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Woda będzie tańsza!

O 61 groszy mniej
zapłacą w przyszłym roku
mieszkańcy Rudy Śląskiej
za wodę i odprowadzane
ścieki. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
złożyło w czwartek
(23.10.) nowy wniosek
taryfowy na rok 2015.
– Obniżenie ceny wody
było możliwe m.in. dzięki
wielu zmianom
organizacyjnym
wprowadzonym w spółce
przez obecny zarząd
– podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Wniosek wodociągów
muszą jeszcze zatwierdzić
rudzcy radni.
Dokończenie str. 2

Kryształy Proﬁlaktyki
rozdane

Foto: arch.

KREDYTY

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35
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Dokończenie ze str. 1

Supernowoczesny sąd gotowy będzie za dwa lata
Powstający od kilku miesięcy budynek przy ul. Bukowej zastanawia
mieszkańców. Otóż buduje się tutaj
nowa siedziba Sądu Rejonowego w
Rudzie Śląskiej.
Głównymi przyczynami wyprowadzki z budynku przy ul. 1 Maja
223-225 w Wirku są szkody górnicze.
Wkrótce jednak siedziba Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej będzie się
znajdowała na ponad 6 tys. m kw. Będzie to obiekt podpiwniczony z jedną
kondygnacją podziemną i pięcioma poziomami nadziemnymi (w części środkowej) oraz czterema piętrami
w lewym i prawym skrzydle.
– Do nowej siedziby zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy sądu.
Aktualnie zatrudnionych jest 153 pracowników (sąd nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w związku z przeprowadzką – przyp. red.) – informuje
Barbara Młyńska, dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. –
Wszystkie funkcjonujące w sądzie
wydziały zostaną przeniesione do no-

wej siedziby. Obecnie kończone są
m.in prace konstrukcyjne budynku.
Trwa także montaż niezbędnych instalacji, w tym także sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace mają zakończyć
się we wrześniu 2016 roku. Natomiast pracownicy z dotychczasowej
siedziby w Wirku przeniosą się na ul.
Bukową na przełomie lat 2016
i 2017.
– W nowym budynku będzie 16 sal
rozpraw, co pozwoli na wyznaczanie większej liczby posiedzeń, usprawni to pracę wydziałów, a także wpłynie na szybkość rozpatrywanych
spraw. Zostanie utworzone skomputeryzowane i zinformatyzowane biuro
obsługi interesanta wraz z czytelnią
akt – zapowiada Barbara Młyńska. –
Strony postępowań sądowych uzyskają szybki dostęp do bieżącej informacji
o
stanie
zaawansowania
spraw. Wprowadzenie zinformatyzowanych systemów stworzy warunki
do sprawnego załatwienia i rozstrzygania spraw oraz umożliwi poprawę

Woda będzie
tańsza!

Stanęły już pierwsze mury nowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
Foto: ARC Sąd Okręgowy Gliwice

kontaktów pomiędzy sądem a interesantami.
Budowa nowej siedziby ma ogółem
kosztować ponad 37 mln zł. Jednak

Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel ok. 36, 815 mln zł,
zaś miasto ok. 398 tys. zł.
Joanna Oreł

REKLAMA

Kolejne pytania, kolejne odpowiedzi

Kolejne spotkanie 29 października.

Drzewa do wycinki, zniszczone chodniki, oświetlenie, czy kradzieże na ogródkach
działkowych – to niektóre z problemów
zgłaszanych przez mieszkańców na spotkaniu z prezydent Grażyną Dziedzic, które
odbyło się w środę, 22 października, w murach Gimnazjum nr 11 w Nowym Bytomiu.
Spotkanie dla dzielnic Nowy Bytom i
Chebzie przyniosło mieszkańcom, którzy
licznie przybyli do auli rudzkiego gimnazjum, wiele odpowiedzi na nurtujące ich
pytania. Jedno z nich dotyczyło nowobytomskiego parku: – Gdy mowa o pracach w
parku mówi się tylko: „przycinamy”, „wycinamy”. Kiedyś to był prawdziwy park ze
stawem. Co będzie z nim teraz? – pytał jeden z mieszkańców. – Nie od razu Kraków
zbudowano. Wiele rzeczy udało nam się już
zrobić, ale w przyszłym roku chcemy zabrać
się za parki. Planujemy inwentaryzację, a
później stopniową rewitalizację. Chcemy
zrobić to wszystko porządnie – mówiła prezydent.
W poniedziałek natomiast, 27 października, odbyło się spotkanie dla mieszkańców

Foto: MS

dzielnic Czarny Las i Wirek, które tradycyjnie zorganizowano w Szkole Podstawowej
nr 8. Wśród tematów dotyczących działalności Straży Miejskiej, zakłócania ciszy
nocnej, czy komunikacji, padło także pytanie dotyczące chodników: – Wzdłuż ulicy
1 Maja od C.H. Plaza, w stronę dzielnicy
Ruda, powstała ścieżka rowerowa. Dlaczego jednak nie zajęto się najpierw zniszczonym chodnikiem, znajdującym się po drugiej stronie tej ulicy? – pytał jeden z mieszkańców.
– Patrząc na mapę miasta widać, że wyremontowaliśmy już wiele chodników, ale
nie da się zrobić wszystkiego naraz. Należy
jednak podkreślić, że ścieżki rowerowe robimy ze środków unijnych, a chodniki ze środków miejskich. Będziemy systematycznie
odnawiać pozostałe chodniki, ale musicie
się Państwo uzbroić w cierpliwość – zaznaczała prezydent.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w środę, 29 października, o godzinie 18.00, do
siedziby R.O.D. Sielanka przy ul. Plebiscytowej.
MS

– Obniżenie taryfy za wodę wymagało
wielu zmian technologicznych i organizacyjnych w PWiK, a także przeprowadzenia
niezbędnych analiz i symulacji. Dzięki tym
działaniom mieszkańcy Rudy Śląskiej będą
mogli zmniejszyć swoje comiesięczne rachunki – wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej.
W przyszłym roku za wodę i ścieki rudzianie mają zapłacić w sumie 13,79 zł
brutto. 5,42 zł ma przy tym kosztować jeden metr sześcienny zużytej wody, a 8,37 zł
metr sześcienny odprowadzanych ścieków
(obecnie jest to odpowiednio 6,06 zł i 8,34
zł). Zaproponowane przez PWiK zmiany
oznaczają dla rudzian kolejną obniżkę
opłaty odprowadzanej do wodociągów. Od
początku tego roku mieszkańcy Rudy Śląskiej za wodę i ścieki płacą w sumie o 7
groszy mniej niż w roku 2012 i 2013.
Taryfa za wodę ma być obniżona o 64
grosze, natomiast opłata ściekowa zostanie
minimalnie podwyższona i wzrośnie
o 3 grosze. W ogólnym rozrachunku daje to
obniżkę na poziomie 61 groszy. – Koszty
oczyszczania ścieków stale rosną – tłumaczy Grzegorz Rybka, prezes PWiK. – Gdy
cena reagentów czy benzyny idzie w górę,
od razu odbija się to na opłacie ściekowej.
Nie możemy ciąć cen kosztem jakości usług,
bo obowiązują nas bardzo rygorystyczne
normy oczyszczania, których musimy przestrzegać, inaczej zapłacilibyśmy bardzo
wysokie kary – dodaje.
Na wysokość opłaty za wodę i ścieki
składa się szereg kosztów. Największą
część z nich stanowi zakup wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów –
to jedna piąta ceny, którą mieszkańcy płacą
w łącznej stawce za wodę i ścieki. Nieco
mniejsze są natomiast koszty wynagrodzeń
z narzutami. Kolejna pozycja kosztowa pod
względem wysokości to koszty wydziałowe i ogólnozakładowe przedsiębiorstwa.
Podatki i opłaty pochłaniają natomiast około 12 proc. stawki, a czynsz dzierżawny
9 proc. Pozostała część kosztów taryfy –
około 21 proc. – przeznaczana jest na zakup energii oraz pozostałych materiałów
niezbędnych do funkcjonowania spółki.
Jeżeli radni zaakceptują wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, to
w przyszłym roku nie zmienią się stawki
opłat abonamentowych. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej,
będzie ona wynosiła 4,90 zł brutto. Z kolei
osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, będą
musiały zapłacić 6,43 zł brutto. Powyższe
opłaty nie będą obowiązywały tych klientów PWiK, którzy zdecydują się rozliczać
ze spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa jest niższa
o ponad 2 złote i wynosi 2,62 zł brutto
w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza
głównego i podlicznika na ogród – 4,15 zł
brutto.
KP
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Ruda zna angielski!

Na wernisaż przybył kot...
Przy wejściu do Muzeum Miejskiego zamieszkał kot. Wyjątkowy kot, bo odlany ze starych kluczy przynoszonych przez
mieszkańców do Urzędu Miasta. Wydarzenie to towarzyszyło
wręczeniu nagród w ramach III Pleneru Malarskiego „Rudzka
Jesień”, które odbyło się we wtorek (21.10.). W tegorocznym
konkursie udział wzięło 39 uczestników, startujących w 5 kategoriach wiekowych. – Plener malarski zorganizowany został na terenie Zespołu Ciepłowni Przemysłowych Carbo Energia oraz przy

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy prac uczestników.

Odsłonięcie kota było dla dzieciaków wielką frajdą.

Foto: DK

Foto: DK

zabudowaniach Szybu Franciszek, dlatego tematem konkursu były
zabytki industrialne dzielnicy Ruda – powiedziała Ewelina Pieczka,
kustosz w rudzkim muzeum. – Podejmując takie inicjatywy chcielibyśmy obudzić w młodych potrzebę obcowania z zabytkami – dodała.
Oprócz nagrodzenia laureatów, na wszystkich uczestników czekała
niespodzianka, uczestniczyli oni bowiem w uroczystym odsłonięciu
kolejnej rudzkiej rzeźby kota.
Dominika Kubizna

Niecodzienny gość
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudzie jako
jedyna w Polsce mianowana jest imieniem
Joanny von Schaffgotsch-Gryzik, spadkobierczyni Karola Goduli. Wobec mało znanych losów bohaterki, trwają prace nad
książką jej poświęconą. Z tej okazji do
Polski przybył potomek Joanny Schaffgotsch-Gryzik, hrabia Nicolas Stolberg. – Jest
to dla nas niezwykłe przeżycie, wiele radości i wzruszenia, a przede wszystkim wielki
zaszczyt dla szkoły – witała w czwartek
(23.10.) hrabiego Barbara Szklarska, dyrektorka placówki.
– Dzisiejsze wydarzenie to dla mnie zaszczyt. Nie wiedziałem jak ważną rolę odgrywa tutaj moja prapraprababcia. Wyśpiewany przez uczniów hymn szkoły, mówiący o jej osiągnięciach, prawdziwie mnie
poruszył. Po raz pierwszy mam okazję przebywać w Polsce i pozostaję pod ogromnym
wrażeniem tutejszej gościnności – powiedział na spotkaniu hrabia Stolberg.

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Wielkiego Testu Języka Angielskiego odbyło w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
Foto: DK

– Rudzianie po raz drugi zaliczyli
Wielki Test Języka Angielskiego na
poziomie B1, przedstawiający średniozaawansowany stopień znajomości przedmiotu. Ostatecznie do
testu przystąpiło 197 uczestników,
podzielonych na trzy grupy wiekowe – powiedział Dominik Doliński,
organizator testu na wtorkowej uroczystości (21.10.) wręczenia nagród
zwycięzcom konkursu. W pierwszej grupie, obejmującej dzieci od
8. do 12. roku życia zwyciężczynią
była Wiktoria Salzberg z SP 20
w Kochłowicach.
– Test nie był dla mnie trudny,
ukończyłam go przed czasem. Uczę
się angielskiego od przedszkola i chętnie sprawdzam swój poziom wiedzy
– powiedziała 12-letnia laureatka.
Drugie miejsce zajął także 12-latek,
Adam Michalik z SP 30. Trzecie

miejsce przypadło w udziale Karolowi Orszulikowi. W grupie wiekowej 13-17 lat wyłoniono aż 5
laureatów, którzy napisali egzamin
na poziomie B2. Byli to: Agnieszka Grobelczyk i Wiktoria Franiel
z II LO, Agata Hojka z I LO w Katowicach, Tymoteusz Chmiel
z ZSO 2 oraz Dominika Szymik
z I LO w Chorzowie. Bardzo dobrze na teście wypadli dorośli, stanowiący ostatnią grupę wiekową.
Spośród 29 uczestników, wyróżniono 5.
Organizatorzy testu nie zapomnieli również o uhonorowaniu
najaktywniej
uczestniczących
szkół, którymi okazały się: SP 20
w Kochłowicach oraz Gimnazjum
nr 3 w Rudzie. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
Dominika Kubizna
REKLAMA

Odwiedziny hrabiego w SP 3 były dla uczniów ogromną niespodzianką.

Uczniowie przygotowali dla zebranych
przedstawienie opowiadające o życiu patronki, przeplatane upamiętniającymi ją
piosenkami. – Macie patrona, którego powinniście naśladować. Bo człowiek nie ży-

Foto: DK

je tylko dla siebie, człowiek powinien żyć
dla innych, wtedy jest naprawdę bardzo
szczęśliwy – mówiła do uczniów prezydent
Grażyna Dziedzic, obecna na uroczystości.
Dominika Kubizna
REKLAMA

Zaproś swoich
współpracowników
na uroczystą
Kolację Wigilijną,
a my zrobimy
resztę...

www.pwsenator.cdx.pl

Wigilia
dla firm!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
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Inwestują w schronisko. Potrzeby są duże

W schronisku przebywa ok. 300 psów i 80 kotów. To dla nich powstają nowe pomieszczenia. Foto: JO

Nowy pawilon, woliera dla kotów,
a w planach na kolejne lata także budowa cmentarzyska dla zwierząt – tak
zmienia się schronisko TOZ Fauna
w Rudzie. A potrzeby są duże, bo w tej
chwili w rudzkim azylu przebywa ok.
300 piesków i 80 kotów.
Blisko 18-letnie schronisko z jednej
strony zabiera się za nowe inwestycje,
a z drugiej – wymaga renowacji. – Musieliśmy w tym roku wyremontować jeden z pawilonów dla psów, bo jego wykonawca popełnił kardynalne błędy

przy budowie, wobec czego podłoga zaczęła się zapadać, a ściany – odklejać
– mówi Beata Drzymała-Kubiniok, która prowadzi schronisko TOZ Fauna.
Ponadto w azylu powstaje dodatkowy pawilon dla ok. 40-50 piesków
(ogółem jest ich ok. 300). – Jego budowa wiąże się także m.in. z podłączeniem do kanalizacji, doprowadzeniem
wody i prądu, stolarką, czy pracami
wykończeniowymi, co oznacza koszty
w granicach ok. 240 tys. zł – wylicza
Beata Drzymała-Kubiniok.
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Wyjątkowi seniorzy

Lepiej będą się miały także bezdomne koty, których w azylu przebywa ok. 80. Rozpoczęła się bowiem
budowa woliery dla nich. – Kończymy
także remont pomieszczeń w kwarantannie oraz izolatce – dodaje Beata
Drzymała-Kubiniok.
W planach na kolejne lata jest także
stworzenie przy schronisku cmentarzyska dla zwierząt. – Jednak cały
czas jesteśmy na etapie przedwstępnym ponieważ grunty, które są w tej
chwili skategoryzowane jako zieleń,
muszą zostać przekształcone, byśmy
mogli podjąć jakiekolwiek działania –
zaznacza pani Beata.
Procedura ta może jednak potrwać
ok. dwóch lat. Schronisko mimo to nie
zwalnia w planach. Ostatnim z nich są
drewniane domki dla bezdomnych kotów.
– Dotychczas pojawiły się one przy
ul. Szpaków i ul. Głównej. Czekamy na
zgłoszenia mieszkańców, gdzie także
jest taka potrzeba – zachęca Beata
Drzymała-Kubiniok. – To bardzo ciepłe, solidne domki, dlatego apelujemy
równocześnie o to, by mieszkańcy
zwracali uwagę, czy ktoś podejrzany
nie kręci się w ich pobliżu. Tak, aby
ani kotkom, ani domkom nic się nie
stało.
Joanna Oreł

23 seniorów zostało nagrodzonych dyplomami za aktywne uczestnictwo w życiu placówki.

Nie ważne ile masz lat, ważne na ile
się czujesz! Wiedzą o tym dobrze pensjonariusze z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Markowej w Nowym Bytomiu, którzy po raz
kolejny obchodzili we wtorek (21.10.)
swoje święto – Dzień Seniora.
– Naszych podopiecznych jest około
sześćdziesięciu, różnią się oni wiekiem, ale łączy ich poczucie humoru
i energia, którymi emanują każdego
dnia. Te właśnie cechy postanowiliśmy w nich docenić przygotowując
dla każdego upominki. Poza tym

Foto: DK

chcielibyśmy wyróżnić dyplomami 23
seniorów, którzy szczególnie aktywnie
działają w naszej placówce, np. występując w przedstawieniach, uczestnicząc w karaoke, a także reprezentując ośrodek w turniejach – powiedziała Violetta Chojnacka-Malik, dyrektor
Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Po uroczystym wręczeniu nagród
seniorzy mogli nadal świętować swój
dzień oddając się tanecznej zabawie
w rytm największych przebojów.
Dominika Kubizna
REKLAMA

ŁOPATKA B/K
9,79 zł/kg
Ruda Śląska – Nowy Bytom
ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00,
niedz. 10.00-18.00

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 5.11.2014 r.

BALERON
11,99 zł/kg

PORCJA Z KURCZAKA 0,99 zł/kg
POLĘDWICA Z WARZYWAMI 7,99 zł/kg
KABANOS TARCZYŃSKI 50 g
SALAMI ROGAL
BULION W PŁYNIE WINIARY 210 ml
FRYTKI ZIG ZAG KARB. 750 g
MAKARON ARC POL 4 JAJECZ.
KLUSKI ŚLĄSKIE DOMOWE 450 g
PROSZEK LEWIATAN 720 g B/C
MANDARYNKA
PIECZARKA
POMARAŃCZE DUŻE

2,59 zł/szt.
18,99 zł/kg
1,79 zł/szt.
3,59 zł/szt.
1,79 zł/szt.
3,39 zł/szt.
2,09 zł/op.
4,19 zł/kg
5,79 zł/kg
3,69 zł/kg
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Trzy dni do końca samochodowej kampanii
Zostały trzy dni, a propozycja
jest nie do odrzucenia. Jeszcze
do 31 października można wziąć
udział w kampanii „Bezpieczny
Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która pozwala na bezpłatną
kontrolę stanu technicznego pojazdu w czterech wybranych
Stacjach. Wystarczy tylko wydrukować zaproszenie ze strony
www.wiadomoscirudzkie.pl
i wybrać się na przegląd.
– Zdaję sobie sprawę, że wiele
awarii nie jest widocznych na
pierwszy rzut oka, szczególnie
dla kogoś, kto nie do końca zna
się na samochodach. Myślę, że
ta kampania jest m.in. dla takich
osób. Nie warto ryzykować własnego zdrowia i życia, a także
swoich bliskich – mówi pan Łukasz z Bielszowic, który w tym
roku po raz pierwszy skorzystał
z bezpłatnego przeglądu.

Głównym celem akcji jest
uświadomienie mieszkańcom
Rudy Śląskiej, jak ważny jest
stan techniczny samochodu. Odwiedzającym jedną z czterech
stacji wręczamy małą „przypominajkę”, w postaci zawieszki
zapachowej do auta, która ma
przypominać jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Zainteresowani muszą się pospieszyć
– akcja trwa do końca października.
– Dzięki diagnostom z dużym
doświadczeniem oraz profesjonalizmem, postaramy się, aby
każdy odwiedzający swoim samochodem uczestnik akcji mógł

jeździć sprawdzonym przed
okresem zimowym pojazdem –
tłumaczy Jan Foik, kierownik
transportu i diagnostyki pojazdów PWiK Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej.
Magdalena Szewczyk

PARTNERZY AKCJI

Mocni, bo bez przemocy
Mecz gwiazd sportu oraz lokalnych funkcjonariuszy Policji, dużo
zabawy, a wszystko bez przemocy.
W poniedziałek (27.10.) odbył się
ﬁnał kampanii „W zdrowym ciele
zdrowych duch” zorganizowanej
w ramach projektu „W Rudzie Śląskiej – Mocni bo bez przemocy”.
Wszystko jest efektem trzeciej już
wygranej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej w ramach Rządowego Programu Ograniczania przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpiecznej”.
Zaplanowane działanie skierowane było do dzieci i młodzieży
korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych oraz tych umieszczonych w mieszkaniach rodzinkowych. Ogłoszony został m.in. konkurs na najlepsze hasła antyprzemocowe, którego laureatów nagrodzono podczas ﬁnału zorganizowanego w hali MOSiR-u w Halembie.
Imprezę zakończył mecz piłki noż-

Każda z placówek otrzymała koszulki z własnym hasłem antyprzemocowym. Foto: MS

nej Gwiazdy sportu kontra Policjanci.
– Naszym celem jest uwrażliwienie młodzieży na wszelkie przejawy
przemocy – wszystko po to, by potraﬁła ją dostrzegać oraz przeciwdziałać tej przemocy – tłumaczyła
Małgorzata Zegan, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ru-

Laureaci konkursu na hasło antyprzemocowe.

Foto: MS

dzie Śląskiej. – Jestem pełna podziwu dla placówek, które wzięły
udział w programie i podjęły temat.
Szczególnie dzisiaj widać jak dzieci
ze wszystkiego są zadowolone
i szczęśliwe – dodała.
– Bardzo nam się podobał cały
projekt. Szczególnie, gdy w świetlicy odwiedził nas znany piłkarz i policjant. Opowiadali nam o swoich
zawodach, a my mogliśmy zadać im
pytania. Podczas dzisiejszego meczu kibicujemy Policjantom – mówili Paulina Kozak oraz Remigiusz
Świerczek ze świetlicy środowiskowej z Czarnego Lasu, którzy
brali udział w zajęciach, a także
przyglądali się poniedziałkowemu
meczowi.
Należy wspomnieć, że wygranym hasłem antyprzemocowym
brzmiącym „Nas się nie bije – nas
się przytula!”, pochwalić się mógł
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie – Mieszkanie Socjalizacyjne
nr 7.
Magdalena Szewczyk

INTERWENCJE
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– ,,Garaże w okolicy Chorzowskiej i Kolistej, które jeszcze niedawno zostały zalegalizowane, dziś mają zostać usunięte. Podobno powodem usunięcia ma być rurociąg” – pisał
do nas dwa lata temu Czytelnik.
Okazało się, że w trakcie legalizacji jednego z obiektów
garażowych w 2010 r. na mapach numerycznych przedmiotowego terenu, znajdujących się
w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym
zostało naniesione uzbrojenie
terenu w postaci magistrali
wodnej, która przebiega w części pod wspomnianymi garażami oraz w ich sąsiedztwie. Choć
garaże do tej pory stoją, to

mieszkańcy znów zaniepokoili
się ich losem: – Słyszeliśmy
plotki, że nasze garaże jednak
będą zlikwidowane. Boimy się,
że stracimy bezpieczne dla samochodów schronienie – zgłaszał nam jeden z mieszkańców.
– Mamy nadzieję, że miasto rozważy możliwość wyznaczenia
terenu zastępczego – dodaje.
O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy rudzki Urząd Miasta: –
Postępowanie administracyjne
dotyczące rozbiórki garaży toczy się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Przyczyną postępowania jest
lokalizacja garaży na wodociągu magistralnym DN 1200 mm,
bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co w przypadku wy-

Kradzież zniczy, dewastacja nagrobków i hałas na cmentarzu
– z takim problemem zwróciła się do redakcji mieszkanka Bykowiny. Ma pretensje do właścicieli baru, których obwinia za zaistniałą
sytuację. Czy aby na pewno klienci lokalu zakłócają ciszę na pobliskim cmentarzu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Dziwne zniknięcia
– Niepokoi mnie to, co dzieje
się na bykowińskim cmentarzu.
Mam tam nagrobek dziecka, który
systematycznie odwiedzam i niejednokrotnie zastaję na nim zniszczone znicze, pozbawione lampionów. Myślę, że jest to związane
z wyłomem w murze cmentarza.
Dodatkowo, nieopodal znajduje
się bar „Gluś”, w którym może
złodzieje dla odwagi „popijają
sobie” przed dokonaniem rozbojów. W weekendy potrafi być tam
naprawdę głośno – opisuje mieszkanka.
Problem kradzieży zniczy
zgłosiliśmy na policji, od której

otrzymaliśmy następującą odpowiedź: – W sprawie cmentarza do komisariatu III trafiło
jedno zgłoszenie od mieszkanki
Bykowiny. Pani telefonicznie
poinformowała, że w barze
,,Gluś” odbywają się koncerty
rockowe, które zakłócają jej
modlitwę nad grobem córki.
Zgłaszająca została poinformowana przez dzielnicowego
o możliwości złożenia zawiadomienia, które będzie podstawą
do wykonania czynności wyjaśniających i ewentualnego
skierowania wniosku o ukaranie winnego zakłócenia spoko-

stąpienia awarii zagraża samym
obiektom, jak i znajdującym się
w nich mieniu – informuje
Adam Nowak, rzecznik magistratu w Rudzie Śląskiej.
Zdaniem organu nadzoru budowlanego niedopuszczalne jest
pozostawienie garażu na istniejącej magistrali, z uwagi na rozmiar wodociągu oraz możliwość
wymycia gruntu pod garażem
i spowodowanie jego uszkodzenia, bądź zawalenia w razie
awarii wodociągu.
– Miasto jest obecnie na etapie weryfikacji nieruchomości
swoich własności, w celu zawarcia ewentualnych umów
najmu pod realizację garaży –
dodaje rzecznik.
MS
ju. Według informacji od dzielnicowego pani nie chciała złożyć jakiegokolwiek zawiadomienia – wyjaśnia Arkadiusz
Ciozak, rzecznik prasowy KMP
w Rudzie Śląskiej i dodaje: –
W przedmiotowym lokalu nie
odnotowano żadnych interwencji Policji w ciągu ostatniego
roku. Ponadto nie zarejestrowano zgłoszeń odnośnie kradzieży i dewastacji na pobliskim cmentarzu. Policjanci patrolujący teren przyległy do
cmentarza i baru nigdy nie
stwierdzili aby uczestnicy koncertów przebywali na terenie
cmentarza. Dzielnicowy nigdy
nie miał zastrzeżeń ani też zgłoszeń od innych osób co do organizowanych w barze „Gluś”
koncertów. Potwierdza to sam
właściciel. – Od 20 lat prowadzę z żoną bar i nigdy nie mieliśmy żadnych kłopotów z tego
tytułu. Mamy stałych klientów,

Mieszkańcy mają nadzieję, że będą mogli korzystać z garaży w innym miejscu.

Foto: arch.

Kradzieży i dewastacji nie potwierdza Policja.

którzy dobrze się znają. Organizujemy imprezy o różnej tematyce muzycznej: są to zarówno koncerty bluesowe, funkowe,
rockowe i jazzowe. Każdą z nich
zgłaszamy do Urzędu Miasta.

Foto: DK

Osobiście nadzoruję przebieg
imprez, trwają one maksymalnie do 22 – mówi Grzegorz Dąbrowski,
właściciel
baru
,,Gluś”.
Dominika Kubizna

Z redakcyjnej
skrzynki

– Na ulicy Odrodzenia
w dzielnicy Wirek, zawracanie powinno odbywać się
na rondzie. Wielu kierowców jednak chce trochę
przyspieszyć ten proces i zamiast na rondzie zawracają
na wysokości wjazdu przy
sklepie
„Biedronka”.
Mieszkam w pobliżu i codziennie widzę jak kolejni
nieodpowiedzialni kierowcy
tak robią. Trzeba jak najszybciej temu zaradzić, bo
taka jazda może w przyszłości przynieść jakąś tragedię
– tłumaczy pan Józef
z dzielnicy Wirek.
Sprawa ta szybko trafiła
do Straży Miejskiej.
– Informuję, iż w związku
z brakiem ustawowych
uprawnień Straży Miejskiej
do podjęcia czynności wobec
tych kierowców, informacja
ta zostanie przekazana do
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji
celem podjęcia przez tę jednostkę działań zgodnie
z kompetencjami – informuje
Marek Paliga, kierownik Referatu Wykroczeń i Kontroli
Ruchu Drogowego Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
– Jednocześnie chciałbym
nadmienić, że informacja ta
wraz z pomysłem umieszczenia w tym miejscu stałego
monitoringu wizyjnego zostanie przedstawiona przez
funkcjonariusza Straży Miejskiej na najbliższej Komisji
ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego celem rozpatrzenia oraz znalezienia ewentualnie środków zaradczych,
aby ukrócić ten proceder –
dodaje.
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Losy garaży przy Chorzowskiej i Kolistej

*

REKLAMA

Mieszkańcy na początku chcieli, by nie były samowolką budowlaną. Teraz przejmują się możliwością całkowitej likwidacji. Przyszłość garaży w Nowym Bytomiu stoi pod
znakiem zapytania. O problemie pisaliśmy już w listopadzie 2012 roku i wracamy do niego po raz kolejny.
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Na przełomie roku budowlańcy wrócą, by kontynuować „eneskę”
Na przełomie roku ma rozpocząć się
budowa kolejnego etapu trasy N-S.
Później czeka nas realizacja kolejnych
czterech odcinków. Na tym jednak nie
koniec, bo „eneska” ostatecznie ma
prowadzić także w kierunku Mikołowa
oraz Bytomia. Kiedy powstanie jedna
z najważniejszych dróg w aglomeracji?
Przypomnijmy, że pierwszy odcinek
trasy (za 43,5 mln zł) oddano do użytku na przełomie stycznia i lutego 2013
roku. Niespełna kilometrowy fragment
połączył ulicę 1 Maja w Rudzie z Drogową Trasą Średnicową. Na tym etapie
zatrzymały się jednak prace stricte budowlane.
Teraz miasto przymierza się do kontynuacji budowy „eneski”. Chodzi
o zrealizowanie drugiego odcinka trasy
N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej
(Czarny Las) wraz z węzłem dwupoziomowym oraz budową odcinka drogi
od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli (w
Bielszowicach) i ulicy Nowobukowej.
– Miasto jest w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego (nastąpiło otwarcie ofert) po wyłonieniu
wykonawcy robót zostanie przekazany
teren budowy. Rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie roku
2014/2015 – zapowiada Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy urzędnicy przewidują, że realizacja drugiego etapu inwestycji zakończy się w 2016 roku. Następnie
przyjdzie czas na kolejne odcinki.
W przyszłym roku ma bowiem rozpocząć się także budowa trzeciego fragmentu trasy N-S – od ul. Bukowej do
ul. Kokota (Bielszowice), która według
wstępnych informacji ma potrwać do
2017 roku.
Czwarty etap będzie obejmował
z kolei budowę drogi od ul. Kokota do
ul. Bielszowickiej. Następnie „eneska”
będzie prowadziła od ul. Bielszowickiej do autostrady A-4, a później także
od Drogowej Trasy Średnicowej do ul.
Magazynowej w Rudzie. W tym ostatnim przypadku opracowywana jest
właśnie dokumentacja projektowa.
Ogółem długość odcinka trasy N-S
od DTŚ do autostrady A-4 ma wynosić
ok. 4 km. Miasto nie podaje jednak,
kiedy konkretnie zakończy się budowa
kolejnych odcinków. Tym bardziej, że
w planach jest dalsza rozbudowa trasy
N-S.
– Kolejne etapy – od ul. Magazynowej do granicy miasta z Bytomiem oraz
od autostrady A-4 do granicy miasta
z Mikołowem, których realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych miasta i ewentualnego dofinansowania z Unii Europejskiej – wyjaśnia
Adam Nowak.

OGŁOSZENIE

Jak powinna
wyglądać
Rowerowa Ruda?
Prezydent
Grażyna Dziedzic
zaprasza wszystkich
rudzian na dyskusję
z cyklu
„Forum Mieszkańców”.

Na razie kierowcy mogą jeździć po niespełna kilometrowym, pierwszym odcinku „eneski”.

Dodajmy, że w projekcie budżetu miasta
na rok 2015 zaplanowanych jest ok. 50 mln
zł na budowę kolejnych odcinków trasy
N-S. Jednak ostateczna kwota będzie znana
po uchwaleniu budżetu miasta przez radnych. Ponadto Ruda Śląska ma również
szansę otrzymać 300 mln zł unijnego wsparcia na budowę dalszych etapów trasy N-S.
Plany, by wybudować trasę N-S, powstały przy okazji powstającego w la-

Fot: JO

tach 2004-2008 rudzkiego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej, który
postanowiono połączyć z autostradą
A-4. „Eneska” zaprojektowana została
jako droga o prędkości 70 km na godzinę. Ma ona doprowadzić do rozładowania ruchu głównie tranzytowego
(a przy okazji lokalnego) na głównej
arterii miasta, czyli ulicy 1 Maja.
Joanna Oreł

Spotkanie odbędzie się
we wtorek
6 listopada
o godz. 17.00
w sali sesyjnej
Urzędu Miasta
(sala 213, II piętro,
budynek przy
pl. Jana Pawła II 6).
Tematem dyskusji
będzie szeroko
rozumiana
infrastruktura
rowerowa
w Rudzie Śląskiej.
OGŁOSZENIE
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Street dance, tribal, afro, taniec klasyczny, ludowy i charakterystyczny – oto style taneczne, z jakimi dane było zmierzyć się uczestnikom kampanii „Roztańczona
Ruda”. W niedzielę odbyło się jej podsumowanie.

Ruda Śląska jest atrakcyjna, modna, a do tego roztańczona

W warsztatach tanecznych, które
rozpoczęły się w październiku, wzięło
udział ok. 50 osób. Natomiast finałowa gala wydarzenia odbyła się w minioną niedzielę (26.10.) w Miejskim
Centrum Kultury. – Obok młodzieży
szkolnej z „Roztańczoną Rudą” bawili
się dorośli, przedstawiciele różnych
zawodów, których połączyła wspólna
pasja. Wśród nich były też słuchaczki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Jadzia i Kornelia – wylicza Ewa Blaut,
ambasadorka kampanii i doświadczona artystka.
Zaś najmłodszym uczestnikiem
warsztatów był 6-letni Tomek. To właśnie m.in. jemu dziękowano podczas
gali w MCK. Zresztą podziękowań nie
było końca. – Chciałam przeżyć fajną
przygodę. Zrobić coś dla siebie, by odreagować od szarości dnia codziennego i to się udało – mówi pani Kornelia,

jedna z uczestniczek warsztatów. Nie
tylko jednak ona dzieliła się swoim
entuzjazmem podczas finału akcji.
– Wszystko zaczęło się od kampanii
„Atrakcyjna Ruda”. Potem była
„Modna Ruda”. Dzisiaj jest „Roztańczona Ruda”. Wszystkie nasze projekty
są projektami społecznymi, dla mieszkańców. Kampania „Roztańczona Ruda” była zarzuceniem wędki. Pokazaliśmy, że w tak krótkim czasie można
zrobić tak dużo – podkreśla Renata
Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta .
Do finału „Roztańczonej Rudy”
uczestników przygotowali: instruktorka
szkoły tańca Iskra, Sylwia Krysta ze
Studia Energia, a także Anna „Lares”
Sztuba z Teatru Tańca i Ognia, Milena
Karpińska i Dominika Leśniowska z Teatru Bezpańskiego, a także soliści z Ope-

Uczestnicy od października próbowali swoich sił w tańcu. Finał ich starań odbył się w MCK.

ry Śląskiej – Aleksandra Piotrowska
i Grzegorz Pajdzik oraz Anna Urbacz ze
Szkoły Baletowej w Bytomiu. Przy
okazji kolejnej akcji promującej Ru-

Foto: JO

dę Śląska zapowiedziano także, że
w przyszłym roku doczekamy się
kampanii „Aktywna Ruda”.
Joanna Oreł

Ponad 20 zespołów, całe rodziny i uczestnicy, u których wiek nie gra roli. Po hasłem „Rodzina otwarta na Boga” po raz 19. odbył się Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria
Dei”. Przyjechali do nas uczestnicy nawet z Nowego Sącza.

Rodzinnie i muzycznie. A wszystko pod hasłem „Rodzina otwarta na Boga”
W niedzielę (26.10.) w Domu Kultury Bielszowice zgromadziły się całe
rodziny. Jakby mogło być zresztą inaczej, skoro hasło tegorocznego Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej
„Gloria Dei” brzmiało „Rodzina
otwarta na Boga”.
– Idea, by zorganizować festiwal,
zrodziła się z tego, że twórczość chrześcijańska rozwija się coraz bardziej,
nie tylko w naszym kraju. Natomiast
część konkursów, które kiedyś się odbywały, przestała istnieć. Dlatego też,
19 lat temu, powstał nasz festiwal
„Gloria Dei” – mówi Grzegorz Gros,
przewodniczący rady programowej
oraz pomysłodawca festiwalu.
W tym roku wzięło w nim udział
ponad 20 zespołów. Natomiast do finału zakwalifikowało się 17 wykonawców. Z nich wyłoniono 13 laure-

atów. Rywalizowali oni w kategoriach:
plastycznej, literackiej i muzycznej.
Dowodem tego, że prawdziwa jest
„Rodzina otwarta na Boga”, może być
także to, że festiwal łączy pokolenia.
W tym roku wzięły w nim udział osoby w wieku od ok. 6 lat do nieskończonej granicy. Pojawiły się nie tylko
zespoły z Rudy Śląskiej, ale także Bytomia, Mikołowa, czy nawet Nowego
Sącza.
To właśnie w kategorii muzycznej
zespół „Promyczki Dobra” z Nowego
Sącza zwyciężył, jeżeli chodzi o zespoły ze szkół podstawowych. Z kolei
„Boże Nutki”, schola z parafii pw. św.
Barbary w Bykowinie, zajęła drugie
miejsce.
– To jest siódmy raz, kiedy bierzemy
udział w festiwalu. W ubiegłym roku
udało nam się zająć pierwsze miejsce
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co, gdzie, kiedy?
Pomóż „Lawinom”
Do północy, 7 listopada, trwa
zbiórka pieniędzy na tegoroczne
Spotkania Górskie „Lawiny”. Aby
akcja się powiodła, potrzeba zdobyć co najmniej 1500 zł. Zbiórka
prowadzona jest za pośrednictwem
portalu Wspieram Kulturę i działa
w systemie „wszystko albo nic”.
W tej zbiórce każdy może wpłacić
dowolną kwotę. Kto wpłaci 25 zł
lub więcej, dostaje kupon upoważniający do jednorazowej, 20-procentowej zniżki przy zakupie
w sklepie turystycznym Tuttu w Katowicach (trzeba go jednak wykorzystać do 15 grudnia). Oferowane
są też atrakcyjne nagrody rzeczowe
– festiwalowe koszulki, książki
„Zwyciężyć znaczy przeżyć” z autografem Alka Lwowa, rodzinny kupon na ściankę wspinaczkową i kalendarze górskie z autografami Janusza Gołębia i Marcina Kaczkana, tegorocznych zdobywców K2. Zachęcamy do pomocy!

Kulturalne SPA
31 października o godzinie 17.00
w CIS – Stary Orzegów (ul. kard.
Hlonda 29) odbędzie się Kulturalne SPA, czyli Salon Prezentacji Artystycznych, podczas którego odczytane zostaną dramaty Jerzego
Mazurka pt. „Pies” i „Nadeszła pora”. Wstęp wolny.

Koncert Marcina Dylli

W tegorocznym festiwalu „Gloria Dei” wzięło udział ponad 20 zespołów.

po siedmiu latach starań. Myślałem,
że teraz pójdzie nam trochę gorzej, bo
mamy nowe pokolenie w zespole. Jednak dziewczynki tak się zmobilizowały,

Foto: JO

że udało się – cieszy się Czesław Bursy, założyciel i opiekun „Bożych Nutek”.
Joanna Oreł

30 października o godz. 18.00
Biblioteka Miejska zaprasza na recital gitarowy Marcina Dylli, który
odbędzie się w Filii nr 18 Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Marcin Dylla brał udział w festiwalach muzycznych, prowadzi lekcje mistrzowskie, współpracuje z wybitnymi muzykami i orkiestrami oraz
daje wiele recitali w prestiżowych
salach koncertowych świata. Wstęp
wolny.

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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www.krzysztofbochnia.pl

PORADY PRAWNIKA

Krzysztof
Bochnia

Krzysztof Bochnia prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach
Odstąpienie od umowy przedwstępnej, czyli rezygnujemy
z zakupu mieszkania.
Podstawową kwestią przy zakupie mieszkania czy innej nieruchomości jest zawarcie pomiędzy
stronami umowy przedwstępnej
regulującej zobowiązania obydwu
stron. Jedna ze stron zobowiązuje
się sprzedać określoną nieruchomość, druga zobowiązuje się do
jej zakupu w określonym terminie
i za wyznaczoną cenę – w przyszłości. Co zrobić jeśli kupujący
mieszkanie napotkał problemy
i nie może wywiązać się z umowy
lub chce od niej odstąpić? Zdarza
się niestety czasami taka sytuacja,
że po podpisaniu umowy przedwstępnej na zakup mieszkania nasza sytuacja zmienia się diametralnie i nie możemy zakupić nieruchomości, którą chcieliśmy nabyć.
Forma odstąpienia w zależności
od zapisów umowy może przybierać różną formę. Moim zdaniem
warto zawsze zachować taką samą
formę jaką strony przewidziały
przy jej zawarciu tj. na piśmie.

Najprościej jest odstąpić od umowy wtedy, kiedy takie zapisy znajdują się bezpośrednio w treści
umowy lub zostanie ona rozwiązana za porozumieniem stron. Wspomniane wcześniej warunki są obligatoryjne. Co zrobić jeśli umowa
przedwstępna nie zawiera takich
zapisów? Czy możemy zatem od
niej odstąpić (dosłownie) w trybie
art. 491 KC? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna, ponieważ ten
tryb ma zastosowanie jedynie do
umów wzajemnych, a umowa
przedwstępna do takich umów nie
należy.
Następnie, jeśli umowa zawiera
zapisy o zadatku, odstępuje się od
niej w trybie art. 394 KC, czyli na
podstawie umownego prawa odstąpienia. Atutem zawarcia takiego
zapisu w umowie jest fakt, że owe
odstąpienie nie wymaga dla skuteczności określenia „osobie dłużnej” konkretnej daty spełnienia
świadczenia umownego. Dalsza
treść przepisu wskazuje, iż w razie

niewykonania umowy przez jedną
ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego
od umowy odstąpić i otrzymany
zadatek zachować, a jeżeli sama go
dała, może żądać sumy dwukrotnie
wyższej.
Ponadto, warto zwrócić uwagę
na § 2 art. 394. A mianowicie,
w razie wykonania umowy zadatek
ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli
zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
Podsumowując:
• Wpisanie do umowy przedwstępnej zapisów o zadatku zabezpiecza przed niewykonaniem
postanowień drugiej strony.
• Po upływie terminu zawarcia
umowy umowa nie wygasa tj.
zapisy w niej zawarte dalej obowiązują.
• Umowy przedwstępnej nie wypowiadamy, tylko od niej odstępujemy, a zrobić to możemy tylko w określonych przypadkach.

REKLAMA

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

Za miesiąc kończę 55 lat, chciałbym złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę górniczą. Pracuję w górnictwie od 1981; do chwili obecnej mam 33 lata
pracy na kopalni w tym: – 19 lat na sortowni na powierzchni /I kategoria zatrudnienia w szkodliwych warunkach/ – 14 lat pracy pod ziemią.
Jak należy interpretować zapis „...okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej” oraz art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej? Czy
ten przepis mnie dotyczy? 
Karol z Halemby

PORADY ZUS

Anna
Sobańska
-Waćko
Rzecznik
Prasowy
Oddziału ZUS
w Chorzowie

Wcześniejsza emerytura górnicza
Aby skorzystać z emerytury
górniczej w wieku 55 lat, trzeba
udowodnić 25 lat pracy górniczej
łącznie z pracą równorzędną,
w tym przynajmniej 10 lat pracy
górniczej.
Okresy pracy górniczej i pracy
równorzędnej to kluczowe pojęcia przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury. Obydwa są szczegółowo zdefiniowane w ustawie
emerytalnej, w artykule 50c.
Zgodnie z art. 50c ust. 1 za pracę górniczą uważa się zatrudnienie:
1)
pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów,
gipsu, anhydrytu, soli kamiennej
i potasowej, fosforytów oraz barytu;
2)
pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń oraz pod
ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących
dla tych kopalń roboty górnicze
lub przy budowie szybów;
3)
pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych,
zakładach naprawczych i innych
podmiotach wykonujących dla

kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia,
w których co najmniej połowę
dniówek roboczych przepracowali pod ziemią;
4)
na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego
przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz
przewozie nadkładu i złoża, przy
pomiarach w zakresie miernictwa
górniczego oraz przy bieżącej
konserwacji agregatów i urządzeń
wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz
w przedsiębiorstwach i innych
podmiotach wykonujących roboty
górnicze dla kopalń siarki i węgla
brunatnego, na stanowiskach
określonych w odrębnym rozporządzeniu
5)
pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego
oraz w przedsiębiorstwach i in-

nych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w odrębnym rozporządzeniu
6)
w charakterze członków
drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników
sprzętu ratowniczego tych drużyn
oraz w charakterze ratowników
zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego;
7)
na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach
oraz na stanowiskach sygnalistów
na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych
podmiotach określonych w pkt 1
i 2;
8)
na stanowiskach pracy
pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1;
9)
na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią
oraz w kopalniach siarki i węgla
brunatnego.
Natomiast zgodnie z art. 50c
ust. 2 do pracy równorzędnej zalicza się:
1)
zatrudnienie w urzędach
górniczych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera
lub technika w zakresie górnictwa,
jeżeli zatrudnienie jest związane

z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych
podmiotach określonych powyżej,
pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych powyżej co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub
węgla brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo
na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu;
2)
zatrudnienie przy innych
pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do
których pracownicy wykonujący
prace górnicze przeszli w związku
z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o których mowa
powyżej.
Praca na powierzchni nie jest
pracą górniczą, ani pracą równorzędną, nie można jej więc zaliczyć do stażu wymaganego do
górniczej emerytury.
Aby sprawdzić, czy spełnia Pan
warunki do emerytury, proponuję
zwrócić się do ZUS z wnioskiem
o ustalenie uprawnień – ZUS na
podstawie załączonej do wniosku
dokumentacji przeanalizuje Pana
sprawę i wyda stosowną decyzję.

ZAPRASZAMY
DO WSPÓLNEJ 
ZABAWY

Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne
zaproszenie na
„Śląski kabareton”.
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.kabaret
+imię i nazwisko
na numer  71100
(koszt SMS-a
to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy
29.10.2014 od godz. 10.00
do 4.11.2014
do godz. 10.00
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Rozmowa ze Zbigniewem Domżalskim kandydatem na Prezydenta Miasta Ruda Śląska Komitetu Wyborczego Wyborców
Porozumienie dla Rudy Śląskiej.

Zawsze z mieszkańcami

– Dlaczego zdecydował się Pan na start
w wyborach i kandydowanie na Prezydenta
Rudy Śląskiej?
– Powodów jest kilka. Najważniejsza jest przyszłość miasta i jego rozwój, nie możemy żyć ciągle historią, musimy o niej pamiętać, ale przed
nami wiele zadań. Ja nie boję się odpowiedzialności za kierowanie miastem – tym razem moja osoba będzie gwarantem realizacji ambitnego programu, dzięki któremu w Rudzie Śląskiej będzie
się żyło wszystkim mieszkańcom lepiej. Tak jak
wielu rudzian i ja chciałbym, aby moje dzieci i mój
wnuk miały gdzie się uczyć, mieszkać i pracować.
– To przejdźmy do programu – kilka liczb
może działać na wyobraźnię – 2500 miejsc pracy i 500 mieszkań w cztery lata – to realne dane?
– Tak, po wygranych wyborach przez KWW
„Porozumienie dla Rudy Śląskiej” już teraz proszę o sprawdzenie deklaracji wyborczych pod koniec kadencji. Inwestycje, gospodarka i pomoc
przedsiębiorcom to podstawy mojego programu,
dzięki którym powstanie 2500 miejsc pracy
w mieście. Reaktywuję Radę Gospodarczą przy
prezydencie miasta, bowiem to przedsiębiorcy
wiedzą najlepiej jak rozwijać biznes, powołam
pełnomocnika ds. przedsiębiorczości oraz uproszczę i skrócę do minimum proces decyzji urzędniczych. Oczywiście zrobię wszystko, by stworzyć
strefę lub podstrefę ekonomiczną w Rudzie Śląskiej. Mam doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, dlatego wiem co
najbardziej przeszkadza przedsiębiorcom. Takie
decyzje napędzą lokalny biznes i 2500 nowych
miejsc pracy jest jak najbardziej realne.
– Mieszkania i budownictwo?
– Z jednej strony miasto musi uzbroić pod budownictwo działki budowlane – w ciągu czterech
lat będzie to 300 działek m.in. w Orzegowie, Go-

duli czy Bielszowicach. Z dochodów miasta
pokryjemy budowę lub wykup 500 mieszkań na
rynku wtórnym, jest to korzystne i tanie rozwiązanie problemu braku mieszkań komunalnych
i socjalnych. Mam również alternatywny pomysł na finansowanie całego przedsięwzięcia
w porozumieniu z przyszłymi najemcami.
– Kolejne konkretne propozycje dotyczą cen
wody i odbioru segregowanych odpadów...
– Mieszkańcy muszą znać konkrety – jako prezydent miasta doprowadzę do obniżenia ceny wody o 2,70 zł m.in. poprzez obniżenie podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców. Spółka
PWiK nie powinna generować tak wysokiej dywidendy. Nie ma potrzeby kolejnego opodatkowania mieszkańców. Podobnie w przypadku ceny
za wywóz segregowanych odpadów – cena będzie wynosiła 7 złotych – stawka musi być urealniona. Niewykluczone, że aby tę cenę uzyskać
konieczna będzie budowa zakładu utylizacji odpadów dla miasta – ale będą to nowe miejsca pracy i możliwość obniżki ceny.
– Co z wynagrodzeniami pracowników
w oświacie?
– Jeśli ktoś ciężko pracuje to należy mu się
godne wynagrodzenie. Pieniądze w mieście są,
tylko do tej pory wydawane były na inne cele.
W pierwszej kolejności podwyżki na pewno
otrzymają pracownicy administracji i obsługi
w placówkach oświatowych. Podwyżki konieczne są także dla pielęgniarek i do tego również
w 2015 roku doprowadzę. Powinno się także
zwiększyć dodatek motywacyjny dla nauczycieli, tak jak to jest w miastach sąsiednich.
– Ciekawym pomysłem jest wsparcie finansowe osiedlowych domów kultury Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Kwota 300-400 tysięcy złotych na kluby
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na pewno
poprawi i rozszerzy ofertę placówek, które odgrywają dużą rolę w organizacji zajęć dodatkowych
dla mieszkańców. Zajęcia w klubach cieszą się
dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz
osób starszych, jednak miasto ich właściwie nie
wspiera. To jedna strona medalu, druga to zwiększenie środków na organizację zajęć w naszych
miejskich placówkach kulturalnych.

– O 2% chce Pan podwyższyć nakłady na
sport i rekreację. To możliwe?
– Do sportu i rekreacji dołączy jeszcze turystyka. Głównie będą to środki na sportowe szkolenie
dzieci i młodzieży. Konieczne jest dokończenie
obiektu w Nowym Bytomiu przy ulicy Czarnoleśnej i stworzenie centralnego stadionu, który będzie wizytówką miasta i gdzie mieszkańcy będą
mogli kibicować rudzkim sportowcom. Przypominam, że plany zakładały także budowę nowoczesnej hali sportowej. Zapewniam, że do 2018
roku szczypiornistki bielszowickiej Zgody wrócą
do Ekstraklasy Piłki Ręcznej. Nie mamy sukcesów – chociaż stać nas nawet na 1 ligę – na razie
w piłce nożnej trawiastej, więc promujmy póki co
tych, którzy już odnoszą sukcesy, dlatego kwota
minimum 150 000 zł na seniorów Gwiazdy pozwoli na rozwój i funkcjonowanie sekcji seniorów w Ekstraklasie Futsalu. Chciałbym także doprowadzić do poszerzenia funkcjonalności obiektu na targowisku miejskim w Wirku. Dzięki środkom zewnętrznym powinien tutaj powstać obiekt
z możliwością przeprowadzenia również imprez
sportowo-rekreacyjnych. To będzie wizytówka
Rudy Śląskiej nie tylko w regionie. Nie zapominam także o uczniach – jedną z pierwszych decyzji będzie powrót do szkół SKS.
– Pozostając w temacie oświaty, podkreśla
Pan konieczność zwiększenia liczby oddziałów
w szkołach.
– Teraz klasy są zbyt liczne, co nie sprzyja ani
nauce, ani bezpieczeństwu. Nauczyciele będą
mieli większy komfort prowadzenia zajęć w mniej
licznych klasach, co przełoży się na podniesienie
poziomu nauczania. Konieczne jest także doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny pracowni w szkołach i przedszkolach.
Zresztą, aby rudzkie szkoły były bardziej atrakcyjne dla uczniów, zakładam również szeroką
współpracę z rzemieślnikami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – wówczas będziemy kształcić uczniów w kierunkach gwarantujących im później zatrudnienie.
– W Pana programie o wiele ma zwiększyć
się pula środków na budżet obywatelski.
– Tak. Mieszkańcy powinni mieć większy
wpływ na rozwój swojego miasta. Zamierzam

zwiększyć budżet obywatelski do 2%, czyli kwoty powyżej 10 mln złotych. Niech rudzianie decydują na co należy przeznaczać ich środki. Udowodnię, że moje hasło „Zawsze z mieszkańcami”
jest prawdziwe! Mam także kilka pomysłów, jak
ułatwić życie mieszkańcom przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych – m.in. poprzez
wprowadzenie czasomierzy przy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach ulic.
– Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od rozwoju
przedsiębiorczości, to zakończymy ją na inwestycjach, bo to nierozłączne tematy.
– Plany mam ambitne, a to głównie dzięki temu
że zaczniemy pozyskiwać środki zewnętrzne.
Priorytety to budowa trasy N-S w oparciu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zadaszenie lodowiska w Orzegowie oraz powstanie 25 km dróg
i ścieżek rowerowych. Pragnę też uspokoić rudzian, że firmy wyłonione w przetargach będą
solidniejsze i rzetelniejsze, aby nie dochodziło do
sytuacji zejść z inwestycji, czy też kwestionowania jakości wykonywanych prac. Obiecuję, że cała ulica Karola Goduli zostanie wyremontowana
zgodnie ze sztuką budowlaną i solidną podbudową, dzięki czemu będzie odpowiedniej jakości.
Zresztą mam także kilka ciekawych pomysłów,
które mają doprowadzić do promocji Rudy Śląskiej. O obiekcie na targowisku już wspominałem, a dzięki na przykład porozumieniu z górnictwem chciałbym uruchomić dla turystów kolejkę
na wieżę Kopalni Pokój, która bez wątpienia stałaby się jedną z atrakcji regionu, gdyż będzie
można oglądać panoramę całego Śląska, a nawet
podziwiać Beskidy czy Tatry. Dzięki kontynuowaniu pomysłów zagospodarowania Szybu Andrzeja, Wirek i tym samym Ruda Śląska staną się
ważnym punktem na trasach wszystkich Ślązaków. Gwarantuję, że KWW „Porozumienie dla
Rudy Śląskiej” ma wiele nowatorskich projektów
rozwoju miasta dla mieszkańców. My słowa dotrzymujemy i podajemy konkrety, które realnie
zrealizujemy. Rudzianie, aby nas sprawdzić, powinni wybrać prezydenta i radnych z listy nr 26.
Zapraszam 16. listopada do urn wyborczych.
– Dziękuję za rozmowę.
Sfinansowano ze środków KWW Porozumienie dla Rudy Śląskiej
REKLAMA

Z kartą Qsim TRAVEL rozmowy z zagranicy są bardzo tanie.
W stosunku do zwykłych operatorów koszt połączeń jest niższy nawet o 80%.

Nie martw się o koszty połączeń
Rozwój sprawił, że rodzina rozjechała się po całym świecie. Często
jednak pojawia się jeden problem –
utrzymanie kontaktu z bliskimi. Bo o
ile telefon komórkowy posiada prawie
każdy, to ceny połączeń u niektórych
operatorów są bardzo wysokie. By
obniżyć koszty zwiazane z rozmowami zagranicznymi warto zaopatrzyć
się w kartę sim – Qsim TRAVEL.
Używanie startera pozwala zaoszczędzić na rozmowach nawet 80%.

Naszym użytkownikom proponujemy najniższe koszty roamingu w Unii
Europejskiej. Za minutę rozmowy
z Niemiec, Holandii czy Wielkiej
Brytanii pobieramy tylko 50 groszy.
Inni polscy operatorzy za tę samą
usługę liczą 97 groszy. Tańsze mamy
też rozmowy przychodzące – 15 groszy za minutę (u innych operatorów
trzeba zapłacić 25 groszy). Takich ceny do Unii Europejskiej nie znajdziecie.

Wystarczy na stronie internetowej
zamówić kartę sim i w przypadku wyjazdu zagranicznego wymienić ją z
aktualnie używanym starterem. Można też wysłać kartę wnukom i dzieciom, żeby to oni mogli dzwonić częściej. Kupując starter nie związujesz
się umową. Wykorzystujesz tylko tyle
środków na ile został on załadowany
(kwota wyjściowa to 50 zł) i w dowolnym momencie możesz go doładować.
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31 października, w przeddzień Wszystkich Świętych, tradycyjnie już od godz. 16.00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo rozpoczną „Akcję Znicz”, która potrwa do godzin wieczornych 2 listopada.

,,Akcja Znicz”

Tradycyjnie już w dniu
Wszystkich Świętych przed
cmentarzami zostaną wyznaczone miejsca dla pojazdów osób
niepełnosprawnych. Ze względu
na tymczasową zmianę organizacji ruchu, służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo proszą
o zwracanie szczególnej uwagi
na znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności. Jednocześnie
apelują do mieszkańców o korzystanie 1 listopada ze środków
komunikacji publicznej.
– Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży Miejskiej „Akcja
Znicz” rozpoczyna się w pierwszych dniach
października. Już wtedy zwiększamy częstotliwość patroli w okolicach cmentarzy –
mówi Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Chodzi
o zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym na cmentarzu w trakcie
prac porządkowych nagrobków oraz o zapobieganie ewentualnym kradzieżom kwiatów czy niszczeniu – profanacji miejsc pochówku zmarłych – dodaje komendant.
Kilka dni temu rudzka Straż Miejska ujawniła przypadek próby kradzieży kwiatów na

cmentarzu przy ul. Chorzowskiej. Sprawcą
okazał się mieszkaniec Bytomia, który za
swój czyn odpowie przed sądem.
1 listopada funkcjonariusze Straży Miejskiej czuwają nad porządkiem i sprawują
kontrolę ruchu drogowego w celu bezpiecznego dojazdu do cmentarzy. Przed dniem
Wszystkich Świętych policja apeluje do
kierowców o rozwagę, ostrożność i cierpliwość. Funkcjonariusze Policji będą sprawdzać prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich
trzeźwość, stan techniczny aut oraz czy
dzieci przewożone są w fotelikach.

Doświetlenie i naprawa dojść do budynków, nasadzenia zieleni, wydzielenie miejsc parkingowych i miejsca zabaw dla dzieci – to najpilniejsze potrzeby lokatorów wielu rudzkich
kamienic. W mieście odbyły się konsultacje z mieszkańcami, które pozwolą nadać nowe
oblicze zaniedbanym i opuszczonym podwórkom w różnych częściach Rudy Śląskiej.

Konsultacje na podwórku

Przez dwa dni mieszkańcy 11 miejsc
w Rudzie Śląskiej wskazywali, jak ma wyglądać ich najbliższe otoczenie oraz przedstawiali problemy i pomysły na ich rozwiązanie. Najpilniejsze potrzeby, na jakie
zwracali uwagę mieszkańcy to przede
wszystkim naprawa dojść do budynków
oraz ich oświetlenie. – Bezpieczne dojście
do domu, gdy jest ciemno, jest prawdziwą
sztuką. Nie ma tu oświetlenia, a droga jest
nierówna i dziurawa. Najgorzej jest zimą
i po ulewach, kiedy wszystko jest zalane –
skarżył się jeden z mieszkańców ul. Dąbrowskiego 7. Inne problemy zgłaszali
mieszkańcy korzystający z podwórka
u zbiegu ulic Tuwima, Sienkiewicza i Odrodzenia. Tu największą bolączką jest parkowanie. – Chcemy oddzielnego parkingu
dla nas i dla osób, które przyjeżdżają na
targowisko – domagali się mieszkańcy.
Pozostałe pomysły, które padały podczas
spotkań dotyczyły wydzielenia stref odpoczynku dla mieszkańców, nasadzeń zieleni
oraz utworzenia placów zabaw. Sporo uwag
zgłaszanych przez mieszkańców dotyczyło
również właściwego odwodnienia terenu.

W każdym z 11 spotkań udział brali
przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytutu Rozwoju Miast, współpracującego z miastem w pracach nad
„Programem renowacji podwórek” w Rudzie Śląskiej. – Mieszkańcy zainteresowanych budynków podczas spotkań mogli zobaczyć efekty renowacji podwórek w innych
częściach kraju. Natomiast ich propozycje,
które dotyczyły zagospodarowania własnych podwórek, zapisywane były na planszy przedstawiającej schemat podwórka,
poddawane były też dyskusji – tłumaczy
Maciej Huculak, ekspert z Instytutu Rozwoju Miast.
Konsultacje z mieszkańcami to całość
większego projektu, który realizują władze
Rudy Śląskiej, a który ma na celu zagospodarowanie często zniszczonych i zapuszczonych przestrzeni pomiędzy budynkami
oraz aktywizację samych mieszkańców.
– Nie sztuką jest wydać kilkadziesiąt tysięcy
złotych na zagospodarowanie podwórka,
gdy miejsce to będzie potem puste, bądź po

Poniżej przedstawiamy szczegółowo
zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące
od godz. 16.00 31 października do godz.
22.00 2 listopada w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:
1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej: od ul. Wolności
wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami:
Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd
jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz
Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul.
Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku
jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie
obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy
dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.
2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli: odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można zaparkować
pojazd na parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.
3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. kard. Hlonda: parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po
lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.
4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada: na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie
możliwe po lewej stronie. Parkować można
pewnym czasie zniszczone. Dlatego główny
nacisk kładziemy na pracę z mieszkańcami,
którzy sami decydować będą, jak ma wyglądać ich najbliższa przestrzeń, ale co najważniejsze, to oni sami będą brali udział
w pracach remontowych. Wierzę, że w ten
sposób poczują się oni prawdziwymi gospodarzami tych miejsc i z troską będą dbali o swe otoczenie – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Władze miasta wspólnie z ekspertami
Instytutu Rozwoju Miast wytypowali 11
miejsc w różnych dzielnicach Rudy Śląskiej. – Są to obszary trudne społecznie,
które obejmują stare osiedla robotnicze.
Przy doborze lokalizacji musieliśmy brać
pod uwagę tylko tereny należące do miasta,
bądź wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego miasta, gdyż tylko na takich terenach możemy potem realizować same inwestycje. Z kolei same wytypowane miejsca to
przestrzenie pomiędzy budynkami, skwery
oraz podwórza, które znajdują się w obszarze rewitalizacji w opracowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji – tłumaczy
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Po wszystkich 11 spotkaniach przedstawiciele instytutu opracują koncepcje zagospodarowania dla każdego z podwórek,
które następnie raz jeszcze przedstawione
zostaną zainteresowanym mieszkańcom.
Na koniec projekty te uzupełnią powstający
„Program rewitalizacji podwórek”. Ma on
być gotowy do końca listopada. Tak zebrany materiał będzie podstawą do ubiegania

będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny):
na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych
pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem
z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym
dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania
na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego: parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły
pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.
6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta:
powyższe ulice będą jednokierunkowe,
parkować będzie można po lewej stronie
ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały
wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
– przy ul. Nowary, Ściegiennego: ulice
Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie
po lewej stronie ww. ulic.
– przy ul. 1 Maja: ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej
stronie. Ponadto udostępniony będzie parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
7. Dzielnica Nowy Bytom:
– przy ul. Chorzowskiej: ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu

z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul.
Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na parking.
– przy ul. 1 Maja, Hallera: od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek
na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.
8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej:
miejsca postojowe zostaną wyznaczone na
ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na
ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój
tylko dla osób niepełnosprawnych.
– przy Alei Dworcowej: Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej
lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.
9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota: za zgodą kopalni będzie możliwy postój na parkingu przy
cmentarzu. Osoby niepełnosprawne będą
miały wyznaczone stanowiska przed bramą
cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień
zalecany jest postój na ulicach Powstańców
Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.
IM

Przez dwa dni rudzianie rozmawiali o przyszłości 11 podwórek w mieście.

się o środki unijne na samą już rewitalizację podwórek. – Projekty renowacji podwórek ujęte zostały w tzw. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla Subregionu
Centralnego. Obecnie czekamy na decyzję
z Urzędu Marszałkowskiego, czy inwestycje
te będą mogły być realizowane ze środków
unijnych na lata 2014-2020 – podkreśla
Aleksandra Kruszewska.
Co ważne, już teraz część pieniędzy,
dzięki którym powstaje „Program renowacji podwórek”, pochodzi ze środków zewnętrznych. Ruda Śląska wraz z Chorzowem i Świętochłowicami od ponad roku
realizuje wspólny projekt, który pozwoli
przygotować dokumenty umożliwiające
ubieganie się o środki z budżetu unijnego
na lata 2014 – 2020. Projekt „Zintegrowane
podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, którego lide-

rem jest Chorzów, zakończy się w marcu
2015 roku. Koszt projektu to 2 915 000 zł,
partnerzy pozyskali doﬁnansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 w kwocie 2 623 500 zł,
co stanowi 90% kosztów kwaliﬁkowalnych
projektu. Szczegółowe informacje na temat
projektu można znaleźć na stronie www.
miasto3.com.
Podwórka objęte programem:
• Dąbrowskiego 7, 9, 11 – Wirek,
• zbieg ulic Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia – Wirek,
• Strażacka 12/Kałusa 18-28 – Wirek,
• Krasińskiego 20, 22, 22a – Wirek,
• Sienkiewicza 11, 13, 13a, 13b – Wirek,
• Podgórze 5-15 – Nowy Bytom,
• Jana III Sobieskiego, za przedszkolem
– Ruda,
• kwartał Hlonda, Grunwaldzka, Bytomska – Orzegów.
TK
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Budownictwo mieszkaniowe czy mała strefa ekonomiczna? Orzegowianie zdecydują, jakie będzie przeznaczenie terenów
przy ul. Bobreckiej. To efekt spotkania Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Orzegowa. Mogą oni wypełniać specjalne ankiety,
w których wskażą kierunki rozwoju jednego z rejonów ich dzielnicy. – Uszanuję każdą Państwa decyzję, bo miasto należy
do mieszkańców – podkreślała prezydent Rudy Śląskiej.

Decyzja w rękach mieszkańców!

moglibyśmy przygotować ten teren pod
utworzenie małej strefy ekonomicznej – zrekultywować go, zniwelować, uzbroić oraz
wykonać drogę dojazdową. Funkcjonowanie w tym miejscu małych przedsiębiorstw
zwiększyłoby dochody miasta – dodała.
Na sprawę skażenia terenu przy ul. Bobreckiej uwagę zwracali także sami mieszkańcy miasta. Mówił o tym również były
prezydent Rudy Śląskiej – Edmund Sroka.
– W połowie lat dziewięćdziesiątych razem
z innymi prezydentami objeżdżaliśmy Niemcy i Francję. Oglądaliśmy, jak oni zagospodarowują tereny poprzemysłowe. Na działkach po koksowniach i przemyśle chemicznym w ogóle nie budowano budynków
mieszkalnych. Tereny te przeznaczano pod
działalność gospodarczą nieuciążliwą dla
środowiska albo rekreację – nic więcej –
podkreślał podczas spotkania w Orzegowie.

Sprawa przyszłego zagospodarowania
terenów przy ul. Bobreckiej w Orzegowie
stała się głośna przy okazji opracowywania
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Obszar, o którym zdecydować mają
mieszkańcy, to działki przyległe do byłej
koksowni, która działała w tym rejonie
przez wiele lat. Obecnie w jednej części
jest on przeznaczony pod produkcję i usługi, druga to tereny zielone.
Na etapie opracowywania studium tereny
przy ul. Bobreckiej zostały przeznaczone na
prowadzenie działalności gospodarczej. Zastrzeżenia do takiego zagospodarowania terenu zgłosił orzegowski radny, który zaproponował, by ten rejon dzielnicy przeznaczyć
pod budownictwo mieszkaniowe. Wniosek
ten nie został jednak uwzględniony przez
urbanistów, opracowujących dokument.

Jednym z powodów jego odrzucenia był
fakt, że sporne tereny zostały zgłoszone do
unijnego dofinansowania. Dzięki niemu obszar przylegający do byłej koksowni mógłby zostać zrewitalizowany. Wątpliwość budzi też jego bezpośrednie sąsiedztwo z terenem, który jest skażony przez działalność
koksowniczą.
Potencjalne zagrożenie dla zdrowia
mieszkańców ani możliwość sięgnięcia po
fundusze europejskie nie przekonały jednak
opozycyjnej części Rady Miasta, która
w głosowaniu postanowiła przyjąć wniosek
radnego. – W ten sposób kilka milionów złotych unijnego dofinansowania może nam
przejść „koło nosa” – tłumaczyła podczas
spotkania prezydent Grażyna Dziedzic. –
Wartość zgłoszonego przez nas projektu to 5
mln zł, z czego Unia mogłaby nam sfinansować 4,25 mln zł. Dzięki temu kompleksowo

Na 19 rudzkich nekropoliach tradycyjnie
zapłoną 1 listopada tysiące zniczy i lampek.
W przeddzień święta, w 24 miejscach pamięci narodowej, znajdujących się w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele magistratu
złożą kwiaty i zapalą znicze. Ten dzień będzie też po raz kolejny okazją do ratowania
zabytków cmentarnych i wsparcia budowy
hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Orzegowa i młodzież tradycyjnie już przeprowadzą kwestę.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – w Rudzie Śląskiej nagrodzono tych, którzy to znane
hasło wprowadzają w życie ze szczególnym zaangażowaniem i pasją. W kategoriach osobowość, wydarzenie i instytucja rozdano Kryształy Profilaktyki.

Kryształy Profilaktyki rozdane

Na budowę
hospicjum
i ratowanie
cmentarza

Akcja zbierania datków na budowę hospicjum stacjonarnego w mieście organizowana jest od kilku lat. – Podczas zeszłorocznej
zbiórki zebraliśmy prawie 47 tysięcy złotych
– mówi Dariusz Kowalski ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. – Również w tym
roku na większości rudzkich cmentarzy prawie 200 młodych ludzi w żółtych koszulkach
będzie zbierało datki na budowę hospicjum
stacjonarnego w mieście. Będzie można spotkać ich już od 7.00 rano – dodaje.
Tradycyjnie już 1 listopada Towarzystwo
Miłośników Orzegowa będzie przeprowadzać kwestę na rzecz ratowania zabytków
starego cmentarza w Orzegowie. Członkowie Towarzystwa już o godz. 8.00 pojawią
się na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym.
Będzie ich można spotkać do godz. 18.00.
Nieczynny cmentarz parafialny przy ul.
Orzegowskiej, datowany na 1894 r., uważany jest za jeden z najstarszych rudzkich
cmentarzy. Znajduje się na nim grób powstańca Konstantego Latki z 1863 r. oraz
mogiły powstańców z lat 1919 r. – 1921 r.
IM

W tym roku rozdano 9 Kryształów Profilaktyki.

– Profilaktyka potrafi połączyć wszystkie
środowiska – mówiła wiceprezydent Anna
Krzysteczko do zebranych w Domu Kultury w Bielszowicach. – Pragnę wszystkim
Państwu serdecznie podziękować, bo wszyscy działacie na rzecz profilaktyki zdrowia
i jego promocji od wielu lat z pełnym zaangażowaniem – podkreśliła.
Statuetki powędrowały do rąk osób prywatnych, stowarzyszeń i placówek miejskich, które wyróżniają się zaangażowaniem we wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne i niesienie pomocy innym. –
W tym roku przydzieliliśmy 9 statuetek, ale
na pewno tych, którzy zasługują na wyróżnienie jest dużo więcej – mówi Danuta Balcer z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, współorganizatora Gali.
W kategorii osobowość, statuetkę otrzymał rudzki ultramaratończyk August Jakubik, który swoją pasją skutecznie zaraża
innych. Regularnie biega od 1988 roku,

Rudzki Informator Samorządowy

ukończył 64 ultramaratony oraz 137 maratonów. Przebiegł już ponad 120 000 km
i liczba ta z każdym dniem wzrasta. Jest organizatorem wielu imprez biegowych, odbywających się głównie na terenie miasta
Ruda Śląska. – Zachęcam do aktywnego
spędzania wolnego czasu, a najprostszą
formą rekreacji jest bieganie, które polecam każdemu, bez względu na wiek i płeć
– zachęcał August Jakubik. – Warto zauważyć, że bieganie jest nie tylko jedną z wielu
dyscyplin sportowych, ale także sposobem
na życie, który w korzystny sposób kształtuje nasz charakter i wzbogaca naszą osobowość – dodał ultramaratończyk.
Za działania na rzecz integracji społecznej wyróżniono Grażynę Skuczeń z Domu
Kultury w Bielszowicach. – Przez ostatnie
lata wśród naszych widzów wyłoniła się
grupa ludzi, którzy zintegrowali się jak rodzina. Jeździmy razem do teatru, przychodzą do nas na koncerty, przyprowadzają
dzieci i wnuki na spektakle bajkowe. Cie-

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

W Orzegowie rozmawiano o przyszłości terenów przy ul. Bobreckiej.

– Nie rozumiem po co narażać na szwank
ludzkie zdrowie, skoro mamy w Rudzie Śląskiej tyle atrakcyjnych działek mieszkaniowych – komentowała prezydent Grażyna
Dziedzic. – W najbliższym czasie planujemy podzielić dziesięć hektarów na mniejsze
działki, które będą przekazywane mieszkańcom w użytkowanie wieczyste. Będzie można je wykupić po 5 latach z 75-procentową
bonifikatą pod warunkiem wybudowania

domu – przekonywała. Ostatecznie o przeznaczeniu części terenów przy ul. Bobreckiej mają zdecydować sami mieszkańcy.
Zostały przygotowane dla nich specjalne
ankiety, które mogą wypełniać w Centrum
Inicjatyw Społecznych w Rudzie ŚląskiejOrzegowie. Ich wyniki mają być uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
KP

szymy się, że zgromadziliśmy wokół siebie
taką fajną społeczność – mówiła pani Grażyna.
Nadkomisarz Krzysztof Piechaczek nagrodzony został za działania w ramach profilaktyki uzależnień. Od dziesięciu lat prowadzi wraz z rudzką młodzieżą projekt
„Profilaktyka a Sztuka”, a od 5 lat jest organizatorem Śląskiego Przystanku PaT. Hasło
„Przystanku PaT” – corocznego, ogólnopolskiego spotkania młodzieży z całego
kraju – to „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od
uzależnień. Staraj się pomagać innym!”.
Akcja organizowana jest z myślą o wszystkich, którzy przez sztukę chcą przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznej.
Podobnie jak w ubiegłym roku kapituła
nagrodziła też wydarzenia mijającego roku.
Jako przykłady działań profilaktycznych
w ramach promocji zdrowia, integracji społecznej i profilaktyki uzależnień uznano
„Rajd Profilaktyczny”, zorganizowany
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej, akcję „Młodzi dla Hospicjum” Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz Festiwal Świetlic Środowiskowych „Świetlandia”.
Akcja „Młodzi dla Hospicjum” organizowana jest od kilku lat. Młodzież również
w tym roku będzie kwestowała na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Rudzie
Śląskiej. – Podczas zeszłorocznej akcji,
która miała miejsce 1 listopada na rudzkich
cmentarzach, zebraliśmy prawie 47 tysięcy
złotych – mówi Dariusz Kowalski ze Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. – Również w tym roku na większości rudzkich
cmentarzy prawie 200 młodych ludzi w żółtych koszulkach będzie zbierało datki na
budowę hospicjum w mieście – dodaje.
Festiwal Świetlic Środowiskowych
„Świetlandia” organizowany jest w Rudzie
Śląskiej od 2003 roku. W 2005 r. organiza-

torzy festiwalu zostali nagrodzeni przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie
pomocy społecznej. W Rudzie Śląskiej
funkcjonuje 19 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 9 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. Co roku
organizatorem festiwalu jest inna placówka, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
koordynuje te działania.
Szkolny rajd pieszy to także nie nowa
inicjatywa „Kopernika”. W tym roku organizowany był po raz dziesiąty. I tym razem
drużyny klas pierwszych ZSP nr 6 oraz zaproszone reprezentacje gimnazjów przeszły
trasami wytyczonymi po terenie Rudy Śląskiej. Zawodnicy pokonywali je z mapkami
w rękach, odszukując punkty kontrolne,
gdzie zaliczali testy wiedzy historycznej
z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wykazywali się umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy.
Za całokształt działań profilaktycznych
nagrodzona została Fundacja Unia Bracka,
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz
Miejskie Przedszkole nr 14 w Rudzie Śląskiej.
Kryształy Profilaktyki zostały rozdane
po raz drugi. Impreza odbyła się z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej i Młodzieżowego Domu Kultury pod patronatem honorowym prezydent miasta Grażyny Dziedzic.
– Autorem pomysłu stworzenia takiej nagrody był Jerzy Mazurek, zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej – mówiła Danuta Balcer z Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej.
– Chcemy w ten sposób podziękować osobom, które udzielają się na polu profilaktyki
i promocji zdrowia w naszym mieście.
A trzeba podkreślić, że w Rudzie Śląskiej
wiele się dzieje w tej dziedzinie, więc kapituła miała w kim wybierać – dodała. IM
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CIS Stary Orzegów Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej 41-704 Ruda Śląska ul. kard. A Hlonda 29
31 października 2014
godz. 17.00 w CIS – Stary Orzegów, KULTURALNE SPA, czyli
SALON PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH ZAPRASZA NA „CZYTANIE
DRAMATU” – prezentację dwóch dramatów Jerzego Mazurka:
„PIES” i „NADESZŁA PORA”.
Wstęp wolny.

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI
31 października 2014, godz. 17.30 i 19.30
Wieczór z duchami w Kinie Patria, bilet 13 zł, karnet 20 zł
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28
5 listopada 2014 r.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – TEATR PROFILAKTYCZNY W SZKOLE - w ramach projektu profilaktycznego „Parasole”.
Prezentacja spektaklu teatralnego „Rozmowy niekontrolowane” – teatru
WIZJER MDK,

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
7 listopada – 10 grudnia 2014,
GALERIA FRYNA – wystawa obrazów Krystiana Wodnioka
Biblioteka Centralna Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej, ul. Dąbrowskiego 18
7 listopada 2014 r. godz. 17.00
Godulowe Silva Rerum
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
8 listopada 2014, godz. 18.00
„WIECZÓR OPERETKOWY – KSIĘŻNICZKA CZARDASZA”
koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz
Opery Śląskiej w Bytomiu, bilety: 40 i 35 zł,

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
8 listopada 2014 r.
STUDIO HAVANA „Pole Show Art Poland”
to artystyczny konkurs Pole Dance w Polsce organizowany przez Studio
Tańca HaVana z Gliwic. Ideą konkursu jest pokazanie jak wiele odmian
może mieć Pole Dance w połączeniu z dowolnym stylem tanecznym oraz
elementami akrobatycznymi a co za tym idzie, pokazanie kreatywności
i artyzmu zawodników w połączeniu z pionowym drążkiem. W konkursie
wezmą udział ikony polskiego Pole Sportu: Mistrzynie Polski Pole Sport
2014 w kat. duety, ubiegłoroczna Mistrzyni, Polski Pole Dance Sport.
Imprezę uświetnią pokazy tańca Pole Dance w wykonaniu: 1).
najmłodszych w Polsce Pole Dance’rek (od 7- 15 lat); 2). Najlepszych
tancerzy i instruktorów Pole Dance z Irlandii D&N Mafia; 3). Naszej
Rudzianki: V-ce Mistrzyni Międzynarodowych Mistrzostw Pole Dance
2010, Licencjonowany zawodnik Tańca Sportowego, Instruktor Pole
Dance/ Pole Fitness z uprawnieniami Międzynarodowymi, Jest 5
w Rankingu Polski w kat. solistki. To wszystko uświetnione podkładami
muzycznymi oraz cała organizacja sprawią, że zawody będą imprezą
niepowtarzalną i budzącą najlepsze emocje. Kontakt: Katarzyna
Pustelnik-Opiełka, tel.: 662-372-517.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
8 listopada 2014 r.
Z Cyklu Kulturalny Kraków Spektakl w Teatrze Słowackiego. pt.
„Bracia Dalcz i S-ka” koszt wyjazdu: 100 zł
Po sukcesie Ziemi obiecanej mistrz musicalowych adaptacji klasyki
polskiej literatury Wojciech Kościelniak przenosi na scenę pasjonującą
opowieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (autora kultowej Kariery
Nikodema Dyzmy i Znachora). Spektakl wciąga widza w szalone czasy
dwudziestolecia międzywojennego, w których dwóch braci

rywalizuje o władzę w rodzinnej firmie. Jedna po drugiej następują tutaj
oszustwa i intrygi – zaskakujące zarówno dla bohaterów jak i widza,
a poruszający wątek miłosny i wielka tajemnica w tle niewątpliwie
wciągnie wszystkich jeszcze głębiej. Świetnie skonstruowana i pełna
zwrotów akcji fabuła w atrakcyjnej oprawie muzyczno-tanecznej!

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
9 listopada 2014, godz. 16.00
„KLIMAKTERIUM 2 ... czyli menopauzy szał”
Spektakl komediowy. Elżbieta Jodłowska powraca z nowym hitem!
W spektaklu występują zamiennie: Pamela: Elżbieta Jodłowska/
Małgorzata Duda/ Maria Winiarska/ Dorota Nowakowska/ Malina: Anna
Korcz/ Ewa Cichocka/ Joanna Jeżewska/ Elżbieta Jarosik/ Elżbieta Panas,/
Zosia: Elżbieta Okupska/ Graż na Zielińska/ Ludmiła Warzecha/ Katarzyna
Kozak/ Angela: Małgorzata Gadecka/ Raneta Zarębska/ Anna Wojton/
Ewa Złotowska. Bilety: 80 i 50 zł, start 16.00

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
9 listopada
SPEKTAKL BAJKOWY dla dzieci, pt.”Szewczyk Dratewka” godz.
16.00, cena biletu: 10 zł
Niedaleko jest kraina… Tak ta bajka się zaczyna.
A w krainie, to rzecz pewna, Mieszka król oraz królewna,
Jest też niania i rycerze. No i smok! Okropne zwierzę!
Bajka to całkiem wesoła, Ale kiedy ptak zawoła…
Dziać się zaczną różne dziwy. I przybędzie szewc prawdziwy.
Zobaczycie starzy, młodzi – Czemu szewc bez butów chodzi.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
11 listopada 2014, godz. 17.00
„HANYSY”
w programie występ Kabaretu RAK oraz koncert Piotra Polka, Bilety: 50 i 40
zł,

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28
12 listopada 2014 r.
GALA KONKURSU „PIOSENKI POZYTYWNEJ„MÓJ PARASOL”.
w ramach projektu profilaktycznego „Parasole”.
Termin: przesłuchań konkursowych 22 października 2014

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26
13 listopada 2014, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ III EDYCJI
KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „RUDZKA JESIEŃ”
Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej uczestników pleneru
malarskiego, który w tym roku miał miejsce w dzielnicy Halemba oraz
Zespole Ciepłowni Przemysłowych „Carbo- Energii” sp. z o.o. W trakcie
trwania wydarzenia będziemy mogli obejrzeć najpiękniejsze prace
wykonane przez adeptów sztuki, a Jury wręczy najlepszym nagrody
i wyróżnienia. Impreza to przede wszystkim szansa dla dzieci i młodzieży,
aby poczuli atmosferę jaka panuje na wernisażach organizowanych przez
profesjonalnych artystów.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
13 listopada 2014 r.
KABARET „SMILE”, godz. 19.00, cena biletu: 50 zł
SMILE to angielskie słowo oznaczające UŚMIECH. W języku polskim
słowo jest nazwą własną kabaretu z Lublina. Misja kabaretu jest mocno
związana z jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów bacznie
obserwujących otaczającą nas rzeczywistość przenosi na scenę postacie
i sytuacje jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program
który zaprezentują jest kompilacją najnowszych skeczy kabaretu Smile,
które robią furorę wśród publiczności w każdym wieku. W programie
zobaczyć można przeróżne postacie, od słynnego kierowcy TIR-a –

Stanisława, po szambiarza, mistrza baletu, czy też rabusia na
„tacierzyńskim”. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to również piosenki
wykonywane na najwyższym poziomie.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
14 listopad 2014, godz. 17.30
„Autumn Leaves” Koncert Uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.
W programie występ orkiestry pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej,
chóru pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika oraz Big Sunny Band pod dyrekcją
Mirosława Krause. Wstęp wolny.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śląska, ul. Janasa 28
19 listopad 2014 r.
godz. 17.00 w MDK w Rudzie Śląskiej
WIECZÓR POETYCKO+MUZYCZNY W 70. ROCZNICĘ POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO TYTUŁ: „ A IMIĘ JEGO 44, A LICZBA JEGO 63”
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26
20 listopada 2014, godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ XLVII EDYCJI
KONKURSU PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ „RUDZKA JESIEŃ”
XLVII edycja Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
umożliwia artystom zaprezentowanie dorobku artystycznego i wymianę
doświadczeń wpływającą na doskonalenie ich warsztatu plastycznego.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla twórców nieprofesjonalnych
(pełnoletnich), którzy nie są absolwentami liceów plastycznych,
akademii stuk pięknych oraz innych szkół wyższych,
jeżeli w ramach studiów mieli zajęcia z plastyki. Prace z zakresu
malarstwa i rzeźby, wykonane techniką dowolną należy składać osobiście
(ze względu na ich bezpieczeństwo) w terminie do 19 października 2014
roku. Uroczystemu otwarciu wystawy będzie towarzyszyło wręczenie
nagród laureatom Konkursu wybranym przez Jury. Wernisaż wystawy
uświetni koncert muzyczny.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
21 listopada 2014
koncert ELDO, godz. 18.30, cena biletu: 25 zł/płyta (msc. stojące), 20 zł. /balkon

Eldo – wł. Leszek Kaźmierczak, ur. 1979 r., wychowany na warszawskim
Bemowie; raper, muzyk, aktor oraz warsawianista. Członek nie istniejącego już zespołu Grammatik, współtworzonego wraz z Jotuze, a także jeden
z trzech pomysłodawców zespołu Parias. Od 1998r zaangażowany w kulturę hip-hopową na wszelkich płaszczyznach. Autor i współautor tekstów
na trzynastu albumach. W 2001r jako Grammatik przygotował muzykę
do spektaklu „Przypadek Klary” w reż. Pawła Miśkiewicza wystawianego
w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie przez 6 lat występowali. Współpracował z takimi osobistościami jak DJ Vadim, Indy Wich czy Leszkiem
Możdżerem. Kilkukrotnie zapraszany był na największy na świecie festiwal hip-hopowy –HipHop Kemp w czeskim Hradec Kralove. Od wielu lat
zafascynowany historią i kulturą przedwojennej Warszawy i tematem
powstania warszawskiego zdobył licencje warszawskiego przewodnika.
W 2012 roku został zaproszony przez Narodowe Centrum Kultury do
stworzenia utworu z okazji 35. lecia Studenckiego Komitetu Solidarności.
Eldo - „Kamienie” był przygotowany na samplu z piosenki Róż Europy „Mamy dla Was kamienie”. W 2013 roku wraz z Pelsonem nagrali utwór
„Gorejący Krzew”, promujący produkowany przez HBO, 3-częściowy film
Agnieszki Holland - o tym samym tytule. 28 maja pojawił się jego najnowszy album - tajemniczo zatytułowany – Chi.

Biblioteka Centralna Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej
21 listopada 2014 r. godz. 17.00
Finał Regionalnego Konkursu Poetyckiego po Ślonsku
im. ks. Norberta Bonczyka X Edycja
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Kończy się wyjątkowa kadencja Sejmiku

Andrzej Gościniak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dla całego samorządu i wszystkich
jego szczebli rok 2014 jest wyjątkowy.
W czerwcu obchodziliśmy 25-lecie częściowo wolnych wyborów. W tym roku
minęła także 15. rocznica odrodzonego
samorządu szczebla wojewódzkiego.
Mimo to wiedza o samorządzie województwa jest stosunkowo niewielka.
Może dlatego, że nie zabiegamy o budowanie wizerunku. Nadal w powszechnym rozumieniu najważniejszy

w Województwie jest Wojewoda. Tymczasem Wojewoda to przedstawiciel
Rządu RP, a realna władza należy do
Sejmiku, który przede wszystkim
uchwala budżet województwa i powołuje Zarząd do jego realizacji. To Sejmik udzielając absolutorium Zarządowi kontroluje także władze wykonawcze szczebla wojewódzkiego, na czele
których stoi Marszałek Województwa.
Sejmik obecnie pracuje w składzie 48

radnych, którzy działają w dziesięciu
Komisjach stałych i trzech doraźnych.
Odbyliśmy 55 sesji, w tym kilka wyjątkowych. Obradowaliśmy z Sejmikiem
Małopolskim na Wawelu. Mieliśmy sesje wyjazdowe w stolicach Subregionów Województwa Częstochowie,
Bielsku-Białej, Rybniku, Katowicach
i w Sosnowcu – stolicy Zagłębia.
To radni uchwalają budżet, z którego
ﬁnansowane jest funkcjonowanie i inwestycje w Województwie Śląskim. Mimo pieniędzy z Unii priorytetem staje
się nie dysponowanie środkami, lecz ich
aktywne pozyskiwanie. W kwietniu 2013
roku na Wawelu przyjęta została Strategia dla Polski Południowej, dokument
w którym mówimy o rozwoju całego regionu. To zbieżne jest z ﬁlozoﬁą Europy
Regionów. Region może aplikować
i otrzymać więcej niż Kraków, czy Katowice z osobna. Województwo Małopolskie i Śląskie ciążą ku sobie. Razem jesteśmy więksi niż niejedno państwo
unijne. Taki głos będzie w Europie na
pewno mocniej słyszalny. Temu ma służyć też idea Domu Polski Południowej
w Brukseli, gdzie wzmacniamy działanie Małopolski i Śląska o Opolszczyznę,
która przecież ma śląskie korzenie.
Po IV kadencji pozostaną osiągnięcia infrastrukturalne. Autostrada A4
na naszym terenie jest zakończona. A1

łączy nas już z całą Europą. Są pieniądze na jej budowanie w kierunku Łodzi
i Warszawy. DTŚ dociera wreszcie do
Gliwic i staje się osią transportu wewnętrznego Metropolii. Pracujemy
nad jej przedłużeniem w drugą stronę,
do Zagłębia. Poprawia się też komunikacja publiczna. Koleje Śląskie wyszły
z kryzysu i nawet generują niewielkie
zyski. Kończy się praca nad Śląską
Kartą Usług Publicznych oraz realizacja projektu „Śląskie dla rodziny –
Karta Dużej Rodziny”. Zakończono
budowę Muzeum Śląskiego, oddany
został rewelacyjny gmach NOSPR.
Wyłonienie wykonawcy zadaszenia
Stadionu Śląskiego pozwala mieć pewność, że i ta inwestycja wreszcie dobiegnie końca. Jako zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Centrum Leczenia Oparzeń, czyli popularnej siemianowickiej „Oparzeniówki”, o której teraz niestety tak głośno, przypomnę, że przeprowadziliśmy tam kilkuletni remont, modernizację i rozbudowę tego bezdyskusyjnie najlepszego
w Polsce szpitala. W listopadzie oddamy supernowoczesne lądowisko dla
śmigłowców usytuowane na dachu
szpitala w samym centrum miasta.
Jako Przewodniczący Sejmiku, myślę nie tylko o przyszłości ale również
staram się o reﬂeksję historyczną. Po-

wołałem Zespół ds. Rocznic i Wydarzeń – efektem są obchody ważkich
wydarzeń i upamiętnianie wielkich
postaci ze śląskiego panteonu. Rok
Marszałka Konstantego Wolnego,
Kardynała Augusta Hlonda, obecnie
obchodzony Rok Henryka Sławika.
Chciałbym prowadzić przyszłoroczne
obchody Roku Tragedii Górnośląskiej
1945 roku. Rozpocząłem zaplanowany z Wojewodą i Marszalkiem dwuletni program rewitalizacji historycznej
Sali Sejmu Śląskiego. Chcemy dostosować salę z 1929 roku do wymagań
i potrzeb prowadzenia nowoczesnych
obrad. Mogę się poszczycić, że dzięki
zaangażowaniu wykonawców i inwestorów w odnowionej Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się najbliższa Sesja
Sejmiku.
Przypominam, że o najpoważniejszych zadaniach dla Śląska na kolejne
lata decydować będą radni wybrani
do Sejmiku 16 listopada. Będzie ich
45, o trzech mniej niż w IV kadencji.
Ponieważ Województwo Śląskie ma
teraz więcej parlamentarzystów
w Warszawie niż radnych województwa, to byłoby dobrze, gdyby wyborcy
postawili na sprawdzonych fachowców w Sejmiku Śląskim – podsumowuje Andrzej Gościniak.
AW
REKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
KUCHNIA zestaw 210 cm

Cena
od 1160
zł

ŁOŻE+MATERAC+STELAŻ

Cena
od 1302
zł
Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

SZAFA

MEBLE
SYSTEMOWE
Szafa
590 zł
RTV
410 zł
Półka
150 zł
Barek
610 zł
Komoda 470 zł

www.meblecomfort.pl

Cena
od 920 z
ł

RATY
3x0
oraz

ODROCZENIE
PIERWSZA
RATA
W STYCZNIU

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

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

Stanisława Wróbel – energetyczna uczestniczka metamorfozy jest świetnym przykładem, że można
o siebie dbać w każdym wieku, a rockowe zapędy nie mają potrzeby wglądu w metrykę. O panią Stanisławę postanowiła zadbać rodzina. Do projektu zgłosiła ją wnuczka Weronika. Tak do nas napisała:
„Postanowiłam zgłosić do metamorfozy moją najukochańszą babcię Stasię, która choć lubi się ładnie i modnie ubrać, to od lat nosi tę samą fryzurę, której nigdy, przeważnie z przyczyn ﬁnansowych,
nie zmieniła od lat. Babcia jest miłą i pogodną osobą, ale już najwyższy czas, by zmieniła wygląd. Bardzo liczę, iż będzie to dla babci miłą niespodzianką, ponieważ w sierpniu zmarła jej czterdziestoletnia
córka i babcia całkowicie zaniedbała swój wygląd.”

– Po metamorfozie czuję się dobrze.
Trochę się zmieniłam. Gdy popatrzyłam
do lustra, zaskoczyła mnie najbardziej
fryzura, ale jestem pod wrażeniem każdego elementu i cieszę się z udziału
w projekcie. Bardzo odpowiada mi również stylizacja, świetnie czuję się w rockowych ubraniach. Postaram się odwiedzić jeszcze stylistów i zadbać o wygląd – mówiła po przemianie Stanisława Wróbel.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

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

– Pani Stanisława ma bardzo drobną sylwetkę. Pomimo mijającego czasu wygląda trochę jak nastolatka. To jest niebezpieczne.
Pani musi bardzo uważać, żeby nie wybierać zbyt dziewczęcych
ubrań, bo będzie wyglądała infantylnie. Przy takiej sylwetce może
spokojnie ubierać warstwy i duże swetry. Nawet jeśli w ten sposób
doda sobie kilka kilogramów, niczemu to nie zaszkodzi. Kolory?
Jasne, delikatne i przygaszone.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Pani Stanisława przed metamorfozą miała długie, jasne włosy, na których widać było siwienie. Niestety wcześniej nie były dobrze farbowane. Zdecydowałem się na ostre cięcie. Zrobiliśmy
asymetrycznego boba, dzięki któremu uzyskaliśmy większą objętość. Ze względu na dużą ilość siwych włosów zostaliśmy przy naturalnym, złotym blondzie. On nada świeżości i odmłodzi panią
Stanisławę.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– Pani Stanisławie zaproponowałam delikatny makijaż, który może stosować też na co dzień. Użyte kosmetyki rozświetlające sprawiły, że twarz wydaje się młodsza. Pani ma małe oczy, więc nie powinna malować ich ciemnymi
kredkami. Nie powinna też nadużywać jasnych cieni. W takiej sytuacji trzeba
pamiętać o podkreśleniu górnej linii rzęs, dzięki czemu oko stanie się widoczne. Jak malować się w domu? Pani Stanisławie polecam podkład liftingujący
i delikatny bronzer na policzki. Do tego podkreślenie rzęs i brwi.

ROZRYWKA

43

W��������� R������ 29.10.2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2

Poziomo: 1 – wiano, 5 – zasłona, 8
– stawonóg z rzędu ustonogów, 9 –
odm. gruntowa ogórka, 11 – msza poranna w Adwencie, 12 – nędzna resztka mięsa, 15 – stado wilków, 17 – godło górnicze, 20 – podmokła łączka
w lesie, 21 – tkanina ścienna, 24 – Indianie Ameryki Pn., 25 – wyróżnienie
głoski w sylabie, 28 – morski jamochłon, 29 – czerwony barwnik syntetyczny, 32 – zamek błyskawiczny, 33
– surowy befsztyk, 36 – broń sieczna,
39 – narodowy taniec węgierski, 42 –
ssak z rodziny hien, 43 – zając morski,
45 – do pisania na tablicy, 46 – państwo w Pirenejach, 47 – kalebasa.
Pionowo:1 – jar, 2 – organ wymiaru
sprawiedliwości, 3 – roślina strączkowa, 4 – hałda, 5 – wigilijna ryba, 6 –
Dorpat, dawne miasto w Estonii, 7 –
miodożer, 10 – niedźwiadek, torbacz
nadrzewny, 13 – łóżko marynarskie,
14 – przylądek na Antarktydzie, 16 –
gat. papugi, 17 – nizina w Japonii –
Honsiu, 18 – oczy zająca, 19 – ozdoba

tałesu, 21 – wabik dla saren, 22 – miara jubilerska, 23 – żele, czynele, 26 –
stosowany do dezynfekcji, 27 – foka
obrączkowana, 30 – kłótliwa kobieta,
31 – organ powonienia, 34 – lek przeciw anginie, 35 – rzymska skarga sądowa, 37 – pierw. chem. 38 – plama
na honorze, 40 – ptak morski, 41 – sączek, 44 – muzułmański bazar.
Hasło krzyżówki nr 41 brzmiało:
Nadzieja gaśnie ostatnia. Nagrodę
otrzymuje Elżbieta Kusz z Rudy Śl.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl,
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych,
które nadeślą na adres redakcji (41709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36)
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia krzyżówki.
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
Alina Kulik
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 17.10. (3140 g i 54 cm)
Ewa Izydorczyk
córka Angeliki i Piotra
ur. 17.10. (3250 g i 55 cm)

Antonina Skorupa
córka Pauliny i Adama
ur. 18.10. (2600 g i 54 cm)

Sebastian Grajerz
syn Barbary i Rafała
ur. 17.10. (3015 g i 54 cm)

Victoria Kolbuch
córka Darii i Radosława
ur. 18.10. (2600 g i 53 cm)

Agata Adamus
córka Dżesiki i Daniela
ur. 16.10. (3200 g i 56 cm)

Jakub Ginter
syn Malwiny i Marka
ur. 18.10. (3852 g i 57 cm)

Zuzanna Gwizdała
córka Karoliny i Jakuba
ur. 18.10. (2900 g i 52 cm)

Alicja Pietrek
córka Agnieszki i Krzysztofa
ur. 19.10. (4055 g i 56 cm)

Pawełek Kokoc
syn Katarzyny i Tomasza
ur. 16.10. (2650 g i 53 cm)

Natalia Cykała
córka Justyny i Aleksandra
ur. 17.10. (3350 g i 51 cm)

Karol Idczak
syn Anny i Bartłomieja
ur. 17.10. (3950 g i 56 cm)

Oliwier Szczepanik
syn Sandry i Marcina
ur. 17.10. (2910 g i 52 cm)

Leokadia Jaska
córka Renaty i Seweryna
ur. 20.10. (2300 g i 48 cm)

Dominik Folek
syn Ines i Tomasza
ur. 21.10. (3100 g i 54 cm)

Franciszek Mrozek
syn Anny i Sebastiana
ur. 21.10. (2570 g i 50 cm)

Piotr Dyrda
syn Marzeny i Marka
ur. 23.10. (2760 g i 51 cm)

Julian Majcher
syn Anny i Krzysztofa
ur. 18.10. (3350 g i 55 cm)

Kamil Wołowski
syn Anny i Piotra
ur. 22.10. (3650 g i 57 cm)

Kinga Brząkalik
córka Weroniki i Jarosława
ur. 22.10. (3270 g i 54 cm)

REKLAMA

Aproduction

Agnieszka Rolnik

tel.

798 896 968

pierwsza sesja Twojego malucha
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Kamil Warcholik
syn Iwety i Łukasza
ur. 22.10. (3700 g i 59 cm)

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

Baran – To będzie nerwowy czas, wszędzie
będziesz się spieszył, a rozmowy z przełożonymi
mogą Cię irytować. Postaraj się nie poddawać
emocjom, wyciszyć, a wszystkie spotkania będą
udane.
Byk – Zadbaj teraz o wygląd i samopoczucie.
Wizyta u kosmetyczki lub fryzjera poprawi Twoją
samoocenę. Unikaj trudnych tematów i nie podejmuj ostatecznych decyzji, a tydzień minie spokojnie.
Bliźnięta – Poznasz osoby, które zainspirują
Cię do zmian, lub pomogą odkryć nowe pasje.
Z pewnością nie będzie to nudny tydzień. Spędzaj
najbliższy czas ze znajomymi i wśród ludzi, a zyskasz energię do życia.
Rak – To będzie bardzo pozytywny czas.
Wpadniesz na dobre pomysły lub rozwiążesz kłopoty ﬁnansowe. Jeśli pragniesz zmian w pracy, to
dobry moment by porozmawiać o tym z szefem.
Lew – Będziesz teraz przebojowy i rezolutny.
Załatwisz wszystkie ważne sprawy, w szczególności te związane z pracą. Randki będą udane, ale
pod warunkiem, że skupisz się w rozmowie na
swej wybrance.
Panna – Pod wpływem gwiazd zajmiesz się
teraz sprawami rodzinnymi lub bardzo bliskich Ci
osób. Pomożesz w rozwianiu niepewności, uda Ci
się pomóc rozwiązać kłopoty, dzięki czemu znów
zapanuje dobra atmosfera.
Waga – Pochłoną Cię teraz sprawy kariery.
Przez cały tydzień będziesz myśleć o swoim rozwoju. Priorytetem staną się kursy, podnoszenie
kwaliﬁkacji, czy też nowa praca. Podejmiesz teraz mądre i przyszłościowe decyzje.
Skorpion – Trzymaj lepiej język za zębami,
gdyż możesz powiedzieć coś co zrani najbliższe
Ci osoby. Nie słuchaj tego co mówią inni, sam dochodź do prawdy, a unikniesz niepotrzebnych
nerwów.
Strzelec – Czeka Cię miły czas i pozytywne
niespodzianki. Spędź najwięcej czasu z ukochaną
osobą, gdyż może czuć się zaniedbana. Wspólne
spotkania przydadzą się zarówno Tobie jak i jej
i pomogą zacieśnić wasz związek.
Koziorożec – Skoncentrujesz się na projektach
czy zleceniach, które wymagają absolutnego skupienia. Będziesz teraz konkretny i rezolutny, a nowe rozwiązania będą szybko pojawiać się w Twej
głowie. Zapisuj wszystkie pomysły.
Wodnik – Nuda Ci nie grozi. Uda Ci się nadrobić wszystkie zaległości. Pojawią się znajomi,
o których być może już zapomniałeś. Pamiętaj by
dobrze podzielić czas na pracę i spotkania towarzyskie. Trzymaj się wyznaczonego planu.
Ryby – Gwiazdy wróżą duże powodzenie
w każdym aspekcie życia. Zdobędziesz uznanie
w oczach innych i pomogą Ci oni spełniać marzenia. Z powodzeniem możesz znaleźć pracę lub
miłość.
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 29.10.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Kamienna 29b/4
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

NOWOŚĆ
POŻYCZKA
HIPOTECZNA
pod zastaw nieruchomości
bez BIK KRD itp.
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 509-258-155

TANIE
ROZMOWY
DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI - OFERTA 20 FIRM
• 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
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

Prezydent Miasta Ruda Śląska

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Wolności 94/11,
ul. Wolności 94/15,
ul. Wolności 94/18,
ul. Wolności 94/27,
ul. Wolności 94/37,
ul. Wolności 94/52
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

OGŁOSZENIA

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
 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.

KĄCIK ADOPCYJNY
Puszek to młody, bardzo
wesoły psiak, kocha ludzi
i zgadza się z innymi psami. To
ogromny przytulak spragniony
kontaktu z człowiekiem
i innymi zwierzętami. Puszek
jest niewielki, sięga do łydki.
Wspaniały pies o oryginalnej
urodzie. Idealny towarzysz na
wiele lat. Kontakt w sprawie
adopcji, tel. 510-268-586.

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


Kompleksowe remonty
mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel. 602-445-909, repostor@
poczta.fm.
 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
501-281-222.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.
 Oprawa muzyczna DuoBayers.
Tel. 604-612-968 + Videoﬁlmowanie, zdjęcia. Tel 501-415-197.
 Porządkowanie grobów,
czyszczenie. Wolne terminy. Tel.
536-150-265, jerzyk@ﬁrma.pl.

 Agencja Nieruchomości Lokator szuka Współnajemcy lokalu
użytkowego Wirek ulica 1 Maja
parter 25 m2, 45 m2 lub 55m2,
komfort, atrakcyjne warunki
793-017-323.
 M-3 Kochłowice, 56 m2, 65 tys.,
Szpaków 50 m2, komfort. OKAZJA!
LOKATOR, tel. 793-017-323.
 M-3, Solidarności, 44 m2, 93 tys.
OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-017323.

USŁUGI POGRZEBOWE

 M-2, Pordzika, 36 m2, 73 tys.,
Międzyblokowa 26 m2, 2 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

 M-4 Brygadzistów 55 m2 110
tys. HIT CENOWY, Chrobrego 60
m2 komfort, Plebiscytowa 54 m2 129
tys., komfort, tel. 793-017-323.

NIERUCHOMOŚCI

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


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

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


Działki Ruda Śl., Mikołów,
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Kochłowice, nowy dom, 138 m2,
570 tys., www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
 Wirek, czteropokojowe, 64 m ,
185 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502052-885.
2

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

 Bykowina M-3, 49 m2, 115 tys.
VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Halemba M-4, 55 m2, VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-5, 70 m2, VestraLocum.
pl. Tel. 600-445-053.
 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po remoncie. Tel. 506-066860.
 Mieszkanie 48 m2 w Wirku po
remoncie osobne wejście ze współwłasnością terenu możliwa działalność gospodarcza. Tel. 601-426-929.
 Kupię dom w Kochłowicach do
250 tys. Tel. 604-295-717.
 Wynajmę mieszkanie w Wirku
(okolice Plazy) powierzchnia 48 m2
– 1 piętro. Tel. 32 248-72-28.
 Poszukuję pokoju lub mieszkania do wynajęcia. Zaopiekuję się
mieszkaniem osoby wyjeżdżającej za
granicę. tel. 510-488-830.
 Wynajmę mieszkania I, II , III
piętro, Wirek. Możliwość przekształcenia na lokale użytkowe, biura, gabinety lekarskie, itd. Tel. 692-765153, 728-380-705.

NAUKA
 Angielski. Tel. 536-938-841.

MOTORYZACJA

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

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

 Naprawa komputerów. Tel.
693-193-448.

 AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

DZIAŁKI

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

 Wirek – sprzedam działkę gruntu
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607706-692.

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

AUTO SKUP. Tel. 698-621016.
 SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 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 w uprawnieniami. Prawo
jazdy mile widziane. Nawiążemy
również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel.
696-099-922, 604-908-300.
 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.
 Murarzy, dekarzy zatrudnię.
Tel. 691-239-226.
 Jeśli znasz język niemiecki w
stopniu komunikatywnym i masz
doświadczenie w opiece nad chorymi ludźmi, zgłoś się do nas! Oferujemy: legalne zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę, karta AOK),
wynagrodzenie max. 1500 euro/
miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość wyjazdu na krótkie zastępstwa
świąteczne – 2-6 tygodni! Dodatek
świąteczno-noworoczny + 200 euro/
netto!!! Tel: 71 707 26 69, biuro@
pﬂegeengel24std.com,
www.pl.
pﬂegeengel24std.com.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.
 Akcje kompanii węglowej,
holdingu węglowego. Tel. 507851-852.
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
 Sprzedam szczeniaki Hovawart.
Tel. 694-909-816, 32 242-23-18.
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ZAGINĘŁA!

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ


Cyklinowanie – solidnie. tel.
603-929-107.

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

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

USŁUGI

 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy mieszkań do sprzedaży/wynajmu
GABRIEL, tel. 691-523-055.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 29.10.2014

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
165 zł/m2
Świętochłowice
3174 m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 75 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. 930 m2 150 000 zł
95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
32 m2
89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda
33 m2
65 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
37 m2
75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m2
2
135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
40 m
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2
148 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
43 m2
112 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
45 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
48 m2
140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda
50 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
51 m2
2
147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
52 m
85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
135 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda
55 m2
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2
69 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
220 tys. zł
M-6 Ruda Śl.- Kochłowice
122 m2
110 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum
38 m2
950 zł/mc
M-2 Ruda Śl.-Halemba
29 m2
900 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m2
55 tys.
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
2
260 tys. zł
Bytom Karb/Konstytucji
167 m
275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
137 m2
183 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda
60 m2
5900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
180 m2
2200 zł/m-c
Ruda Śl. - Wirek
80 m2
600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom
37 m2
120 tys. zł
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2

Harmonogram spotkań
Prezydent Miasta z mieszkańcami
29.10. środa, godz. 18.00
Bykowina, R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa
3.11. poniedziałek, godz. 18.00
Ruda, MDK, ul. Janasa 28

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

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

Panu Dariuszowi Żywnie
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

Panu Dariuszowi Żywnie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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OGŁOSZENIA

Wiadomości Rudzkie 29.10.2014

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarządzenie nr SP.0050.2.462.2014

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

ogłasza

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej
własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Konstantego Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2 
119.685,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 14a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 58,60 m2 
119.878,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,00 m2 
84,040,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2 
88.660,- zł
ul. Karola Goduli 25a/7, 1 p. + k ., poddasze
o pow. 22,00 m2 
41.930,- zł
ul. Czereśniowa 16b/19. 1 p. + k., IV piętro
o pow. 27,90 m2 
67.460,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2 
91.345,- zł
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,00 m2 
81.732,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 37,90 m2 
89.837,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38b/20, 2 p. + k., II piętro
o pow. 37,80 m2 
88.140,- zł
ul. Chorzowska 25a/1, 1 p. + k ., parter
o pow. 28,20 m2 
63.938,- zł
ul. ks. Jana Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter
o pow. 44,30 m2 
104.700,- zł
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k ., IX piętro
o pow. 37,50 m2 
92.440,- zł
ul. Pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 23,70 m2 
49.000,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k ., parter
o pow. 38,00 m2 
84.560,- zł
ul. Antoniego Zielińskiego 2/1, 2 p. + k., parter
o pow. 51,25 m2 
111.800,- zł
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2 
79.400,- zł
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,49 m2 
125.930,- zł
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimska 85b/53, 2 p. + k., X piętro
o pow. 43,82 m2 
86.140,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 3a/38, 4 p. + k., VII piętro
o pow. 70,10 m2 
144.169,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k ., I piętro
o pow. 47,00 m2 
120.013,- zł
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro
o pow. 39,00 m2 
81.008,- zł
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k ., I piętro
o pow. 39,00 m2 
100.780,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro
o pow. 28,70 m2 
68.900,- zł
ul. Maksymiliana Chroboka 18/8, 1 p. + k ., II piętro
o pow. 31,00 m2 
50.200,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6a/30, 2 p. + k ., X piętro
o pow. 32,93 m2 
66.100,- zł
ul. Emila Szramka 3/9, 1 p. + k., II piętro
o pow. 30,90 m2 
70.100,- zł
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 60,01 m2 
135.200,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z niniejszego
ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę
publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12
pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek
zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek, z tym
zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła
wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia
dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy
wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod
rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty
zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są
o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie
są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny). Dziennikarze: Magdalena
Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Joanna Oreł, tel. 512-295-228, Dominika Kubizna. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel.
32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel. 503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział
ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.
pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie
publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

z dnia 24.10.2014 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 uchwały nr 304/XVII/2007
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.09.2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
zarządza się, co następuje:
1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

§ 1.
Ogłosić konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030.
Konsultacje przeprowadzić w terminie od 5 listopada do 19 listopada 2014 r.
w następujących formach:
a) informacji w prasie lokalnej,
b) zebrania z mieszkańcami.
Udostępnić projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ruda Śląska na lata 2015-2030 w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6, oraz w sekretariacie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jadwigi Markowej 20
(I piętro, pok.112) a także:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl,
b) stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl,
c) Biuletynie Informacji Publicznej MOPS: www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl,
d) stronie internetowej MOPS: www.mops.rsl.pl.
Zebranie z mieszkańcami przeprowadzić w dniu 19 listopada 2014 r. o godz.
13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
§ 2.
Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Krystian Morys – przewodniczący zespołu,
2) Patrycja Pluta-Szymajda – członek zespołu,
3) Agnieszka Gładysz – członek zespołu,
4) Tomasz Kulpok – członek zespołu,
5) Bartosz Pilny – członek zespołu,
6) Agnieszka Krause – sekretarz zespołu.
Do udziału w pracach zespołu zaprosić dr hab. Andrzeja Niesporka.
Na przewodniczącego zebrania o którym mowa w § 1 ust.4 wyznaczyć panią
Patrycję Pluta-Szymajda.
Zobowiązać zespół wymieniony w ust.1 do złożenia Prezydent Miasta protokołu
z wynikami konsultacji w terminie do 26 listopada 2014 r.

§ 3.
Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu zespołu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie: ul. Młodzieżowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Sadowej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Piłsudskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogr ódek rekreacyjny, ul. Długiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. ks. Augustyna
Potyki, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem w celu
korzystania przez dzierżawcę i najemcę z istniejącego ogródka gastronomicznego, terenu przyległego oraz działalności oraz ogródka rekreacyjnego, ul.
Jana Dzierżonia, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Dworcowej, które zostaną oddane w najem w celu korzystania przez użytkownika z istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Solida rności, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul.
Gwareckiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący
kiosk handlowy, ul. Jana Szymały, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Gen. Józefa Hallera, która
zostanie oddanaw najem na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejący parking, ul. Czarnoleśnej, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod
istniejące urządzenie reklamowe.

SPORT

Wraz z coraz to krótszymi
i chłodniejszymi dniami, nadszedł czas podsumowań kończącego się sezonu letniego.
Dziś podsumujemy rozgrywki
Polskiej Ligii Paintballowej
(PLP), której rozgrywki zakończyły się we wrześniu, a to z tego powodu, iż udział w nich
brała drużyna z Rudy Śląskiej
– FTB-Team.
W formacie drużyn trzyosobowych tytuł mistrza Polski
PLP3 zdobyła drużyna Fresh
Company Koluszki. W rozgrywkach ligi brały udział tylko
dwie drużyny z województwa
śląskiego – w formacie „piątek”
Zimna Crew z Bierunia, która
wystawiła dwa składy grające
w drugiej i czwartej lidze (Zimna Crew i Zimna Bieruń), zdobywając odpowiednio siódme
i trzecie miejsce, a w formacie
„trójek” FTB-Team z Rudy Śląskiej. Nasi chłopcy mogą pochwalić się nie lada sukcesem,
gdyż zajęli drugie miejsce, zdobywając tym samym tytuł wicemistrza Polski PLP3.
– Takiego sukcesu się nie
spodziewaliśmy, po cichu liczyliśmy, że może uda się nam

w jakimś turnieju załapać na
pudło, a tymczasem udało się
wygrać jeden turniej i raz zająć
drugie miejsce – cieszyli się
rudzcy zawodnicy.
Rozgrywki
prowadzone
w ramach PLP dotyczą sportowej odmiany paintballa, zwanej speedballem. Speedball, jak
sama nazwa wskazuje, jest grą
szybką. Jedna rozgrywka może
się zakończyć w kilkanaście
sekund. Wyeliminowanie poprzez trafienie w tak krótkim
czasie wszystkich zawodników
drużyny przeciwnej wymaga
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dobrego przygotowania fizycznego. Drużyna FTB nie spoczywa na laurach i już rozpoczęła
treningi przygotowujące ją do
sezonu 2015.
Treningi drużyny odbywają
się w każdą sobotę o godzinie
9.00 w hali sportowej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Tunkla 147b.
Nam nie pozostaje zatem nic innego jak pogratulować osiągniętego sukcesu i trzymać
kciuki za naszą drużynę oraz
życzyć jej owocnych treningów
i sukcesów w przyszłych sezonach.

Gryfy wiceliderem

Zawodnicy z Nowego Sącza postawili trudne warunki rudzianom.

W sobotę (25.10.) ostatni mecz
rundy jesiennej II ligi rozegrali rudzcy rugbiści na wyjeździe w Nowym
Sączu. Przed meczem obydwa zespoły sąsiadowały w tabeli, więc można
było się spodziewać ciekawego widowiska. Gryfy zwyciężyły 27:19.
Po dość nieciekawej pierwszej
połowie Gryfy schodziły do szatni
prowadząc 12:0.
Druga odsłona była dużo ciekawsza od pierwszej. Od początku
nadal w ataku byli rudzianie, jednak przez długi okres gry nie po-

Rudzcy zawodnicy świetnie sobie radzą.

trafili swojej przewagi udokumentować punktami. Kolejne skuteczne akcje doprowadziły do wyniku
24:0. Wyraźne prowadzenie spowodowało niepotrzebne rozluźnienie w szeregach Gryfów –
śmielej zaatakowali gospodarze,
coraz bardziej spychając Gryfy
pod ich pole punktowe. Zdobyli
jedno przyłożenie, chwilę później
drugie, coraz bardziej chwytali
wiatr w żagle. Rudzianie jednak
opanowali sytuację i mecz zakończył się wynikiem 27:19.

Na szczęście rudzka drużyna
odniosła swoje czwarte zwycięstwo w tym sezonie i przerwę
zimową spędzi na II miejscu
w tabeli, tuż za Czarnymi
Pruszcz Gdański.
Biało-Czarni Nowy Sącz – KS
Rugby Ruda Śląska 19:27
(0:12)
Punkty dla rudzian zdobyli: Dominik Bryński 10 pkt. (2x5),
Krzysztof Tokarski 5 pkt. (2+3),
Piotr Tokarski 5 pkt., Adam Mazella 5 pkt., Krzysztof Płusa 2 pkt.

Zapasy

Sześć medali w Pucharze Polski
Bardzo dobrze wypadły zawodniczki ZKS Slavia Ruda
Śląska podczas Pucharu Polski
Kadetek i Juniorek w zapasach
kobiet, które zostały rozegrane
w dniach 24-25.10. Oprócz
czołówki krajowej w zawodach
tych wzięły udział reprezenta-

cje Niemiec i Białorusi, co zdecydowanie podniosło poziom
rywalizacji. Rudzianki stawały
sześć razy na pucharowym podium. Pierwsze miejsce w kategorii do 72 kg wywalczyła, będąca wyraźnie na fali letnich
sukcesów Natalia Strzałka,

srebrne medale zawisły na piersiach juniorek: Natalii Kubaty
(55 kg) i Justyny Respondek
(51 kg) oraz kadetki Patrycji
Kuc (46 kg). Brązowe medale
wywalczyły: juniorka Alicja
Kubaty (67 kg) i kadetka Karolina Stróżyk (49 kg).

Zawodniczki Slavii to krajowa czołówka.
OGŁOSZENIE

22

SPORT

Wiadomości Rudzkie 29.10.2014

W SKRÓCIE
Triumfy Pogoni
24. i 25.10. w Osielsku odbyły
się Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w zapasach w stylu wolnym. Nasz zawodnik Patryk Szałowski w kategorii olimpijskiej 57
kg sięgnął po złoty medal, wygrywając wszystkie walki. Natomiast
25.10. w Raciborzu na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w stylu klasycznym, zawodnicy KS „Pogoń” Ruda Śląska
zdobyli 2 medale – srebrny wywalczył Kamil Zakrzewski a brązowy – Mateusz Nadulski.
lubu.

Remis Halembianki

W piątek (24.10.) zawodniczki
UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska do ostatniej piłki walczyły
o zwycięstwo z MKS Czechowice
Dziedzice. Zmagania zakończyły
się remisem 5:5, ale przyniosły
Halembiance cenny punkt, który
w klasyfikacji II Ligi kobiet daje 6.
miejsce po 5 seriach nowego sezonu. W meczu z Czechowicami
Dziedzicami punkty dla drużyny
zdobyły: Sabina Wyrobek (2,5
pkt), Sandra Stanisławska (1 pkt),
Karolina Tabacka (1 pkt) i Monika
Jarosińska (0,5 pkt).
lubu.

Ciężarowcy w Biłgoraju

W dniach 16-19.10. odbyły się
mistrzostwa Polski do lat 15. Reaktywowana sekcja podnoszenia
ciężarów CKS-Ruda Śląska zaznaczyła swoją obecność na tych mistrzostwach Polski. Nasi zawodnicy w kategorii wiekowej do lat 15
zdobyli drużynowe mistrzostwo
Śląska w tej kategorii wiekowej co
dało im przepustkę do mistrzostw
Polski w Biłgoraju. Trójka naszych
trzynastolatków prowadzona przez
prezesa a zarazem trenera Leona
Dudziaka oraz trenera Hilarego
Cofalika zaliczyła udany występ
na tych zawodach. Każdy młody
ciężarowiec pobił swoje rekordy
życiowe o przeszło 10 kg. Jedyna
zawodniczka reprezentująca barwy CKS Slavia – Wiktoria Grzywocz – zdobyła 3 punkty dla okręgowego związku podnoszenia ciężarów. Daniel Stawinoga startujący w kategorii +85 zdobył 1 punkt
dla naszego okręgu. Trenujący niecałe pół roku Mateusz Malik w kategorii do 56 kg stanął do rywalizacji z 27 zawodnikami i w klasyfikacji końcowej zajął odległe
miejsce, ale jego charyzma i waleczność dała 1 punkt naszemu
związkowi.
Kolumny sportowe zredagował
Robert Połzoń

Piłka ręczna

Solidne zwycięstwo
W sobotę (25.10.) zawodnicy SPR
Grunwald pokonali na własnej hali zespół Vive Tauron Kielce II. Mimo dobrej i pewnej gry rudzian, końcówka
meczu była dość nerwowa.
Już od samego początku zawodnicy
z Rudy Śląskiej zdołali zapewnić sobie
bezpieczną przewagę. Między innymi
dwie dobre akcje Lisowskiego i Nowaka już w 9. minucie doprowadziły do
wyniku 7:2 dla gospodarzy. Przez resztę tej części gry piłkarze ręczni Grunwaldu utrzymywali prowadzenie, ostatecznie schodząc do szatni z wynikiem
19:14.
Po przerwie obraz gry nie zmienił
się. Rudzianie grali na tyle równo
i skutecznie, że w 40. minucie uzyskali dziewięciobramkową przewagę. Po-

tem jednak Grunwaldowi przytrafił się
gorszy okres gry. Kielczanie skutecznymi atakami doprowadzili do wyniku
31:29. Mimo nerwowej końcówki
„zielonym” udało się utrzymać prowadzenie i ostatecznie wygrać mecz
33:29.
– Nastroje są bardzo pozytywne,
zwycięstwo cieszy, ale końcówka meczu mogła być zdecydowanie lepsza.
Graliśmy dziś z drużyną, która jest zapleczem świetnego zespołu z ekstraklasy. Przestrzegałem zawodników, że
będzie to mecz do ostatniej minuty
bardzo ciężki – mówił po meczu trener
Grunwaldu Maciej Zarzycki.
W środę (22.10.) rudzianie awansowali do kolejnej rundy Pucharu
Polski pokonując zespół Olimpii

Koszykówka

Wielka improwizacja w Katowicach

Drużyna KKS Mickiewicz Romus
Katowice zgotowała w niedzielę (26.10.)
rudzianom prawdziwy dramat. Wiele
błędów i przestojów w ataku w efekcie
sprawiły, że rudzianie przegrali mecz
wyjazdowy – 78:73.
Największą bolączką rudzian był początek spotkania. Już po pierwszej kwar-

cie przegrywali oni 23:16, a do przerwy
41:32. Niestety od razu po przerwie nie
było lepiej. Przewaga gospodarzy w połowie 3 kwarty sięgnęła 18 punktów.
Od tego momentu gra Pogoni zmieniała się na lepsze. Dużo energii w obronie i seryjnie trafiane rzuty z półdystansu
i dystansu sprawiły, że na koniec trzeciej

Piłka ręczna

Felerna druga połowa

Mimo obiecującego początku, w sobotę (25.10.), sośnicka twierdza nie została zdobyta przez rudzkie wojowniczki. Niestety szczypiornistki z Gliwic
w drugiej połowie rozegrały bardzo dobry mecz i pewnie pokonały Zgodę Ruda Śląska 31:20 (14:13). – Do przerwy

mieliśmy do czynienia z bardzo równym
meczem. Na drugą część gry na parkiet
weszły bardzo doświadczone zawodniczki rywalek, mające za sobą starty w Superlidze. Niestety dlatego też wynik odjechał nam w drugiej połowie. Porażka
jedenastoma punktami może wyglądać

Pływanie

Pływackie zdobycze

Gratulujemy pływakom sukcesu.

Od piątkowych (24.10.) zawodów
Ligi Klubów Śląskich Rocznik 2003
w Radlinie rozpoczął się miniony ty-

dzień dla pływaków
UKP Ruda Śląska.
Na tych zawodach
reprezentant UKP,
Igor Wróbel, zdobył
srebrny medal na
100 m stylem klasycznym. Następne
zawody odbyły się
25.10. – był to III
Mityng
Pływacki
Rybnik 2014. Te zawody dostarczyły
niesamowitych emocji i wrażeń oraz
wzbogaciły dorobek
klubu o kolejnych 9 medali. Medale
zdobyli: Igor Wróbel – złoty medal na
50 m stylem klasycznym oraz złoty

Rudzianie nie dali sobie wyszarpać zwycięstwa.

Piekary Śląskie 36:35. Pierwsza połowa była dość wyrównana, jednak
do szatni to goście schodzili z dwubramkową przewagą. W drugiej części gry gospodarze przechylili szalę

zwycięstwa na swoją stronę. Duża
zasługa w tym najskuteczniejszego
w całym meczu Roberta Kurzawy,
który w jednej połowie zdobył 9 bramek.

ćwiartki Pogoń doszła rywala na 3 punkty. W czwartej kwarcie kibice oglądali
wyrównaną walkę z obu stron. Każda
próba odskoczenia na bezpieczną przewagę Mickiewicza spotykała się z natychmiastową ripostą Pogoni. Niestety
skuteczne akcje w końcówce byłych zawodników Pogoni – Kolendy i Leszczyńskiego sprawiły, że 2 punkty zostały
w Katowicach.
KKS Mickiewicz Romus Katowice
78:73 (41:32) Pogoń Ruda Śląska

Pływanie

tragicznie, jednak z grą nie było aż tak
źle. Pierwsza połowa tego meczu to najlepszy nasz okres gry w tym sezonie –
mówił po meczu Marek Płatek, trener
Zgody. W pierwszej połowie warta wyróżnienia była gra bramkarki oraz zawodniczek odpowiedzialnych za rozgrywanie w zespole Zgody.
KS Sośnica Gliwice 31:20 (14:13)
Zgoda Ruda Śląska

medal na 100 m stylem klasycznym,
Maja Kapcińska: brązowy medal na
100 m stylem motylkowym i brązowy
medal na 100 m stylem grzbietowym,
Natalia Zięba – brązowe medale na 50
m stylem klasycznym i na 100 m stylem klasycznym, Gabrysia Surmiak –
brązowy medal na 100 m stylem klasycznym. Brązowy medal – sztafeta
4x50 m stylem zmiennym w składzie:
Julia Wręczycka, Patrycja Lip, Natalia
Zięba, Maja Kapcińska, brązowy medal – sztafeta 4x50 m stylem dowolnym w składzie: Julia Wręczycka, Patrycja Lip, Natalia Zięba, Maja Kapcińska.
Natomiast ostatnie zawody to „Grand
Prix Polski”, które odbyły się w Krakowie 25-26.10. W obecności czołówki
polskich pływaków w kategorii senior,
zaprezentowała się trójka naszych pływaków: Karolina Pawera, Kamil Walessa i Jakub Rutkowski.

Medale
na Mityngu

Reprezentacja UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska w sobotę
(25.10.) wzięła udział w zawodach
pływackich – III Mityng Pływacki
Rybnik 2014. Klub reprezentowało 16
zawodników, którzy łącznie wywalczyli 22 medale oraz ustanowili 4 nowe rekordy Mityngu.
Czterokrotnie na najwyższym stopniu podium stanęła Patrycja Szymczak
w konkurencjach stylu dowolnego
i grzbietowego (50 m i 100 m).
Cztery medale wywalczył również
Wiktor Kijek – 3 złote (50 m i 100 m
stylem motylkowym, 100 m stylem
dowolnym) i jeden srebrny (100 m stylem zmiennym).
Po trzy medale dla klubu zdobyli:
Arkadiusz Czyżak – 2 złote i 1 srebrny
oraz Patryk Jeziorski – 1 srebrny i 2
brązowe (obaj rywalizowali w konkurencjach 50 m stylem dowolnym oraz
50 m i 100 m stylem motylkowym)
i Dominika Nocoń – 3 srebrne medale
w konkurencjach (50 m i 100 m stylem
motylkowym i 100 m stylem zmiennym).
Nicole Piotrowska wywalczyła
srebrny i brązowy medal w konkurencjach stylu grzbietowego (50 m i 100
m).
W konkurencjach sztafetowych
srebrny medal zdobyła sztafeta mężczyzn 4x100 m stylem dowolnym
w składzie: Jakub Dudziński, Arkadiusz Czyżak, Artur Wyciślok i Patryk
Jeziorski; zaś sztafeta kobiet w składzie: Weronika Majewska, Marta Skudlik, Nicole Piotrowska i Magdalena
Skudlik dwukrotnie stanęła na najniższym stopniu podium (4x50 m stylem
zmiennym, 4x100 m stylem dowolnym).
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Piłka nożna – liga okręgowa

Gran Derbi dla Uranii

Derby nie zawiodły kibiców.

Sobotni (25.10.) hit nie rozczarował.
Rudzkie derby pomiędzy Uranią a Wawelem zakończyły się imponującym
zwycięstwem kochłowiczan aż 4:2. Licznie zgromadzeni kibice zobaczyli trzy-

mające w napięciu i pełne walki widowisko.
Od pierwszych minut widać było, że będzie to mecz walki. Żadna z drużyn nie
odpuszczała, dlatego na boisku dochodziło

Piłka nożna – III liga

Dramat w Zdzieszowicach

Piłkarze Grunwaldu nie będą miło wspominać sobotniego (25.10.) wyjazdu do Zdzieszowic. Tamtejszy Ruch pokonał podopiecznych Jacka Bratka – 6:2. Aż cztery bramki
dla gospodarzy padły w drugiej połowie.
Początek ułożył się po myśli rudzian. Już
w czwartej minucie Kot wyszedł sam na

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna – III liga
2 listopada (niedziela),
godz. 11.00
Grunwald Ruda Śląska – Podbeskidzie II Bielsko-Biała
Piłka nożna – liga okręgowa
– grupa II
2 listopada (niedziela),
godz. 13.00
Buk Rudy – Urania Ruda Śląska
2 listopada (niedziela),
godz. 13.00
Wawel Wirek – MKS ZabrzeKończyce
Piłka nożna
– „A” klasa
2 listopada (niedziela),
godz. 11.00
Jastrząb Bielszowice – Pogoń
Nowy Bytom
Koszykówka
2 listopada (niedziela),
godz. 17.00
KS Pogoń Ruda Śląska-Gimbasket Wrocław
Tenis stołowy
II liga kobiet
31 października godz. 19.30
JKTS Jastrzębie-Zdrój – UKS
Halembianka 2001 Ruda Śląska.

sam z bramkarzem i dał swojej drużynie
prowadzenie. „Zieloni” cieszyli się z tego
wyniku tylko pięć minut. W 9. minucie ładne dośrodkowanie wykorzystał kapitan
miejscowych, doprowadzając do wyrównania. Zawodnicy Ruchu częściej utrzymywali się przy piłce i stwarzali sobie dogodne

do wielu starć. Pierwszego gola w meczu
zdobył Musiał, który perfekcyjnie wykorzystał rzut wolny i wyprowadził Uranię
na prowadzenie. Goście zza miedzy długo
nie byli dłużni i w 32. minucie wyrównali,
po strzale głową Piętonia. Do przerwy
utrzymał się wynik 1:1.
– Był to typowy mecz derbowy. Do przerwy było dużo walki. Strzeliliśmy bramkę
po stałym fragmencie gry. Dla nas w tej
części gry ważne było, że posiadaliśmy
częściej piłkę, jednak nic z tego nie wychodziło – tłumaczył Jarosław Zajdel, trener
Wawelu.
Druga połowa, podobnie jak pierwsza,
zaczęła się od bardzo siłowej i pełnej walki
gry. Pierwsi po przerwie objęli prowadzenie gospodarze. Po przepięknej kontrze na
listę strzelców wpisał się Kornas. Tym razem kochłowiczanie nie chcieli szybko
oddać prowadzenia i w 73. minucie wynik
na 3:1 podwyższył Zawisza. Urania nie
mogła jednak czuć się pewnie, ponieważ
rywale wciąż atakowali i chcieli odmienić

sytuacje. Tuż przed przerwą dzięki jednej
z takich okazji, zdołali zdobyć jeszcze jedną bramkę.
W 60. minucie zawodnicy Grunwaldu
wyrównali po dobrym uderzeniu Zalewskiego. Jednak było to ostatnie trafienie na
jakie było stać rudzian, potem pierwsze
skrzypce grali już tylko gospodarze. Kolejne minuty to festiwal błędów rudzian i bezwzględności Ruchu Zdzieszowice. W 63.,

Piłka nożna – IV liga

Nie utrzymali zwycięstwa

Rudzianie rozczarowali w drugiej połowie.

W sobotę (25.10.), pomimo jednobramkowej przewagi, podopiecznym
trenera Marka Piotrowicza nie udało
się wywalczyć jakichkolwiek punktów. W drugiej połowie zawodnicy

Slavii stracili aż dwa gole ostatecznie
przegrywając mecz z Przyszłością
Ciochowice – 1:2.
Pierwsza połowa była bardzo wyrównanym widowiskiem. Slavia gra-

losy meczu. Bramkę kontaktową dla Wawelu w 74. minucie zdobył G. Kałużny.
Goście dalej ruszyli do ataku, jednak nie
udało im się już doskoczyć do rywali. W doliczonym czasie gry kropkę nad „i” postawił Zawisza, ustalając swoją drugą bramką
wynik na 4:2.
– Straciliśmy głupie bramki po stałych
fragmentach. Mecz był na dobrym poziomie. Urania gra bardzo widowiskowo,
więc kibice na pewno nie mogli narzekać.
Obydwie drużyny dały dziś z siebie wszystko – mówił po meczu Stanisław Mikusz,
trener Uranii.
Urania Ruda Śląska 4:2 (1:1) Wawel
Wirek
Wawel: Gawlik, Grzywa, Pilszczek
(‘59 Lux), G. Kałużny, Maciejok, Piętoń,
K. Kałużny, Pyc, Jaromir, Majnusz (‘77
Aleksa)
Urania: Koperwas, Hejdysz, Gabryś,
Barczak, P.Grzesik, Zawisza, Musiał,
Kornas, Kamieński, Stawowy, Mzyk
(‘13 Piecha) (‘+90 Zalewski)

75., 79. i 85. minucie padały kolejne bramki
dla lepiej dysponowanych rywali.
Ruch Zdzieszowice 6:2 (2:1)
Grunwald Ruda Śląska
Grunwald: Soldak – Łęcki (kpt), Wolek,
Szczypior, Kiepura – Włodarczyk, Brzozowski, Zalewski, Dreszer, Ciołek – Kot
Rezerwa: Radkiewicz – Kowalski, Jagodziński, Bryk, Szczygieł, Stanisławski
Trener: Jacek Bratek
ła bardzo dobrze w tej części gry czego efektem było zdobycie w 41. minucie bramki. Strzelcem gola był
Gancarczyk.
W drugiej połowie coraz gorzej
wyglądała gra rudzian. Zawodnicy
Slavii często wpuszczali przeciwników pod swoje pole karne. Jedna
z takich akcji zakończyła się zagraniem ręką zawodnika Slavii, co zaowocowało rzutem karnym i bramką.
W 80. minucie goście dołożyli kolejnego gola i mecz zakończył się wynikiem 1:2.
– Myślę, że zawodnicy przestraszyli się w drugiej połowie tego, że mogą
wygrać to spotkanie. Było w naszej
grze dużo nerwowości i błędów. Przegraliśmy, bo straciliśmy o jedną
bramkę za dużo – mówił po meczu
trener rudzian.
Slavia Ruda Śląska 1:2 (1:0) LKS
Przyszłość Ciochowice

Liga Rudzkich Orlików

Gala orlików

W niedzielę (26.10.) Liga Rudzkich Orlików podsumowała cały miniony sezon.
Puchary i wyróżnienia otrzymały najlepsze
drużyny oraz wyróżniający się zawodnicy.
– Był to cały sezon pełen dobrej gry,
w którym zmierzyły się 32 drużyny oraz
około 500 zawodników. Chcemy uhonorować najlepsze drużyny i zawodników –
tłumaczył Arkadiusz Chmielewski z dzia-

łu organizacji imprez MOSiR-u Ruda
Śląska. – Zawodnicy licznie przyszli na
galę, wszyscy chcą się razem spotkać
i pogadać. Poziom ligi wzrasta z roku na
rok – dodał.
To już trzeci sezon Ligi Rudzkich Orlików. W tym roku najlepsza okazała się
być drużyna P.H.U ZYGZAK, drugie
miejsce zajął klub ZZRG BIELSZOWI-
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Zawodnicy dostali piękne puchary.

CE, a trzecie zespół MATIK. Najlepszym
strzelcem został Dariusz Sobiech z drużyny P.H.U ZYGZAK.

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

Polonia Bytom
16
Odra Opole
16
Ruch Zdzieszowice 16
Skra Częstochowa
16
BKS Stal Bielsko-Biała 16
Rekord Bielsko-Biała 16
GKS 1962 Jastrzębie 16
Polonia Łaziska Górne 16
Pniówek Pawł. Śląskie 16
Szombierki Bytom
16
Górnik II Zabrze
16
LKS Czaniec
16
Ruch II Chorzów
16
Swornica Czarnowąsy 16
Grunwald Ruda Śląska 16
Podbeskidzie II
16
Górnik Wesoła
16
Małapanew Ozimek 16
Piast II Gliwice
16
Skalnik Gracze
16

37
34
30
30
29
28
27
25
24
23
23
22
21
19
18
17
16
9
8
7

41-10
36-20
30-16
33-13
34-15
31-22
24-19
18-19
23-16
23-18
32-24
12-17
29-34
20-32
18-28
20-21
24-35
9-37
18-41
12-50

Wieści z „A” klasy
W 10. kolejce A-klasy podokręgu Katowice w meczu z drużyną FC Katowice Pogoń wygrywa 2:0 po bramkach Łukasza
Mielnickiego oraz Michała Zugi
z rzutu karnego. Jastrząb Bielszowice zmierzył się w derbach
z Uranią II Ruda Śl. Mecz zakończył się wynikiem 2:3 dla kochłowiczan.

Wyniki drużyn młodzieżowych
Juniorzy
Slavia Ruda Sl. 1:1 Wyzwolenie Chorzów (Walczewski); Wawel Wirek 1:0 Gwiazda (Shmidt);
Jastrząb Bielszowice 2:0 Naprzód
Lipiny (Gomoluch i P. Latoska);
Polonia Bytom 6:0 Pogoń Ruda
Śląska; Urania 8:0 AKS Wyzwolenie Chorzów
Rocznik 2000
Wawel Wirek 0:11 Stadion Śląski, Gwiazda Ruda Śląska 0:2 Sarmacja Będzin
Rocznik 2001
Lipiny 3:2 Slavia Ruda Śl.;
Ruch Chorzów 4:0 Wawel Wirek;
GieKsa Katowice 4:1 Grunwald
Ruda Śl. (Aruczan); Jastrząb Bielszowice 1:3 MK Katowice (Zalewski), „Pogoń” Imielin 0:4
Gwiazda Ruda Śl.
Rocznik 2002
Wawel Wirek 0:7 Wyzwolenie
Chorzów; Zantka Chorzów 0:3
Grunwald Ruda Śl. (P. Sobstyl,
Jankowski, samob.), Pogoń Ruda
Śląska 9:0 Urania Ruda Śląska
Rocznik 2003
Wawel Wirek 1:1 Józefka (Piekarski), Polonia Łaziska 6:3 Pogoń Ruda Śląska
Rocznik 2005
Slavia Ruda Śl. 5:6 Józefka
(Sładkowski X4, Nowiński);
Grunwald Ruda Śl. 1:10 Stadion
Śląski (Kopkin)
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Przed nami prawdopodobnie jeden z najgorszych okresów dla kierowców. Niebezpieczne dalekie podróże świąteczne, niesprzyjająca jesienna aura, błoto, żwir, sól,
piasek, resztki asfaltu, a wkrótce nawet i śnieg oraz grudy lodu mogą sprawić, że nasz samochód dotkliwie odczuje najbliższe tygodnie. Dlatego warto jak najszybciej
wybrać się na myjnię i zadbać o pojazd. Porozmawialiśmy ze Szczepanem Mańką, diagnostą z firmy Auto-Bud Sp. zo. o.o na temat tego, jak zaradzić takim przykrym
konsekwencjom.

Mycie samochodu, by nie mieć kłopotu

– Zbliża się listopad, czy zaczynają się już kolejki do myjni?
– Można powiedzieć, że klientów
przyjeżdża coraz więcej. Im bardziej
będą odczuwalne zmiany pogodowe,
tym liczba klientów na pewno będzie
większa. Od pogody zależy też to, jak
myjemy auto. Gdy meteorolodzy zapowiadają długi czas ładnej pogody,
bez opadów, to klienci myją kompleksowo, razem z woskowaniem. Gdy
aura nie dopisuje, a pogoda jest
w kratkę, wtedy większość wybiera
mycie zasadnicze oraz płukanie.
– Czy rzeczywiście ta dbałość
o czystość pojazdu jest aż tak ważna?
– Kierowca na pierwszym miejscu
stawia na bezpieczeństwo, jednak w pogoni za nim często zapomina o podstawie jaką jest czystość. Źle umyte auto
często może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji drogowych w momencie, gdy zabraknie nam widoczno-

ści lub nie będziemy mogli dobrze poinformować innych kierowców o swoich zamiarach.
– Mycie teraz przed zimą jest chyba szczególnie ważne?
– Służby drogowe wykorzystują
różnego typu substancje do walki ze
śniegiem i lodem. Na karoserii pojazdów osiadają sól i piasek. Przez żwir
na lakierze mogą pojawić się odpryski. W okolicach nadkoli często zamarzają bryły pełne drogowego brudu.
Do tego dochodzi ciągła wilgoć. Niestety, gruba warstwa zanieczyszczeń
nie chroni ani karoserii, ani podwozia
przed korozją czy uszkodzeniami.
Trzeba bardzo mocno zadbać o te części pojazdu.
– Gdzie myć samochód najdokładniej?
– W czasie mycia samochodu przed
zimą powinniśmy szczególnie pamiętać o dokładnym wymyciu nadkoli
oraz progów samochodowych, bo tam

gromadzi się najwięcej soli i piasku.
– Przed takimi warunkami pogodowymi warto chyba dość skrupulatnie podejść do kwestii mycia?
– W naszej myjni samoobsługowej
jest pięć programów. Warto użyć podczas czyszczenia każdego z nich.
– Co to za programy?
– Pierwszy z nich stosuje się do
mycia felg i obręczy kół. Rozpyla on
środek specjalnie nadający się do tego typu czyszczenia. Alufelga to
część szczególnie narażona na zanieczyszczenia, stąd takie specjalne
traktowanie. Drugi program to mycie
zasadnicze. Tą opcją myjemy cały samochód, podczas rozpylania tworzy
się charakterystyczna biała piana.
Kolejnym programem jest spłukiwanie zwykłą wodą pod ciśnieniem. Następnie woskujemy, jest to niezwykle
ważne, ponieważ w momencie długiego okresu dobrej pogody auto
o wiele wolniej się brudzi. W ostat-

nim programie auto płukamy wodą
zmineralizowaną, która nie robi na
lakierze zacieków.
– Myjnia samoobsługowa w takim okresie zdaje się być lepszym
wyjściem od automatycznej.
– Tak, szczególnie chodzi o myjnię
z
mechanicznymi
szczotkami.
Szczotki na takich myjniach są dość
twarde, a w czasie zraszania samochodu woda nigdy dokładnie nie
opłucze piasku zgromadzonego na
samochodzie. Gdy szczotki zaczną
się obracać, rozniosą piasek po całej
karoserii auta. Ziarenka piasku porysują wówczas wierzchnią warstwę
lakieru. Skutkiem tego może być
zmatowienie karoserii auta.
– Warto się pośpieszyć i umyć auto już teraz?
– Tak, warunki nie są jeszcze aż tak
uciążliwe. Mycie podczas mrozów
jest bardziej skomplikowane. Musimy
wtedy bardziej uważać i po myciu po-

winniśmy szybko przystąpić do jego
wycierania, zanim mokre powierzchnie zdążą przymarznąć. Jeśli do tego
dopuścimy, będzie to szkodliwe dla
powłoki lakierniczej i plastikowych
elementów, np. klamek. W skrajnej
sytuacji te ostatnie mogą przez mróz
“skruszeć” i popękać.
– Dlaczego warto umyć auto
w waszej myjni?
– W naszej myjni stosowane są
bardzo dobre środki czystości. Ludzie chwalą sobie to, że już za pięć
złotych są w stanie wykonać podstawowe mycie. Powiedzmy sobie
szczerze, że kwota pięciu złotych
w dzisiejszych czasach za mycie jest
naprawdę dobra. Używane przez nas
środki są na tyle silne, że bardzo dobrze usuwają cały brud z samochodu. Słyszałem już różne opinie o innych myjniach i wiem, że za taką
cenę nie wszędzie można tak dobrze
zadbać o swój pojazd.

