Juvenia Kraków oraz RC Częstochowa. Gospodarze bronili pierwszego miejsca w grupie wywalczonego w pierwszym
turnieju w Częstochowie.
W fazie grupowej Gryfom przyszło się
zmierzyć z zespołami z Bielska-Białej oraz
AZS-u Rzeszów i obydwa te spotkania
pewnie wygrali, kolejno 45:7 z zespołem
z Podkarpacia i 47:5 z drużyną z Beskidów.
W półfinale rudzianie zmierzyli się z RC

Częstochowa i wygrali 38:7. W finale turnieju Gryfy spotkały się z Budowlanymi
Lublin W pierwszym turnieju górą byli
Ślązacy, jednak na Burloch Arenie nie popisali się, umożliwiając Budowlanym bardzo udany rewanż za tamtą porażkę. Od
początku do końca warunki gry dyktowali
lublinianie, nie dając ani cienia szansy na
punkty dla rudzian, zwyciężając ostatecznie 52:0. Porażka mimo wszystko nie zaskakuje, bowiem rywale byli tego dnia najlepszą drużyną na Burloch Arenie.
Skład K.S. IGLOO na turniej w Rudzie
Śląskiej: Dominik Bryński, Marcin Greinert, Krzysztof Jopert, Michał Jurczyński,
Patryk Maniecki, Jakub Mańkowski, Adam
Mazella, Jan Muc, Marcin Mucha, Krzysz-

Gryfy musiały przełknąć gorycz porażki.

tof Płusa, Paweł Siwula, Rafał Szaciłowski. Na osłodę niedzielnej porażki seniorów
pozostaje dobra postawa rudzkich Bajtli
w rozegranym dzień wcześniej na Burloch

Arenie turnieju dzieci młodzieży. Miniżacy
i żacy zajęli w swoich kategoriach wiekowych drugie miejsca, w obydwu przypadkach za zespołami Budowlanych Łódź.

Akrobatyka

Zwycięstwa akrobatów
W sobotę (11.10.) w Bielsku-Białej odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Akrobatyce Sportowej oraz
Zawody o Puchar Prezesa Śląskiego
Związku Akrobatyki Sportowej. Młodzi
zawodnicy KPKS-u „Halemba” i tym razem spisali się na medal. W obu imprezach wywalczyli drużynowo I miejsce.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików uzyskano następujące
wyniki: dwójki mieszane: I miejsce Natalia Graja, Mikołaj Feser; dwójki dziewcząt: I miejsce Nikola Janik, Wiktoria Matysiak, II miejsce Natalia Graja, Barbara
Sordyl; trójki dziewcząt: I miejsce Nikola

Janik, Pola Mendocha, Wiktoria Matysiak,
II miejsce Julia Olchawa, Agata Olczak,
Barbara Sordyl, III miejsce Monika Skorupa, Zuzanna Początek, Weronika Jessel
W Zawodach o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej uzyskano następujące wyniki: Skoki na ścieżce chłopców: III miejsce Kajetan Szal,
Skoki na ścieżce dziewcząt: III miejsce
Roksana Respondek, dwójki dziewcząt: I
miejsce Roksana Respondek, Oliwia Jakubik, trójki dziewcząt:I miejsce Oliwia
Jakubik, Martyna Hyba, Amelia Ilga, III
miejsce Hanna Stańczyk, Katarzyna
Szczygieł, Katarzyna Walecka, dwójki

Piłka ręczna

Dobry początek
Sobotniego wieczoru (11.10.) ekipa
z Przeworska nie będzie miło wspominać.
Zespół SPR-u Orła Przeworsk nie należy
do faworytów ligi, ale na pewno przyjechał
do Rudy Śląskiej z nadzieją na dobry wynik. W Grunwaldzie na ławce trenerskiej
zadebiutował Maciej Zarzycki. Na parkiecie w zespole Grunwaldu pojawiło się parę
nowych twarzy: Marceli Migała, Tomasz
Wicik, Wojciech Klementowicz i Dawid

Wilk. Początek spotkania był wyrównany,
tylko do 7. minuty Orzeł Przeworsk dotrzymywał kroku naszym zawodnikom. Później nastąpił okres dobrej gry szczypiornistów z Rudy Śląskiej, w którym gospodarze strzelili rywalom 11 bramek tracąc zaledwie jedną. Pod koniec pierwszej odsłony
rudzianie zbytnio się rozluźnili, pozwalając przyjezdnym zniwelować straty i do
przerwy wynik spotkania brzmiał 18:13.

Młodzi zawodnicy KPKS-u „Halemba” spisali się na medal.

mieszane: III miejsce Zuzanna Bryła,
Adam Żur, dwójki chłopców: I miejsce
Marcin Sitek, Karol Seifried, II miejsce

Kajetan Szal, Adam Żur. Gratulujemy
i dziękujemy wszystkim zawodnikom
i trenerom!

Po przerwie Grunwald stale powiększał
przewagę bramkową, ostatecznie wygrywając różnicą 13 trafień. Przebieg spotkania umożliwił pojawienie się na parkiecie
wszystkich zawodników wpisanych do meczowego protokołu. Bez wątpienia można
bardzo pozytywnie ocenić występ nowych
nabytków Grunwaldu, a także pochwalić
cały zespół za solidny pierwszy mecz w sezonie. Z pewnością zespół trenera Zarzyckiego będzie musiał popracować jeszcze
nad defensywą, aby w pojedynkach z teoretycznie silniejszymi zespołami odnosić

zwycięstwa. Pierwszy krok do awansu został uczyniony. Za tydzień czeka zawodników z Rudy Śląskiej wyjazd do Sandomierza, a później mecz z drugim zespołem Vive Tauron Kielce.
SPR Grunwald Ruda Śląska
– Orzeł Przeworsk 41:28
Grunwald: Wolniaczyk, Błaś, Wilk –
Kmieć 5, Lisowski 1, Wodarski 3, Migała
4, Stogowski 2, Wicik 8, Piekarczyk,
Płonka, Gansiniec 4, Kurzawa 8, Mięsopust, Klementowicz 4, Nowak 2
Trener: Maciej Zarzycki

SPORT

Tabela III ligi

Piłka nożna – liga okręgowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Do ostatniej sekundy
W sobotę (11.10.) Urania Ruda Śląska zremisowała w spotkaniu X
kolejki z Orłem Mokre Mikołów 3:3 (2:1). Rudzianie wyrównali po
bramce, która wpadła w ostatniej minucie meczu.
Do przerwy kochłowiczanie prowadzili 2:1. Bramki dla Uranii
zdobyli Stawowy i Kornas. Po przerwie drużyna z Mikołowa zaatakowała i po dwóch dobrych akcjach wyszła na prowadzenie. W ostatniej minucie po rzucie rożnym gola wyrównującego zdobył Gabryś.
– W sumie mecz, jak na okręgówkę, był bardzo dobry. Po przerwie
mieliśmy sytuacje, które mogliśmy wykorzystać i dobić przeciwnika.
Niestety tak się nie stało i rywale wyszli na prowadzenie. Dobrze, że
walczyliśmy do ostatnich minut i zdobyliśmy punkt – mówił po meczu trener kochłowiczan Stanisław Mikusz.
Urania Ruda Śląska 3:3 (2:1)
Orzeł Mokre Mikołów
Urania: Koperwas, P. Grzesik (‘61 Zawisza), Koniorczyk (‘48
Piecha), Barczak, R. Grzesik, Mzyk (‘84 Barciaga), Musiał, Gabryś, Kornas, Stawowy, Kamieński
Trener: Stanisław Mikusz

W Kochłowicach kibice byli świadkami niesamowitego widowiska.

Piłka nożna – liga okręgowa

Piłka nożna – III liga

Grunwald na zero

Każda passa kiedyś się kończy – reguła ta nie ominęła piłkarzy Wawelu,
którzy w sobotę (11.10.) ulegli w meczu
wyjazdowym zespołowi Wilki Wilcza.
Jest to pierwsza porażka Wawelu w lidze. Mecz był bardzo wyrównanym widowiskiem. Kałużny i Majnusz mieli
swoje okazje w pierwszych czterdziestu
pięciu minutach, jednak żadna z nich
nie przyniosła rezultatu. Początek drugiej połowy przyniósł bramkę gospoda-

Jeden gol pozbawił w sobotę (11.10.)
rudzian kolejnych punktów. Podopieczni Jacka Bratka przegrali wyjazdowy mecz z drużyną Pniówek Pawłowice Śląskie – 1:0. Decydująca bramka
padła od razu na początku drugiej połowy.
– Limit pecha, jeśli chodzi o kontuzje
czy choroby, chyba wyczerpaliśmy. Już
gorzej być nie może, więc musimy wrócić do normalnej dyspozycji i zacząć
punktować, bo sytuacja robi się bardzo
trudna. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz,
to trzeba powiedzieć wprost – jeden,
jedyny błąd, Jagodziński przegrał pojedynek jeden na jeden, padło dośrodkowanie i obrońcy nie zdążyli wyblokować zawodnika i tak gospodarze zdo-

Piłka nożna – III liga
18 października (sobota), godz. 13.00
Grunwald Ruda Śląska
– Polonia Łaziska Górne
Piłka nożna – IV liga
18 października (sobota), godz.15.00
Concordia Knurów – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
18 października (sobota), godz.15.00
Wawel Wirek – Wyzwolenie Chorzów
18 października (sobota), godz. 15.00
KS Rachowice – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna – „A” klasa
18 października (sobota), godz. 15.00
Strażak Mikołów – Pogoń Nowy Bytom
18 października (niedziela), godz. 15.00
Jastrząb Bielszowice – Hetman 22
Katowice
Futsal
19 października (niedziela), godz. 16.00
Gwiazda Ruda Śląska
– Red-Devils Chojnice
Piłka ręczna kobiet
18 października(sobota), godz. 16.00
Zgoda Ruda Śląska – Otmęt Krapkowice
Koszykówka
15 października (środa),godz. 18.00
Polonia Bytom – Pogoń Ruda Śląska
18 października (sobota), godz. 17.00
Pogoń Nowy Bytom – WKK Wrocław
Piłka ręczna mężczyzn
18 października (sobota), godz. 18.00
SPR Wisła Sandomierz - SPR Grunwald

rzom. Po rzucie wolnym piłkę do siatki
skierował jeden z zawodników Wilczy.
Mimo starań rudzianie nie zmienili już
wyniku.
Wilki Wilcza 1:0 GKS
Wawel Wirek Ruda Śląska
Wawel: Gawlik – K. Kałużny, Pyc,
Buchcik, Pilszczek – G. Kałużny, Maciejok, Piętoń, Jaromin (70’ Foryś) – D.
Majnusz (82’ Żur), Lux
Trener: Jarosław Zajdel

Futsal

Remis
w Gdańsku

Gwiazda zremisowała wyjazdowy mecz
w Gdańsku z miejscowym Uniwersytetem
2:2. Bohaterem meczu okazał się Piotr Bubec,
który dwukrotnie doprowadzał do remisu.
Mimo iż pierwszą dobrą akcję mieli zawodnicy Gwiazdy, to lepiej w meczu prezentowali się gdańszczanie. Rudzian można pochwalić
za dobrą grę w obronie, jednak w wielu sytuacjach kapitalnie bronił Waszka. W 5. minucie
gospodarze wyszli pierwsi na prowadzenie,
ale dwie minuty później do wyrównania doprowadził Bubec. W 22. minucie Depta na raty
zdołał wbić piłkę do bramki rudzian, ale i na to
trafienie znów golem zdołał odpowiedzieć zawodnik Gwiazdy. Do końca spotkania wydawało się, że bliżej przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę są gdańszczanie, jednak
w żadnej sytuacji nie udało się po raz trzeci
pokonać fruwającego Waszki.
AZS Uniwersytet Gdański 2:2 (1:1)
Gwiazda Ruda Śląska
Gwiazda: Aleksander Waszka (2), Sławomir Pękala (4), Wojciech Działach (5),
Olaf Białek (6), Andrii Kidanov (8), Piotr
Bubec (9), Szymon Łuszczek (11), Łukasz
Lubczyński (12), Damian Krajanowski
(14), Ariel Piasecki (18), Patryk Szachnitowski (19), Bartosz Siadul (21), Jacek
Hewlik (23).

byli bramkę zaraz po przerwie. To
ustawiło mecz. Szkoda, bo w końcówce
stuprocentową okazję miał Zalewski,
potem Dreszer – mówił po meczu trener Grunwaldu Jacek Bratek. – Mimo
osłabienia mogliśmy pokusić się tutaj
przynajmniej o punkt. Chłopcy walczyli, dali z siebie wszystko. Przegraliśmy
mecz i trzeba teraz odbudować się
przed kolejnym spotkaniem – dodał.
Pniówek Pawłowice Śląskie 1:0
(0:0) Grunwald Ruda Śląska
Grunwald: Soldak – Kiepura, Wolek, Maciongowski, M. Jagodziński
(54. M. Kowalski) – M. Włodarczyk,
Brzozowski, Dreszer, Stanisławski –
Zalewski, Kot (kpt) (80. Bryk)
Trener: Jacek Bratek

Piłka nożna – IV liga

Wyjazdowa przegrana
Nie będą miło wspominać sobotniego meczu zawodnicy Slavii Ruda Śląska. Przegrali oni na wyjeździe z drużyną RKS Grodziec – 2:1.
W sobotę (11.10.) pierwszą dobrą
sytuację stworzyli goście trafiając
w poprzeczkę w 10. minucie meczu.
Była to jedna z niewielu akcji mogąca
poważnie zagrozić bramce gospodarzy.
Po kilku akcjach pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo z lekkim
wskazaniem na drużynę RKS-u.
Trener Slavii w przerwie zmienił
dwóch zawodników, ale zdecydowanej
poprawy jakości gry nie było. Z czasem rudzianie zaczęli zagęszczać środek boiska zostawiając więcej miejsca
na bokach. To miejsce wykorzystali
idealnie w 62. minucie gospodarze
strzelając pierwszego gola. Już dwie

Polonia Bytom
14
Odra Opole
14
Ruch Zdzieszowice 14
Skra Częstochowa
14
Rekord Bielsko-Biała 14
BKS Stal Bielsko-Biała 14
GKS 1962 Jastrzębie 14
Polonia Łaziska Górne 14
Górnik II Zabrze
14
Szombierki Bytom
14
LKS Czaniec
14
Pniówek Pawłowice Śl. 14
Ruch II Chorzów
14
Grunwald Ruda Śląska 14
Górnik Wesoła
13
Swornica Czarnowąsy 14
Podbeskidzie II BB 13
Piast II Gliwice
14
Skalnik Gracze
14
Małapanew Ozimek 14

35
32
27
26
25
25
24
24
21
21
19
18
17
17
15
15
11
7
7
6

40-9
33-17
24-3
26-11
26-19
27-13
20-16
17-17
28-20
21-16
11-16
15-16
25-31
16-22
20-26
17-30
15-17
17-35
12-40
7-33

Wieści z „A” klasy

Wilki pogryzły Wawel

Sportowy rozkład jazdy
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minuty później po podobnej akcji padł
gol na 2:0. Kruczek wpisał się na listę
strzelców po raz drugi. Slavia musiała
postawić wszystko na jedną kartę i rzucić siły do ataku. To stwarzało nam
okazje do kontrataków. W 76. minucie
Szaton, który kilka minut wcześniej
wszedł na boisko, strzelił bramkę dla
gości. Niestety w tym dniu rudzian nie
było stać na więcej a więc do szatni
schodzili pokonani.
RKS Grodziec 2:1 (0:0)
Slavia Ruda Śląska
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met,
Skorupski, Moritz – Gancarczyk,
Korban, Kowalik, D. Maciaszczyk –
M. Rejmanowski Lach
Zmiany: Pożoga, Witor, Piwczyk,
Szaton
Trener: Marek Piotrowicz

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W weekend Pogoń, Jastrząb i Urania II Ruda Śląska odniosły zwycięstwa w ósmej kolejce rozgrywek. Pogoń do przerwy prowadziła
już 3:0 z AKS-em II Mikołów. Bramki dla zawodników z Nowego Bytomia strzelili Zuga
i Mielnicki X2. Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 3:1. Jastrząb odniósł imponujące
zwycięstwo wyjazdowe nad Siemianowiczanką II Siemianowice. Wynik 7:1 swoimi golami
zapewnili: Magiera X2, Kowalski X2, Piszczatowski X2 i Krzywda. Zawodnicy z Kochłowic
wygrali swój mecz 3:0 ze Strażakiem Mikołów.

Wyniki drużyn młodzieżowych
Juniorzy – Wawel Wirek 5:3 Jastrząb
Bielszowice (Grupa X2, Shmidt X2, Górnik
– KubinaX2, Matuszczyk); Pogoń Nowy Bytom 1:1 Siemianowiczanka (Tubyrcy); Slavia
Ruda Śl. 1:6 Gwiazda Ruda Śl. (Machoń);
Urania Ruda Śl. 8:1 Podlesianka Katowice
(Ganczarczyk X2, Łukaszczyk X2,Radoń X2,
Szady, Listewnik). Rocznik 2000 – Siemianowiczanka 4:0 Wawel Wirek; Jastrząb Bielszowice 0:5 Stadion Śląski; GKS Katowice
9:1 Gwiazda Ruda Śl., Urania Ruda Śl. 0:1
Pogoń Imielin. Rocznik 2001 – Zantka Chorzów 5:0 Wawel Wirek; Jastrząb Bielszowice
0:3 Ruch Chorzów; Slavia Ruda Śl. 1:5
Gwiazda Ruda Śl (Polok – Pająk, Miarka);
Unia Kosztowy 0:0 Grunwald Ruda Śl..
Rocznik 2002 – Wawel Wirek 1:3 Urania Ruda Śląska (Pietrzak, Sobolewski X2, Woźnica); Pogoń Nowy Bytom 4:0 Zantka Chorzów
(Kirsz, Cioch, Kondratowicz X2); AKS Chorzów 1:0 Grunwald Ruda Śl.; Górnik Jaworzno 3:1 Gwiazda Ruda Śl. Rocznik 2003 –
Slavia Ruda Śląska 3:1 Naprzód Lipiny
(Szczygieł, Karczyński x2); Ruch Chorzów
9:1 Slavia Ruda Śląska (Górka); Pogoń Nowy
Bytom 3:1 Naprzód Lipiny; Grunwald Ruda
Śl. 0:2 Gwiazda Ruda Śl. Rocznik 2004 –
Urania Ruda Śl. 2:8 Grunwald Ruda Śl. (Polok, Duda – Tałady X3,Otto X3, Jureczko,
Lewandowski); Stadion Śląski 3:1SR-S
Gwiazda Ruda Śl. Rocznik 2005 – Pogoń
Nowy Bytom 3:5 Ruch Chorzów; Wyzwolenie Chorzów 0:5 Slavia Ruda Śląska (Słatkowski, Szcześciakiewicz, Dowiński, Drawek, Piłat); Grunwald Ruda Śl 5:8 Naprzód
Lipiny (Paliński X4, bramka samobójcza).
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ZŁOTE GODY
3 października w Ośrodku Świętej Elżbiety w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. W tym dniu Jubilaci odebrali wyróżnienia z rąk
prezydent Grażyny Dziedzic. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem.

Halina i Jan Machnikowie.

Henryka i Horst Hadasiowie.

Halina i Kazimierz Ziembowie.

Irena i Gerard Pielokowie.

Helga i Franciszek Klimczokowie.

Cukrzyca to nie żarty!
Najlepsze rezultaty podczas leczenia
cukrzycy osiąga się przy aktywnym udziale pacjenta w kuracji. Znajomość istoty
choroby, prowadzenie odpowiedniego
trybu życia i dostosowanie terapii do własnych potrzeb pozwala choremu w dużym
stopniu uniknąć powikłań. W związku
z tym Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej po raz kolejny zorganizowało „Dzień Zwalczania Cukrzycy”. – Dzisiejszy program spotkania
umożliwia diabetykom lepsze oswojenie
się z chorobom, a osobom niechorującym
zapoznanie z profilaktyką. Uczestnikom
oferujemy: wykłady lekarzy diabetologów
na tematy związane z cukrzycą, bezpłatne
pomiary: poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego oraz tlenku węgla
w wydychanym powietrzu. Chrześcijańska
Służba Charytatywna przygotowała nam
poczęstunek promujący zdrową żywność.

Zaledwie minutę trwa badanie poziomu cukru we krwi.

Foto: DK

Chętni mogą poddać się dokładnej analizie składu masy ciała oraz przyjrzeć się z bliska prezentacjom produktów firm farmaceutycznych i medycznych – powiedziała
podczas spotkania Krystyna Cebularz,
prezes Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Dominika Kubizna

Irena i Rudolf Sygudowie.

OGOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Jadwiga Wacławczyk wraz z prezydent
Grażyną Dziedzic.

Krystyna i Jan Czenczekowie.

Krystyna i Zygmunt Machnikowie.

Krystyna Twardoch wraz z prezydent Grażyną
Dziedzic.

Renata i Józef Połapowie.

Ruta i Jan Parolowie.

Sonia i Piotr Figurowie.

Teresa i Bogdan Machurowie.

Urszula i Jan Konopekowie.

Zofia i Marcin Kowalowie.

Zuzanna i Kazimierz Szolcowie.

Łucja i Edmund Brzezinowie.
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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 o powierzchni 288 m2 położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego obejmująca, tworzące całość gospodarczą, działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
3308/170 o powierzchni 247 m2 KW Nr GL1S/00005857/5 i 3314/170 o powierzchni 41 m2
GL1S/00032349/9, zapisane na karcie mapy 2 obręb Kochłowice. Działy III i IV ww. ksiąg
wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej są wolne od wpisów.
Działki nr 3308/170 i 3314/170 stanowią przedmiot umowy dzierżawy zawartej na okres
do dnia 31.12.2014 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego. Nieruchomość własności
Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawem dzierżawcy) jest wolna od długów i roszczeń
osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. 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 30.07.2014 r. Przetarg przeprowadzony
w dniu 19.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic działek na
gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych
roszczeń. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki figurują
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Zbywana nieruchomość jest płaska, niezabudowana, nieogrodzona, pokryta dziko rosnącą roślinnością,
posiada regularny kształt wydłużonego wielokąta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 18.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne iprawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 12.11.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. J. Piłsudskiego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 13 i 14) w
godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32/248-7563.
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Jesień to właściwy czas na to, by skontrolować swój pojazd przed zimą. Można to zrobić w stacjach kontroli pojazdów należących do
firmy Auto-Bud Sp. z o.o. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda tu obsługa klienta oraz z jakimi ofertami promocyjnymi możemy się tam spotkać.

Miła obsługa i korzystne promocje dla bezpieczeństwa
– Pracuję w zawodzie już od 38 lat
i nie miałem żadnych przypadków nieporozumień między klientem a diagnostą. Czasami może on być niezadowolony z wyniku przeglądu, wtedy
na spokojnie trzeba mu wszystko wytłumaczyć i zaproponować najlepsze
wyjście. Każda stacja ma wymogi,
które musi spełnić, dlatego także i my
mamy na stacji odpowiedni sprzęt
umożliwiający sprawną kontrolę. Dlatego też klient podczas wyboru stacji
zwraca uwagę na obsługę. Załoga
musi być miła, ale i rzetelna oraz
sprawna. Nie lekceważymy klienta
i cenimy sobie jego czas – tłumaczy
Szczepan Mańka, diagnosta z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
OMEGA, należącej do firmy AutoBud Sp. z o.o.
To właśnie jakość obsługi klienta
jest często czynnikiem różnicującym
firmy ze sobą konkurujące, a jakość
obsługi klienta tworzą ludzie, którzy

poprzez właściwy lub nieodpowiedni
sposób obsługi mogą wpływać na wizerunek spółki, jej rozwój oraz wynik
finansowy. O efektywnej obsłudze
klienta decyduje zbiór różnych kompetencji.
– To, w jaki sposób podchodzimy do
klienta, jest bardzo ważne. Widzę, że
ludzie szczególnie zwracają na ten
element uwagę. Klient często wraca
gdy widzi, że ma dobry kontakt z pracownikiem. Dzielimy się informacjami, co usprawnia pracę a nam pozwala lepiej pomóc tej osobie – mówi
Denis Wodniok, pracownik firmy Auto-Bud Sp. z o.o.
Miła obsługa to ogromnie ważny
czynnik, który tworzy dobrą relację
z klientem, jednak równie ważną kwestią są korzystne i dobre oferty. Kolejna jesień to możliwość sprawdzenia
stanu technicznego swojego pojazdu.
Stacje wspólnie z „Wiadomościami
Rudzkimi” już po raz szósty dbają

o bezpieczeństwo podczas podróży.
Mija właśnie trzeci rok, kiedy rozpoczęła się akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, podczas
której można skorzystać z bezpłatnego sprawdzenia stanu swojego samochodu.
– Akcje są przeprowadzane wiosną
i jesienią, przez prawie miesiąc można
za darmo sprawdzić stan techniczny
pojazdu. Klient może skontrolować
u nas układ hamulcowy, zawieszenie,
układ kierowniczy, stan nadwozia oraz
podwozia. Zawsze informujemy kierowcę o tym, jak powinien przygotować samochód na lato bądź zimę. Gdy
klient wykona badanie techniczne,
otrzymuje od nas bon na trzy darmowe
mycia samochodu. Każde mycie jest
pięciominutowe. W tym czasie spokojnie można wykonać podstawowe mycie – wyjaśnia Szczepan Mańka.
O to, jak ważne są kontrole, zapytaliśmy Bogdana Chlebowskiego ze Sta-

cji Kontroli Pojazdów Alfa: – Najważniejszym celem kontroli jest poprawa
bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Przy badaniu technicznym uwzględnia
się także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. W trakcie badania
przede wszystkim sprawdzamy, czy
wszystkie układy funkcjonujące w pojeździe są sprawne technicznie. Badanie techniczne jest co prawda obowiązkiem narzuconym nam odgórnie,
ale nie powinno ono być traktowane
jako przykra konieczność. Warto bowiem pamiętać o tym, że usterki techniczne pojazdu często stają się przyczyną kolizji drogowych, a gruntownie
przeprowadzone badanie techniczne
może nas przed nimi ustrzec.
– 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 – tłumaczy
Jerzy Seremak, prezes Auto-Bud
Sp. z o.o.
Akcje jednak od lat oceniają sami
klienci i z roku na rok coraz częściej
odwiedzają stacje kontroli w okresie
jej trwania.
– Uważam, że to naprawdę fajny
pomysł, bo to dobra forma reklamy,
która służy kierowcom. Bardzo dbam
o bezpieczeństwo mojego auta, więc
cieszę się, że ktoś organizuje takie akcje – mówi pani Grażyna, jedna
z klientek, która skorzystała z bezpłatnych kontroli.
– Pierwszy raz korzystam z tej akcji. Chcę zobaczyć jak wygląda obsługa na rudzkich stacjach. Za darmo
można porządnie skontrolować samochód i jeszcze zebrać wiele przydatnych rad. Darmowe trzy mycia też
przydadzą się przed zimą, bo warto
zabezpieczyć wóz – przekonuje pan
Mirosław z Bykowiny.

