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Grażyna Dziedzic, dotychczasowa prezydent Rudy Śląskiej będzie rządziła miastem przez kolejną kadencję. Tak zdecydowali rudzianie podczas niedzielnej, drugiej
tury wyborów samorządowych.

Grażyna Dziedzic znów u steru. Wygrała w wyborach

Grażyna Dziedzic,
KWW Grażyny Dziedzic

58,2%
Wygrała w 70 z 79
komisji wyborczych

wygraną w wyborach prezydent Grażyna Dziedzic. – Zawsze mówiłam, że
najlepszym sposobem oceny każdego
prezydenta są wybory. To one w najlepszy sposób pokazują, czy mieszkańcy dobrze oceniają dotychczasowego
prezydenta, czy też nie. Mam tę satysfakcję, że w tym roku swój głos na
mnie oddało ponad 20 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Tymczasem 4 lata
temu nieco ponad 16 tys.
O komentarz do wyników wyborów
zwróciliśmy się także do drugiej kandydatki. Niestety wicemarszałek Aleksandra Skowronek nie znalazła na to
czasu z uwagi na poniedziałkowe
uczestnictwo w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Dokończenie na str. 3

W minioną niedzielę do urn udało
się ok. 32 proc. mieszkańców Rudy
Śląskiej, czyli ok. 35 tys. spośród 111
tys. uprawnionych rudzian. W wyścigu o fotel prezydenta miasta stanęły
Grażyna Dziedzic oraz Aleksandra
Skowronek.
Podczas drugiej tury głosowania
dotychczasowa prezydent Rudy Śląskiej zdobyła 20 224 głosy (czyli 58,2
proc.), natomiast kandydatka PO
uzyskała 14 528 głosów (41,8 proc.).
Warto dodać, że na 79 komisji obwodowych w naszym mieście pierwsza
z kandydatek wygrała w 70 z nich, natomiast Aleksandra Skowronek najwięcej głosów otrzymała w dziewięciu
obwodach.
– Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona z poparcia udzielonego mi
przez mieszkańców Rudy Śląskiej. Dla
mnie to dowód, że rudzianie po pierwsze dobrze ocenili to, co w ostatnich
czterech latach zrobiliśmy w mieście,
a po drugie – pozytywnie przyjęli mój
program wyborczy – komentuje swoją

Aleksandra Skowronek,
Platforma Obywatelska

41,8%
Wygrała tylko w 9
komisjach wyborczych

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
REKLAMA
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TYLKO 4.12.2014
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67

(SZTYGARO-PACK)

99

do wyczerpania zapasów

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

Zrób zakupy za min. 300 zł
(lub 3 x 100 zł)
w dniach 4-21.12.2014 r.
i odbierz bransoletkę
w PREZENCIE
Wartość detaliczna bransoletki 59 zł
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Dokończenie ze str. 1

„Piszę do Państwa z problemem zbyt mocnego przechyłu budynku, który znajduje się na ulicy Kałusa 17. Budynek nawiedzają silne trzęsienia na skutek eksploatacji
pobliskiej kopalni, lecz ostatnie było tak mocne, że spadły dwie cegły z dachu – prawdopodobnie z komina. Dodatkowo w całym budynku są krzywe podłogi. Wykonałem w 2012 remont całego mieszkania. Niestety po dwóch latach problem powrócił. Mam ogromne obawy o to, by budynek się nie zawalił, dlatego postanowiłem
zwrócić uwagę na jego stan” – pisze do nas jeden z mieszkańców.

Grażyna
Dziedzic
Szkody górnicze – z nimi źle, bez nich jeszcze gorzej
znów u steru.
Wygrała
w wyborach

Frekwencja w drugiej turze wyborów jest zawsze
znacznie niższa.
Foto: MS

Zaprzysiężenie prezydent odbędzie
się w ciągu siedmiu dni od podania
oficjalnych wyników wyborów samorządowych. Tymczasem Grażyna
Dziedzic już planuje pierwsze działania, w tym inwestycje z jej programu
wyborczego.
– Przypominam, że w projekcie budżetu miasta na rok 2015 mamy zarezerwowaną rekordową kwotę ponad
100 mln złotych na inwestycje. Będą to
głównie inwestycje drogowe z trasą
N-S na czele, ale nie tylko. Poza tym
zamierzam jak najszybciej uruchomić
program taniego budownictwa jednorodzinnego i mój sztandarowy pomysł
bezpłatnej komunikacji miejskiej. Liczę tu oczywiście na wsparcie ze strony nowych radnych Rudy Śląskiej –
przyznaje prezydent miasta.
Przypomnijmy, że w pierwszej turze
głosowania, które odbyło się 16 listopada, Grażyna Dziedzic zdobyła ok.
37 proc., a Aleksandra Skowronek –
prawie 25 proc. głosów. W związku
z tym, że żadna z pań nie zdobyła więcej niż połowy ważnych głosów (co
jest przepisowym warunkiem), w mieście zarządzono drugą turę wyborów.
Joanna Oreł

Takich przypadków w Rudzie Śląskiej jest wiele. Choć kopalnie są
najważniejszym pracodawcą w mieście, to ich działalność nie odbywa
się w sposób bezproblemowy. Podobna sytuacja miała miejsce 21 listopada w Halembie, kiedy to mocny wstrząs górniczy sprawił, że popękały ściany budynku przy ulicy 1
Maja 86, a uszkodzeniu uległ także
dach.
– Urząd Miasta odpowiada za
mienie komunalne i w tym zakresie
występuje do przedsiębiorcy górniczego o usunięcie szkód wywołanych
ruchem zakładu górniczego. Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, placówki zdrowia, sportu
i kultury, posiadają stosowne upoważnienia do zawierania ugód
z przedsiębiorcą górniczym na naprawę szkód, a w przypadku jednorazowego odszkodowania takiego
obiektu sprawę przejmuje gmina –
o możliwości podjęcia kroków w tej
sprawie mówi Romuald Pasternok,
z Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
– Do przedsiębiorcy górniczego
z wnioskiem o naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego może wystąpić właściciel, zarządca lub pełnomocnik prawny –
dodaje.
W przypadku eksploatacji nie ma
możliwości, by zapobiec jej ewentualnym skutkom. Każdy wybór terenu, który stwarza możliwość wydobycia, jest konsultowany z wieloma
jednostkami, a także dogłębnie analizowany. Nowe złoża to dla kopalń
szansa na dalszą działalność, a co za
tym idzie – miejsca pracy.
Choć eksploatacja sprawia pewne
uciążliwości, kopalnie starają się

Mocny wstrząs górniczy z 21 listopada sprawił, że popękały ściany budynku przy ulicy 1 Maja 86.

REKLAMA

w miarę możliwości usuwać szkody
górnicze i minimalizować skutki wydobycia na powierzchni. W ostatnich
latach kopalnie systematycznie nadrabiają prostowanie budynków, co
umożliwiła m.in. innowacyjna metoda, w której stosuje się tzw. siłowniki
hydrauliczne sterowane komputerowo. Poprzez prowadzoną rektyfikację
wyprostowano m.in. bloki przy ul.
Osiedlowej, czy znacznie wychylony
wieżowiec przy ul. Jankowskiego.
Co natomiast można zrobić ze szkodami mniejszej wagi?
– Z uwagi na terytorialne rozproszenie oddziałów w Kompanii Węglowej S.A. obowiązuje zasada, że sprawy szkód górniczych prowadzą poszczególne kopalnie, dysponujące
odpowiednimi służbami specjalizującymi się w problematyce ochrony po-

wierzchni przed skutkami eksploatacji górniczej – informuje Kompania
Węglowa. Każdy, kto zainteresowany jest likwidacją szkód, może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie postępowania na
stronie www.kwsa.pl w zakładce
„Pozostała działalność”.
Warto zaznaczyć, że to właśnie do
Rudy Śląskiej trafia największy odsetek środków przeznaczanych przez
Kompanię Węglową na likwidację
szkód. Rudzkie kopalnie na bieżąco
usuwają występujące uszkodzenia
poprzez wybrane firmy budowlane.
Natomiast wszystkie budynki, szczególnie te posiadające niską odporność oraz zły stan techniczny, znajdują się pod nadzorem specjalistów
z zakresu budownictwa.
Magdalena Szewczyk

REKLAMA

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA

760 40 80

Foto: MS
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Radni ślubowali. Wybrano także przewodniczącego
– Obdarzyliście mnie zaufaniem,
ale zarazem nałożyliście na mnie obowiązki kierowania tą Radą. Ze swojej
strony zrobię wszystko, by Rada Miasta cieszyła się dobrą opinią, mając na
myśli odbywające się sesje oraz dyskusje podczas obrad – mówił Kazimierz Myszur, wybrany na przewodniczącego Rady Miasta.
Podczas pierwszej sesji, która odbyła się w poniedziałek (1.12.), nowo
wybrani radni złożyli ślubowanie oraz
zagłosowali nad kandydaturami na
przewodniczącego Rady. Z dwóch
zgłoszonych kandydatów, Krzysztofa
Rodzocha oraz Kazimierza Myszura,

Przewodniczącym Rady Miasta został Kazimierz
Myszur.
Foto: MS

przedstawiciele mieszkańców wybrali
radnego Prawa i Sprawiedliwości.
– Będę się starał przekonać do siebie tych, którzy nie zagłosowali na
moją kandydaturę oraz będę dążył do
tego, żeby praca na linii Rada Miasta,
poszczególni radni i prezydent była
wykonywana z pożytkiem dla mieszkańców. Jesteśmy przedłużeniem głosów naszych wyborców – dodał nowy
przewodniczący, który funkcję objął
uzyskując 14 głosów.
W obradach udział wzięło 22 radnych. Na sali sesyjnej nie pojawiły się
Aleksandra Skowronek oraz Katarzyna Korek, natomiast Grażyna Dziedzic, wybrana na urząd prezydenta
miasta, nie brała udziału w głosowaniu.
Według obecnych wyników na liście radnych pojawiło się 11 nowych
nazwisk, jednak ulegnie ona zmianie
po wyborze zastępców prezydenta.
– Jako że reprezentuję teraz mieszkańców w Radzie Miasta, towarzyszy
mi poczucie wielkiej odpowiedzialności, po części także stres, ale przede
wszystkim wielka radość, że mieszkańcy oddający na mnie głos mi zaufali –
mówiła Agnieszka Płaszczyk, która
funkcję radnej objęła po raz pierwszy,
startując z KWW Grażyny Dziedzic.
– Od kilku lat działam dla Orzegowa i całym sercem jestem z tą dzielnicą, a także z całym okręgiem. Miesz-

Radni złożyli podczas sesji ślubowanie.

kańcy mogą liczyć na moje wsparcie
– dodała radna.
Rada Miasta zaprzysiężona na lata
2014 – 2018 to także radni, którzy
funkcję pełnić będą kolejną kadencję:
– Wiek nie odgrywa roli. Jestem
w pełni gotowa do pracy i bardzo ją
lubię. Do funkcji radnego podchodzę
z pasją, rozmawiam z ludźmi,
a także mam dużo czasu na obowiązki,
co powoduje, że jestem dyspozycyjna
– podkreślała radna Cecylia Gładysz
i dodała: – Uważam, że w Radzie powinni zasiadać zarówno młodzi jak
i seniorzy, bo każda grupa społeczna
ma inne oczekiwania.

3

Wiadomości Rudzkie 3.12.2014

Złóż życzenia
świąteczne na łamach
„Wiadomości Rudzkich”
Promocja 10 zł
(od osób prywatnych)

Foto: MS

W najbliższym czasie ma zostać podana data zaprzysiężenia prezydenta,
wtedy też mieszkańcy poznają ostateczny skład Rady. Jednak prace ruszyły już pełną parą.
– Chcę poinformować radnych, że
w tym tygodniu będę chciał zwołać
jeszcze jedną sesję, która będzie miała
na celu wyłonienie dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych oraz członków komisji,
byśmy mogli zacząć pracę w normalnym trybie – poinformował Kazimierz
Myszur, który sesję zwołał na czwartek, 4 grudnia.
Magdalena Szewczyk

17 grudnia, na łamach naszej
gazety będziecie Państwo mogli
złożyć życzenia świąteczne
i noworoczne. To doskonała
możliwość pokazania swoim
bliskim, że o nich pamiętamy
i czujemy się z nimi związani.
Życzenia do 26 słów
cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy
do 12 grudnia w redakcji
przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem
telefonu 32 248-60-97.
***
Informujemy że w dniach od 22
do 31 grudnia 2014 r. redakcja
gazety ,,Wiadomości Rudzkich”
będzie nieczynna.
OGŁOSZENIE
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W Hooverze ślubowali
– Dziś mamy Święto Podchorążego, czyli święto wszystkich szkół
wojskowych,
obchodzone
we
wszystkich pionach służb mundurowych. Jest ono związane z rocznicą
wybuchu powstania listopadowego.
To przede wszystkim święto naszej
szkoły, bo w tym dniu uczniowie
składają po raz pierwszy ślubowanie – mówił Mirosław Surma, nauczyciel w ZSO nr 4.
W piątek (28.11.) w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 4 im.
H.C. Hoovera odbyło się uroczyste
ślubowanie klas pierwszych, których uczniowie w tym dniu stali się
pełnoprawnymi członkami klas
mundurowych – wojskowych i policyjnych.
– To wydarzenie wiąże się z długimi przygotowaniami związanymi
przede wszystkim z nauką musztry,
ceremoniału wojskowego, historii
i tradycji szkoły – podkreślał nauczyciel.
Po ślubowaniu zebrani przemaszerowali sprzed szkoły pod tablicę
upamiętniającą ofiary powstań śląskich oraz II wojny światowej, któ-

Fajer w naszej szkole

Podczas uroczystości ślubowanie składały klasy wojskowe i policyjne.

ra wmurowana jest w budynek
dawnego ratusza przy ulicy kard.
Hlonda. Tam odbył się uroczysty
Apel Poległych. Po nim uczniowie
liceum bawili się na tradycyjnym
Balu Podchorążego. – Każdy stresuje się przed takim ślubowaniem,

Foto: MS

ja również, pomimo tego, że od lat
organizuję tego typu imprezy i sam
przeżyłem je w wojsku – o podejściu uczniów do tak podniosłego
wydarzenia mówił Mirosław Surma.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

Na kochłowickim fajerze nie zabrakło śląskich potraw. 

Foto: DK

We wtorkowe popołudnie (25.11.) kochłowicka Szkoła Podstawowa nr 21 długo
jeszcze była pełna uczniów, ich rodziców,
nauczycieli oraz gości. Wszystko to za
sprawą obchodów Dnia Śląskiego.
– Doczekaliśmy się 18. edycji imprezy
„Dzień Śląski, czyli fajer w naszej szkole”,
która po raz kolejny zgromadziła naszą
szkolną brać na wspólnej zabawie – powiedziała Ewa Chowaniec, dyrektor szkoły. Popołudniowy fajer okazał się prawdziwą ucztą kulinarną. Każda klasa wraz z rodzicami przygotowała stanowisko, na któ-

rym pojawiły się śląskie potrawy. – Dzisiejszym tematem są szałoty oraz szkloki –
mówiła Ewa Chowaniec.
Poza tym uczniowie zaprezentowali
m.in. przedstawienia teatralne w gwarze
śląskiej, pokazy tańca i śpiewu, a także
zwycięskie występy szkolnej edycji MiniPlayback Show, poświęconego piosenkom
zespołów o śląskim pochodzeniu. – Z wielu przygotowanych atrakcji najbardziej
podobają nam się rywalizacje sportowe –
komentowali chłopcy z klasy IV.
Dominika Kubizna

Sięgnęli do korzeni

Uczestnicy musieli dołożyć wszelkich starań, by ubrać drzewo w ciekawą kompozycję plastyczną.	 Foto: MS

Dotrzeć do swoich korzeni to niełatwa
sprawa. Jednak z pomocą bliskich można
stworzyć prawdziwe drzewo genealogiczne, przedstawiające kilka pokoleń rodziny.
Dowodem na to są prace stworzone przez
uczniów biorących udział w drugiej już
edycji konkursu „Historia mojej rodziny
w drzewie genealogicznym”, zorganizowanego 24 listopada w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 na Kłodnicy.
– W zeszłym roku Związek Górnośląski
zaproponował nam organizację takiego
konkursu, a dzisiaj odbywa się on już po
raz drugi. Jesteśmy naprawdę zadowoleni,
bo zgłosiło się do niego wiele szkół, za-

równo podstawowych jak i gimnazjów –
tłumaczyła Anna Wlaszczyk, dyrektor
szkoły.
Do konkursu wpłynęło 26 prac, z czego
16 ze szkół podstawowych, natomiast 10
ze szkół gimnazjalnych. – Prace są przepiękne, dlatego oprócz pierwszych trzech
miejsc postanowiliśmy wręczyć także wyróżnienia – dodała dyrektor.
– Pracę pomagała mi wykonać babcia
Ewa – mówił sześcioletni Wojtek. – Podoba mi się, że na moim drzewie genealogicznym jest mój kochany braciszek – dodał.

MS

WOKÓŁ NAS

Rozdajemy prezenty!
Z okazji zbliżającego się Dnia św. Mikołaja przygotowaliśmy dla naszych
Czytelników dwa zestawy upominkowe. Zestaw nr 1: książki „Kurort amnezja”
Anny Fryczkowskiej i ,,Miasto z lodu” Małgorzaty Wardy oraz kubek firmowy
,,Wiadomości Rudzkich”. Zestaw nr 2: książki „Dolina Spełnienia” Amy Tam
i „Więcej Czerwieni” Katarzyny Puzyńskiej oraz kubek firmowy ,,Wiadomości
Rudzkich.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.zestaw1 + imię i nazwisko
lub wiad.zestaw2 + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y
czekamy 3.12.2014 od godz. 10.00 do 5.12.2014 do godz. 12.00.

Trwa remont ośrodka Borówka w Halembie. Będą tutaj m.in. pracownie szkła artystycznego, gastronomiczna oraz konferencyjna, a także restauracja.

Borówka do remontu. Co powstanie w ośrodku?

Remont ośrodka Borówka ma zakończyć się w połowie 2015 roku.

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na koncert
Damiana Holeckiego. Koncert odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00
w Miejskim Centrum Kultury
im. Henryka Bisty w Rudzie
Śląskiej. Wyślij SMS-a o treści:
wiad.holecki + imię i nazwisko
na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto).
Na SMS-y czekamy
3.12.2014 od godz. 10.00 do
4.12.2014 do godz. 12.00.
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Ośrodek Borówka w lasach halembskich (na granicy Rudy Śląskiej i Mikołowa) powstał w 1980 roku. Natomiast od
2003 roku jest on administrowany przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obecnie zarządza nim Fundacja Rodzin Polskich im. bł. Jana Pawła II.
– Widać ogromne zapotrzebowanie na
uatrakcyjnienie tego miejsca oraz na
umożliwienie korzystania z niego ludziom.
Jest w doskonałym miejscu i to przede
wszystkim trzeba wykorzystać, oferując
mieszkańcom atrakcje, które mamy
w planie tam zlokalizować – podkreśla

Foto: AP

Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora
MOSiR-u.
Dlatego też w październiku rozpoczął
się remont obiektu, który potrwa do połowy przyszłego roku. Jak podkreśla Aleksandra Poloczek, budynek wymaga kapitalnego remontu, bo dach jest uszkodzony,
rynny dziurawe, a fundamenty są podmokłe i wymagają osuszania.
Ponadto wewnątrz ośrodka konieczna
jest całkowita wymiana instalacji elektrycznej. Powstanie także nowe ogrzewanie centralne, a zawilgocone i zniszczone
ściany zostaną wymienione. Położone zo-

staną również nowe podłogi. – Prace remontowe są prowadzone przez wolontariuszy i podopiecznych Fundacji Rodzin Polskich oraz podopiecznych MOPS Ruda
Śląska w ramach prac społecznieużytecznych – zaznacza Aleksandra Poloczek. – W ramach przeprowadzanych prac
zostaną wyremontowane prawie wszystkie
pomieszczenia budynku głównego. W przyszłym roku będą prowadzone prace remontowe toalety zewnętrznej oraz ogrodzenia
– dodaje.
Po zakończeniu pierwszego etapu prac
w ośrodku będę funkcjonowały pracownie
szkła artystycznego, gastronomiczna oraz
konferencyjna. W planach jest utworzenie
także innych pracowni warsztatowych.
W części budynku z pracownią gastronomiczną powstanie ponadto mała kawiarnio-restauracja.
– Po zakończeniu remontu na terenie
ośrodka będą odbywały się imprezy kulturalne i sportowe promujące rodzinne spędzanie wolnego czasu. W ramach proponowanych przez nas imprez każdy znajdzie
coś dla siebie – będzie dzień dla dzieci,
mężczyzn, kobiet oraz całych rodzin – zapowiada Aleksandra Poloczek.
Remont budynków razem z uporządkowaniem okolicznych terenów ma kosztować ok. 120 tys. zł. 
Joanna Oreł
REKLAMA
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Szlachetnych jest coraz więcej Anielskie honory – wręczono skrzydlate statuetki
„Akcja Szlachetna Paczka” zrzesza
coraz więcej darczyńców. W tym roku
dołączył do nich także Sebastian Nowak, zarządca dwóch rudzkich targowisk: przy ul. Markowej w Nowym
Bytomiu oraz przy ul. Solidarności
w Halembie.
– Uważam, że ta inicjatywa to wspaniały rodzaj wsparcia i z racji swojej
pracy postanowiłem się do niej przyłączyć. Wywiesiłem na targowiskach
plakaty informujące o akcji zbierania
produktów spożywczych, środków czystości czy innych niezbędnych przedmiotów dla potrzebujących rodzin,
zachęcając do tego handlujących oraz
odwiedzających targowiska – wyjaśnił
Sebastian Nowak. – Na razie wytypowałem dwie rodziny, dla których będziemy tworzyć paczki, jednak gdy
akcja spotka się z dużym odzewem
wówczas wybiorę kolejne – dodał.

Wspomniana zbiórka, rozpoczęta
25 listopada, potrwa do 12 grudnia. 13
i 14 grudnia czeka nas Wielki Finał
Szlachetnej Paczki, podczas którego
rodziny otrzymają przygotowane prezenty.
Dominika Kubizna

Co roku przypominają jak ważny jest
wolontariat oraz w jak dobrej kondycji są
wolontariusze działający w Rudzie Śląskiej. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek” przy wsparciu
Stowarzyszenia „Pro – Ethica” zorganizowały w środę (26.11.) kolejną galę
„Aniołów Wolontariatu”. W Domu Kultury w Bielszowicach uhonorowano tych,
którzy na co dzień niosą bezinteresowną
pomoc. Dodatkowo podsumowano także
zadanie publiczne pod nazwą „Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego do działalności wolontarystycznej na terenie Rudy
Śląskiej”.
– To, że spotykamy się dziś z Aniołami,
nie ulega wątpliwości. W dzisiejszych
czasach wolontariat jest bardzo potrzebny – mówiła podczas gali wiceprezydent
Anna Krzysteczko. – Należy podkreślić,
że wolontariat szeroko otwiera oczy na

Nagrody wręczały Anna Krzysteczko oraz Joanna Golicz.

świat. Sprawia, że dokonuje się zupełnego
przewartościowania swojego życia – dodała.
– Nasza organizacja ma prawie 10 lat.
Mamy takich wolontariuszy, którzy są
z nami od początku. To osoby, które ukończyły obecnie studia, a działają u nas od

Foto: MS

dziecka. W wielu przypadkach zdarza się,
że wolontariat wyznaczył im ścieżkę kariery zawodowej – tłumaczyła Joanna Golicz, prezes Stowarzyszenia „Przystanek”.
W tym roku podczas gali nagrodzono 36
osób wraz z organizacjami.

Magdalena Szewczyk
REKLAMA

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu garażu nr I/25 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
w kompleksie garaży przy ul. Lwa Tołstoja, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym
na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 4 uchwały nr PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
24.04.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi
w jej posiadaniu.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokali użytkowych mieszczących się w Rudzie Śląskiej przy
ul. Piotra Niedurnego 26/2, ul. Piotra Niedurnego 26/3 oraz przy ul. Królowej Jadwigi 29/01 stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, które
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 uchwały nr
PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu z przeznaczeniem
na prowadzenie dotychczasowej działalności.
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INTERWENCJE
Mieszkańcy uskarżają się na stan ulicy Czarnoleśnej. Kierowcy twierdzą, że przez szkody górnicze jazda z Nowego Bytomia do Czarnego Lasu to slalom gigant. Kopalnia zabrała się wprawdzie za naprawę drogi, ale kompleksowy remont będzie możliwy dopiero w przyszłym roku.

Slalom gigant na Czarnoleśnej potrwa do 2015 roku?

W listopadzie rozpoczął się kolejny remont ulicy Czarnoleśnej.

tygodni. Po tym czasie (po przejściu
frontu ściany) teren ten będzie się
górniczo uspokajał – podkreśla Adam

Foto: MS

Nowak. W związku z tym kompleksowy remont drogi będzie możliwy
w 2015 roku.
Joanna Oreł

Od kilku tygodni na rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku z Gliwic do Katowic kierowcy muszą ściągać nogę z gazu. Z powodu budowy stacji
benzynowej zajęty jest bowiem prawy pas. Ale na tym nie koniec.

DTŚ znów się rozbudowuje. Tym razem… na boki
Na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej
ruch na średnicówce od początku
listopada odbywa się dwoma pasami, a nie jak dotychczas – trzema.
Wprowadzono także ograniczenie
prędkości do 70 km na godzinę.
Kierowcy powinni zachować więc
szczególną ostrożność. A jest to
trudne, kiedy człowiek zastanawia
się, jaka to inwestycja powstaje za
oknem samochodu.
Otóż prawy pas DTŚ zajęty jest
dlatego, że za kilka miesięcy w tym
miejscu będziemy mogli zatankować auto. – Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona w związku
z budową zjazdu publicznego do
stacji paliwowej – wyjaśnia Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej. Prace na
prawym pasie mają się zakończyć

do 31 grudnia tego roku. Jednak to
nie wszystko, bowiem również po
drugiej stronie trasy, także przy
rudzkim odcinku (przed zjazdem na
Rudę Południową), powstanie kolejna stacja benzynowa. Buduje ją
PKN Orlen.
Obecnie postawiono budynek gospodarczy, który jest w stanie surowym, widoczny jest już także stelaż
stacji. Na odcinku z Katowic do Zabrza nie ma jednak takiej potrzeby,
by wprowadzać ograniczenia w ruchu, bowiem droga dojazdowa do
terenów inwestycyjnych wybudowana została już wcześniej.
– Na chwilę obecną nie przewidujemy innych utrudnień w tym rejonie
w związku z budową zjazdów publicznych – zaznacza Adam Nowak.
Joanna Oreł

Od początku listopada zajęty jest pas na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej.

Z redakcyjnej
skrzynki

– Zgłaszałam się już do
„Wiadomości Rudzkich”, jako
do pośrednika, w sprawie
utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Międzyblokowej
między nr 9 a 11, mieszczącej
się w Halembie, które zwiększyłoby bezpieczeństwo przechodniów w tym newralgicznym miejscu. W odpowiedzi
otrzymałam informację, że moją prośbę rozpatrzy Komisja ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu 13 listopada br. Z racji, że minęły już
ponad dwa tygodnie od tego
czasu, chciałabym się dowiedzieć, jak ustosunkowano się
do zgłoszonej przeze mnie kwestii? – zapytała ponownie pani
Teresa.
Pytanie powtórnie skierowaliśmy do Urzędu Miasta. Od
rzecznika Urzędu otrzymaliśmy
następującą odpowiedź: –
„Członkowie Komisji ustalili,
że w ciągu przedmiotowego odcinka ul. Międzyblokowej,
z uwagi na jego lokalizację pomiędzy
dwoma
lokalnymi
ośrodkami handlowo-usługowymi, nie można wskazać dominującego potoku pieszego,
który kwaliﬁkowałby się do
ewentualnego
wyznaczenia
oznakowanego przejścia dla
pieszych. Ustalono jednocześnie, że wyznaczenie wnioskowanego przejścia dla pieszych
wykluczałoby możliwość przekroczenia jezdni na odcinku do
100 m od niego oraz niosłoby
za sobą konieczność wyeliminowania postoju na jezdni (likwidacji miejsc postojowych),
co przełożyłoby się na wzrost
deﬁcytu miejsc postojowych
w przedmiotowym rejonie.”

Foto: DK
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niczego (na jego zlecenie). Droga jest
stosownie oznakowana, na bieżąco
ścinane (frezowane) są garby, przekładane kostki chodnikowe oraz regulowane krawężniki i obrzeża – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
– Ponadto kopalnia na bieżąco
prowadzi pomiary obniżeń i odkształceń powierzchni terenu – dodaje.
W związku z tym w ubiegłym miesiącu prowadzony był remont nawierzchni ulicy Czarnoleśnej. 24 listopada rozpoczął się jego kolejny
etap. Niestety, na tym koniec dobrych
wiadomości.
– Z uwagi na ujawnianie się na powierzchni terenu tzw. wpływów głównych, aktualnie nie ma możliwości
wykonania kapitalnego remontu drogi. Taka sytuacja będzie miała miejsce jeszcze przez najbliższych kilka



REKLAMA

Z problemem zwrócili się do nas
mieszkańcy. – Wolę już nadłożyć drogi i inną ulicą dojechać do centrum
miasta niż skakać po garbach na ul.
Czarnoleśnej. Jazda tamtędy to koszmar – przyznaje pan Krzysztof,
mieszkaniec Nowego Bytomia.
– Owszem, widziałem tam drogowców, ale moim zdaniem takie powierzchowne remonty nie przyniosą
skutku – dodaje.
Główną przyczyną takiego stanu
rzeczy są szkody górnicze. Bowiem
w pobliżu ulicy Czarnoleśnej kopalnia Pokój prowadzi obecnie eksploatację górniczą jednej ze ścian. Kompania Węglowa, pod którą podlega
rudzki zakład, problemu jest świadoma i próbuje go rozwiązać.
– Występujące uszkodzenia w nawierzchni drogi są usuwane w trybie
awaryjnym przez przedsiębiorcę gór-
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Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy na naszych stołach goszczą polskie, tradycyjne potrawy. Są wyjątkowe, bo podkreślają magię tych dni, gdy siedząc
wspólnie przy rodzinnym stole możemy delektować się smakami cieszącymi nasze podniebienie. W tym czasie staramy się, by produkty ze świątecznego menu były
dobrej jakości, akcentując każdy uroczysty posiłek.

Wyjątkowe wędliny na świąteczny stół

Choć tradycyjnie na wigilijnym stole nie ma miejsca na potrawy mięsne,
w kolejne dni świąt można już cieszyć
się tego rodzaju produktami. Wszystkich smakoszy wyrobów mięsnych ﬁrma Madej Wróbel, rodzinna marka
stworzona w 1992 r., zaprasza do poznania produktów z linii „Ze Spiżarni”.
To właśnie w wędzarniach ﬁrmy
Madej Wróbel, powstają przepyszne
wyroby, charakteryzujące się ciemnym kolorem i intensywnym smakiem. Niepowtarzalnego aromatu na-

daje stosowana technika wędzenia.
Efektem jest wyjątkowy smak, któremu trudno jest się oprzeć, szczególnie
podczas świąt.
Jednym z produktów tej linii zasługującym na uwagę, jest Wędzonka ze
spiżarni, która jest doskonałym, ekskluzywnym wyrobem. Ciemna barwa
wędzenia, swojski smak i wyjątkowa
kruchość to główne wyróżniki produktu. Kierując się jakością, uwagę należy
zwrócić na wysoką zawartość mięsa
Wędzonki, której 100 g produkowane
jest ze 121 g mięsa wieprzowego.

Dzięki wędzeniu nabiera niezwykłego aromatu i charakterystycznego, niepowtarzalnego smaku – to główne cechy Schabu ze spiżarni. Jest kolejnym
wyszukanym produktem z linii ,,Ze
Spiżarni” polecamy go wszystkim,
którym zależy na wyjątkowości i szlachetności. W tym przypadku 100 g
produkuje się ze 107 g mięsa. Wędlinę
można podać na wiele sposobów na
bożonarodzeniowym stole.
Na uwagę zasługuje również Szynka
ze spiżarni, której 100 g produkowane
jest ze 103 g mięsa. To wyśmienita

i krucha wędlina, przeznaczona zarówno do kanapek, jak i na zimną płytę.
Szynka może urozmaicić oraz wzbogacić każde świąteczne śniadania oraz
kolacje, spędzane w gronie najbliższych. Smaku dodaje delikatna warstwa tłuszczyku.
Choć kolejny produkt, Szyneczka ze
spiżarni, znajduje swoje uznanie przez
cały rok, są tacy, którzy twierdzą, że
idealnie spisuje się na świątecznym
stole – wszystko dzięki aromatycznemu smakowi, wysokiej mięsności oraz
kolorowi wędzenia. Dużym atutem tego wyrobu jest to, iż jest ona niewielkich rozmiarów. Każdy, kto zdecyduje
się na ten wyrób, może śmiało kupić
go w całości. Szyneczka ze spiżarni
charakteryzuje się 95% zawartością
mięsa i może być wisienką na torcie
świątecznego stołu.
Warto sprawić, by bożonarodzeniowe posiłki były niecodzienne i uroczyste, wybierając wyroby marki Madej
Wróbel.

Propozycja podania.

Propozycja podania.

Madej Wróbel Sp. z o.o.
Propozycja podania.

ul. Magazynowa 45
Ruda Śląska 41-700
tel. (32) 771-22-99

Propozycja podania.

Z okazji barbórkowego święta
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie
otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

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

KARP

Ryszard Blicharski
z pracownikami

Ruda Śląska – Godula
ul. Podlas 32
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00
niedz. 9.00-17.00

TWARÓG NA SERNIK WŁOSZCZOWA

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

4-6.12.

MASA
MAKOWA
4,99 zł/850g

MIĘSO WOŁOWE NA BULION 13,49 zł/kg
RĘCZNIKI PAPIEROWE 60 m 4,95 zł/szt.

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 10.12.2014 r.

POLSKI ŻYWY
6,99 zł/kg
OLEJ KUJAWSKI
4,99 zł/1l
CZEKOLADA MLECZNA ŚWIĄTECZNA 1,19 zł/szt.
TCHIBO FAMILY ROZP. 200 g
14,99 zł/szt.
MLECZKO W CZEKOLADZIE
5,99 zł/400 g
KAPSUŁKI VIZIR 15 SZT.
13,99 zł/opak.
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Stroimy „betlejki” po raz osiemnasty
Wszystkich, którzy uwielbiają świąteczną atmosferę,
wymyślanie i przygotowywanie przeróżnych ozdób,
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zaprasza do udziału w XVIII. edycji Konkursu na Śląską
Szopkę Bożonarodzeniową.
– Celem naszej inicjatywy jest kultywowanie tradycji
świątecznych, a zwłaszcza szeroka popularyzacja miejscowego zwyczaju „strojenia betlejek” w okresie Świąt
Bożego Narodzenia – tłumaczy Mirela Twardoch z Muzeum Miejskiego.
Konkurs, dedykowany wszystkim uczniom rudzkich
szkół oraz podopiecznym placówek kulturalnych,
uwzględnia również uczestnictwo rodzin. Zgłaszane

prace będą rozpatrywane w kilku kategoriach wiekowych (oprócz kategorii „rodzina”): do 6 lat, 7-9 lat, 1012, 13-15 i 16-18. – Nie narzucamy techniki tworzenia
szopki, ważne, by była ona wykonana ręcznie, miała
charakter przestrzenny i nie zawierała gotowych elementów, dostępnych w handlu. Nie akceptujemy również
figurek będących odlewami z foremek – mówi.
– Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego Bożego Narodzenia. Mogą zawierać elementy
sakralnej lub świeckiej architektury z terenu Rudy Śląskiej bądź odwoływać się do tradycji Górnego Śląska –
dodaje. Prace można składać do 10 grudnia.

DK

W Muzeum Miejskim trwa konkurs na Śląską Szopkę Bożonarodzeniową.
Foto: arch.

Laila Shukri

Spotkania na szczycie
Na niemal 20 godzin można było w ekspresowym
tempie przenieść się z Rudy Śląskiej na najwyższe
szczyty, do najdalszych zakątków oraz w przestworza.
Od piątku do niedzieli (28-30.11.) trwały IX już spotkania górskie „Lawiny”, których organizatorem jest Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”.
– Osoby, które zdecydowały się przyjść, mogą spodziewać się przede wszystkim dobrych filmów. Będzie
można zobaczyć tu wszystko to, co najciekawsze na rynku filmów górskich. To dzieła nagradzane na festiwalach czy przeglądach – podkreślał Michał Wroński, koordynator spotkań „Lawiny”.
Na wszystkich miłośników gór, którzy przybyli
w ubiegły weekend do kina „Patria” bądź Miejskiego
Centrum Kultury, czekały różnorodne atrakcje, nie tylko te kinematograficzne. – Tradycyjnie organizujemy
warsztaty wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży oraz

konkurs fotograficzny, zaprosiliśmy także kapelę górską
– wyliczał Michał Wroński.
Na spotkaniach nie zabrakło osobistości ze świata
dalekich podróży: Sebastiana Kawy, latającego na szybowcach, czy Alka Lwowa – polskiego alpinisty i himalaisty, którzy opowiedzieli o swoich pasjach.
– Na „Lawiny” przyszłam po raz pierwszy, właśnie
zobaczyłam film z otwarcia i już jestem pod wrażeniem.
Oby kolejne dwa dni były tak samo dobre – mówiła
Martyna z Wirku.
– Właśnie zacząłem przygodę ze zdobywaniem szczytów i to skusiło mnie, żeby tu się wybrać. Warto posłuchać tych, którzy mają spore doświadczenie w tej sferze
i nauczyć się czegoś – opowiadał pan Bartek, który do
„Patrii” przyjechał ze Świętochłowic.
Organizatorzy zauważają coraz większe zainteresowanie imprezą, jednak podkreślają, że co roku muszą
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Perska miłość

„Lawiny” to gratka dla miłośników gór i dalekich podróży.
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zmagać się z zamknięciem budżetu. Dlatego już teraz
apelują o pomoc w organizacji kolejnych „Lawin” poprzez przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”.
Magdalena Szewczyk

Wzruszająca historia Polki, która swojego szczęścia szukała
w krajach arabskich.
Studiująca turystykę Lidka dostaje nieoczekiwaną propozycję wyjazdu na roczne stypendium językowe do Kuwejtu. Tam
poznaje Hassana, któremu bardzo szybko wpada w oko. Aby
oczarować dziewczynę wschodni przystojniak zabiera ją w kilkudniową podróż po bogatym emiracie. Pod koniec prosi ją o rękę
i obiecuje, że może żyć jak arabska księżniczka.
Polka zaczyna się wahać. Rodzina w kraju nie kryje rozczarowania, ale Lidka ostatecznie decyduje się na ślub i bardzo
szybko zachodzi w ciążę. Czułe pieszczoty i namiętny seks stają
się napastowaniem ze strony męża. Za jego namową przerywa
dotychczasowe studia i traci kontakt z rodziną. Jej życie zmieni
się zupełnie, gdy do ich domu sprowadza się teściowa i siostra
Hassana. Tylko czy mogła przypuszczać, że właśnie najbliżsi ludzie zgotują jej piekło?
Laila Shukri – ukrywająca się pod pseudonimem pisarka jest
znawczynią Wschodu. Polką podróżującą i mieszkającą w krajach
arabskich. Obecnie mieszka w Emiratach Arabskich, ale już planuje swoją dalszą podróż. Niezależnie od tego, czy zatrzyma się
na dłużej w położonej na pustyni oazie, czy w ociekającym luksusem hotelu, udaje jej się dotrzeć do najgłębszych sekretów świata arabskiego. Uwielbia po całym dniu zasiąść na tarasie i napić
się campari. „Perska miłość” to jej debiut powieściowy.
reklama
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Z okazji barbórkowego święta
pragniemy złożyć wszystkim
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie
otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa, komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

Z okazji Barbórki wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalń i Ich Rodzinom
składam najserdeczniejsze życzenia.
Życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech Święta Barbara strzeże
Waszego bezpieczeństwa,
a domu nie opuszcza spokój,
dobrobyt i radość.
Szczęść Boże!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Stowarzyszenie „Razem dla Rudy Śląskiej”

Młodzi ciągną do czarnego złota

Uczniowie klas górniczych mają gwarancję pracy w kopalniach Kompanii Węglowej.

Ruda Śląska jest kolebką górnictwa bez
dwóch zdań. To właśnie tutaj prawdopodobnie powstała pierwsza kopalnia węgla
kamiennego na Górnym Śląsku. I to właśnie tutaj istnieje najwięcej czynnych kopalń. Nic więc dziwnego, że to właśnie u nas
reaktywowano klasy górnicze, w których
obecnie uczy się ponad 300 uczniów.
W Rudzie Śląskiej funkcjonują obecnie
trzy kopalnie Kompanii Węglowej oraz
jeden zakład Katowickiego Holdingu Węglowego. Ogółem pod ziemią pracuje w naszym mieście 14 tys. osób, z czego aż ok.
6 tys. to mieszkańcy Rudy Śląskiej.
Dlatego też władze miasta zdecydowały
się na reaktywowanie klas dla chętnych do
pracy w górnictwie (zamknięto je przed
laty z powodu restrukturyzacji i związanej
z tym redukcji zatrudnienia w kopalniach).
Szkoła górnicza w Wirku została uruchomiona we wrześniu 2012 roku w ra-
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mach nowo powstałego Zespołu Szkół nr
5. Początkowo do klas uczęszczało ok. 130
osób. Dziś ich liczba znacznie wzrosła, bo
jak się okazuje – zawód górnika wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród
młodych rudzian.
– Obecnie w klasach o kierunkach górniczych kształci się 309 uczniów – mówi
Anna Witkowska, dyrektorka Zespołu
Szkół nr 5 w Wirku. – Po otwarciu kierunków górniczych od roku 2012 cieszyły się
one dużym zainteresowaniem uczniów –
dodaje.
Obecnie uczniowie mogą kształcić się
w szkole na technika górnictwa podziemnego, technika elektryka oraz technika mechanika.
– Zadaniem szkoły jest wyposażenie
uczniów w wiedzę i umiejętności zgodnie
z obowiązującą podstawą programową
kształcenia ogólnego i zawodowego. Program nauczania jest tak skonstruowany, że

umożliwia uczniom zdobycie konkretnych
kwaliﬁkacji zawodowych, które dają w perspektywie możliwości zdobycia zatrudnienia, a także kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia – zaznacza Anna
Witkowska.
Co ważne, przypomnijmy, że patronat
nad klasami górniczymi w Rudzie Śląskiej
objęła Kompania Węglowa, w porozumieniu z którą szkoła dostosowuje na bieżąco
swoją ofertę edukacyjną. Jednak nauka
w Zespole Szkół nr 5 to nie tylko teoria,
ale i praktyka.
– Duży nacisk w kształceniu przeznacza
się obecnie na zajęcia praktyczne, które
w przypadku kierunków górniczych odbywają się w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. z terenu Rudy Śląskiej –
wyjaśnia Witkowska.
Również Kompania Węglowa – zgodnie z obowiązującym porozumieniem, pomimo obecnych kłopotów – zapewni zatrudnienie pod ziemią absolwentom oddziałów górniczych zgodnie z uzyskanymi
kwaliﬁkacjami w roku ukończenia szkoły
i uzyskania tytułu zawodowego. Konieczne jest także przedstawienie pozytywnego
wyniku badań lekarskich dopuszczających
do pracy pod ziemią.
– W przypadku trudnej sytuacji ekonomiczno-ﬁnansowej spółki, Kompania
gwarantuje absolwentom szkół zatrudnienie w pierwszej kolejności po wznowieniu przyjęć – zaznacza dyrektorka
Zespołu Szkół nr 5. – Po zakończeniu
edukacji absolwenci zgłaszają się do wybranego przez siebie zakładu górniczego
– dodaje.
Joanna Oreł

Poetycko na Barbórkę
– zapraszamy do X edycji konkursu!

W konkursie do tej pory udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Do tej pory udział w Barbórkowym
Konkursie Poetyckim wzięło już kilkudziesięciu poetów, nie tylko z Rudy Śląskiej, ale także z całej Polski. Przez tę
dekadę konkurs stał się tradycją, a śledzący go pisarze oraz odbiorcy sztuki co
roku oczekują na zapowiedź kolejnej
edycji. – Pragniemy, aby jubileuszowa
edycja miała szczególną oprawę oraz by
tak już pozostało, bo przecież Święta Barbara jest patronką naszego miasta, które
szczyci się swoją tradycją górniczą. W
związku z tym, pod auspicjami prezydent
Rudy Śląskiej, powołany będzie stały Komitet Organizacyjny, czuwający już odtąd
nad przebiegiem konkursu i jego uroczystym ﬁnałem – zapowiada Bronisław Wątroba, pomysłodawca i organizator konkursu. Do końca grudnia czekamy na autorskie wiersze barbórkowe, których te-
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matyka związana jest z pracą górnika,
tradycją tego zawodu, jak też z samą patronką – Świętą Barbarą. Prosimy o przesłanie pocztą jednego wiersza napisanego
po polsku lub w etnolekcie śląskim, dotychczas niepublikowanego. Maszynopis
lub wydruk komputerowy powinien opatrzony być tylko godłem, a do przesyłki
dołączona zaklejona koperta, z identycznym godłem, zawierająca w środku dane
autora (imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail).
Poniżej podajemy adres, na który można
wysyłać utwory:
„Wiadomości Rudzkie”,
ul. Niedurnego 36,
41-709 Ruda Śląska
Redakcja zastrzega sobie publikację
nagrodzonych prac.
Magdalena Szewczyk
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Szczęść Boże wszystkim górnikom!
Z okazji zbliżającej się Barbórki,
prezydent miasta Grażyna Dziedzic 26
listopada spotkała się z górnikami idącymi na „poranno szychta”. Wizyty te
stały się już tradycją w Rudzie Śląskiej. Po raz pierwszy prezydent odwiedziła kopalnie cztery lata temu,
podczas kampanii wyborczej i co roku
je kontynuuje. Pierwsza z nich odbyła
się o 6.00 rano w kochłowickiej Ko-

palni Węgla Kamiennego „Wujek”
Ruch „Śląsk”.
– Po raz piąty spotykam się z Wami
w okresie przedbarbórkowym. Kolejny
raz chciałabym Wam życzyć, żeby Wasza praca była zawsze pewna, spokojna i bezpieczna oraz żeby każdy w Polsce zdawał sobie sprawę, jak ważny
dla naszego kraju i miasta jest węgiel
– mówiła prezydent Grażyna Dziedzic

Prezydent Grażyna Dziedzic złożyła kwiaty pod ﬁgurą św. Barbary.
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podczas spotkania z pracownikami
kopalni w cechowni. – Życzę także
szczęścia w rodzinach oraz opieki św.
Barbary i tradycyjnego Szczęść Boże!
– dodała.
– Jesteśmy jedną z kopalń, która
w tym mieście funkcjonuje, dlatego
bardzo cieszymy się, że pani prezydent
o nas pamięta. Nie tylko w okresie
barbórkowym, ale także w ciągu całego roku – mówił Adam Zelek, dyrektor kopalni.
Podczas spotkania głos zabrał także
przedstawiciel związków zawodowych: – Dziękujemy za pamięć. Widać, że zmienia się coś wśród lokalnych władz, bo zaczynają one zważać
na problemy górnictwa. Cieszymy się,
że współpraca z Urzędem Miasta się
układa – podkreślał Szczepan Kasiński, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”
w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.
Wizyta prezydent w kochłowickiej
kopalni zakończyła się złożeniem
kwiatów pod ﬁgurą św. Barbary i zapaleniem zniczy pod pomnikiem upamiętniającym oﬁary katastrofy górniczej z 18 września 2009 r. Podobne

Figura św. Barbary cały rok strzeże górników kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk”.

spotkania odbyły się także z górnikami kopalni „Halemba”, kopalni „Pokój” oraz „Bielszowice”.
Przy każdej Barbórce podkreśla się
ważność przemysłu górniczego w mieście. Rudzkie kopalnie są tutaj największym pracodawcą – pracuje

Z okazji barbórkowego święta
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom życzenia
wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy
Rudzkiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!
w imieniu Komisji Zakładowych Sierpnia 80
z KWK Halemba-Wirek, Bielszowice,
Pokój, Wujek-Śląsk.
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w nich ok. 6 tys. mieszkańców. Kiedy
do tej liczby doliczymy jeszcze rodziny górników i miejsca pracy w ﬁrmach
okołogórniczych, to wyraźnie widać,
że z górnictwa żyje w Rudzie Śląskiej
wielu mieszkańców.
Magdalena Szewczyk

ŻYCZENIA BARBÓRKOWE
Szczęść Boże dla Taty Andrzeja Dec.
Marta i Roksana.
***
Kochanym synom – Tomaszowi i
Adrianowi Aleksa – z okazji święta
Waszej patronki życzę Wam spokojnej,
bezpiecznej pracy, szczęśliwej szychty
na każdy dzień, nieustającej
opieki Świętej Barbary
życzy Mama
***
Z okazji Barbórki błogosławieństwa Bożego dla
Mariusza Pióro życzy żona z dziećmi.
***
Zdrowia, szczęścia i pomyślności
z okazji Barbórki – Stanisławowi Połzoniowi
życzy wnuk Robert wraz z rodziną.
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Ponad 100 mln zł zamierza wydać na inwestycje w przyszłym roku Ruda Śląska.
To najwięcej od czterech lat. Władze miasta opublikowały już projekt budżetu na
2015 rok. Priorytetem będą drogi z dalszą budową trasy N-S, inwestycje w szkołach i przedszkolach oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. Planowana jest też
kontynuacja budżetu obywatelskiego. – To budżet rozwojowy. Nie moglibyśmy
sobie pozwolić na tak wiele inwestycji, gdybyśmy przez ostatnie cztery lata nie
oddłużyli miejskiej kasy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rozwojowy budżet
Wydatki na inwestycje będą stanowiły prawie 17,5 proc. wydatków samorządowych. To o 4 proc. więcej niż
zaplanowano w projekcie budżetu na
ten rok. Najwięcej z przyszłorocznego
budżetu miasta mają pochłonąć roboty
drogowe (ponad 52 mln zł). Wśród
nich najważniejszą inwestycją będzie
budowa kolejnych odcinków trasy N-S,
która docelowo ma połączyć Drogową
Trasę Średnicową z autostradą A-4. Na
ten cel zarezerwowano prawie 36,7
mln zł, czyli ponad 36 proc. wydatków
na inwestycje. – Na wiosnę planujemy
ruszyć z budową trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz od ul. Bukowej
do ul. ks. Niedzieli. Pod koniec przyszłego roku chcielibyśmy też rozpocząć
roboty od ul. Bukowej do ul. Kokota.
Mamy dużą szansę na doﬁnansowanie
85 proc. wartości tej inwestycji ze środków unijnych – wyjaśnia Grażyna
Dziedzic.
W przyszłym roku miasto planuje
też dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej w mieście. Przy tej okazji zostaną wykonane kolejne etapy odwodnienia ulic Zabrzańskiej i Kokotek
w Rudzie oraz ul. Kłodnickiej w Halembie. Z kolei w Kochłowicach zmodernizowana będzie ul. Jagiełły, która obecnie jest drogą gruntową. Władze
miasta planują też inwestycje mostowe
– w Kochłowicach zlikwidowany zostanie stary most przy ul. Przemysło-

wej, a w Rudzie przebudowany będzie
obiekt przy ul. Piastowskiej. W tym samym rejonie zostanie przebudowany
przepust pod ul. Piastowską wiodący
do ul. Sobieskiego. W mieście powstaną też kolejne ścieżki i trasy rowerowe.
Na ten cel przeznaczono 1,4 mln zł.
Inwestycje drogowe obejmą też ul.
Dobrej Nadziei w rejonie tzw. Kaufhausu. Droga ta będzie rozbudowana,
a przy tej okazji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie
uliczne. W kierunku tej ulicy przedłużona zostanie również ul. Gwardii Ludowej. – Na tę inwestycję mieszkańcy
czekali wiele lat. Porządna droga im
się po prostu należy – komentuje prezydent Rudy Śląskiej.
Sporo pieniędzy w projekcie przyszłorocznego budżetu władze Rudy
Śląskiej przeznaczyły na termomodernizację placówek oświatowych i biblioteki w Bykowinie. Na tego typu
inwestycje przeznaczono w sumie prawie 13,8 mln zł. Innowacją będzie przy
tym termomodernizacja 7 placówek
oświatowych i wdrożenie systemu zarządzania energią w 12 szkołach
i przedszkolach w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Z kolei 17 mln zł pochłoną z budżetu
miasta inwestycje sportowo-rekreacyjne. W ramach tych środków modernizowany będzie basen letni w Nowym
Bytomiu, odnowiona będzie trasa bie-

W Rudzie Śląskiej rusza kolejna akcja społeczna! Jedna osoba kupuje „zawieszoną kawę”, zaś inna z tej kawy korzysta – tak w skrócie wygląda inicjatywa, która
wystartowała w kilku miejscach w mieście. – Akcja „zawieszona kawa” to doskonały sposób na zacieśnienie więzów między mieszkańcami. To tak jakbyśmy przekazywali trochę ciepła drugiej osobie – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Kawa od serca
Inicjatywa „zawieszonej kawy” pochodzi z Włoch i w kilku słowach polega na „ufundowaniu” ciepłego napoju
bądź posiłku innej osobie. Miejsca
w Rudzie Śląskiej, w których będzie
można „zawiesić” kawę lub herbatę
z myślą o nieznajomym, oznaczone zostaną specjalnymi tabliczkami informującymi o udziale w inicjatywie.
W skrócie, „zawieszenie kawy” polegało będzie na kilku krokach. W chwili
wykupienia dodatkowego napoju kelner zaznaczy to na tablicy. Potem inny
gość kawiarni widząc „zawieszoną kawę” będzie mógł odebrać ją za darmo.
Tym samym kreska na tablicy zostanie
skreślona.

– Nie chodzi jedynie o akcję charytatywną czy też wspomaganie ubogich.
Akcja opiera się na zwykłej przyjaźni
międzyludzkiej oraz na „przekazywaniu uśmiechu”, dlatego nieistotne jest,
czy ten pozytywny „bonus” otrzyma
ktoś ubogi, kogo na ten napój nie stać,
czy też pierwszy lepszy klient. Nadchodzi zima – nie dajmy nikomu odczuć
chłodu, nie w naszym mieście – apeluje
prezydent miasta. – Pamiętajmy jednak, że wykupienie dodatkowej kawy to
dopiero pierwszy etap akcji. Równie
istotna jest otwartość w przyjmowaniu
tego gestu przez tych, którzy tej ﬁliżanki kawy lub herbaty potrzebują
– dodaje.

100 mln zł na inwestycje przeznaczą w przyszłym roku władze Rudy Ślaskiej.

gowa oraz bieżnia stadionu przy ul.
Czarnoleśnej oraz kontynuowana będzie rewitalizacja Burlocha. Kolejne
2,8 mln zł przeznaczone będzie na rewitalizację parku im. Kozioła w Rudzie.
W 2015 roku w Rudzie Śląskiej będą
też wykonywane inwestycje, o które
wnioskowali mieszkańcy w ramach
budżetu obywatelskiego. Na ten cel
przeznaczono 2,7 mln zł. Dzięki temu
wykonany zostanie szereg inwestycji
związanych przede wszystkim z drogownictwem oraz sportem i rekreacją.
Istotną pozycję w projekcie budżetu
miasta stanowią wydatki przeznaczone
na remonty. – Są one traktowane jako
wydatki bieżące, choć tak naprawdę
dotyczą zadań, które mają charakter
inwestycyjny – mówi Ewa Guziel,
skarbnik miasta. Ogółem na remonty
miasto zamierza w przyszłym roku
przeznaczyć 23,2 mln zł. Najwięcej
środków pochłoną remonty dróg (15,1
mln zł) oraz remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego (4,9 mln zł).
Wydatki Rudy Śląskiej w 2015 roku
mają się zamknąć w kwocie 624,8 mln

Restauracje, które dotychczas zadeklarowały udział w akcji to Pub Druid,
Ratuszowa, Tu Lis Ma Nore oraz Wiśniowy Sad. – Poprzez włączenie się
do akcji oferujemy nie tylko możliwość
wypicia „zawieszonej”, aromatycznej
kawy, ale przede wszystkim nasze
„cztery kąty”, w których ciepła oraz
swojskiej atmosfery nie brakuje – podkreśla z uśmiechem Izabela Zimosz,
współwłaścicielka kawiarni Tu Lis Ma
Nore. – Myślę, że prawdziwa, bezinteresowna pomoc zawsze wraca do człowieka. Tak więc zachęcamy wszystkich
do wspierania innych. Osoby zaś, które
chciałyby się napić czegoś ciepłego,
a nie mają przy sobie tych kilku złotych, zapraszamy w nasze progi, gdzie
będą mogły skorzystać z dobroci innych – zachęca Tomasz Bartniczak,
współwłaściciel Pubu Druid. W restauracji Ratuszowa zamiast kawy będzie
można wykupić dodatkową zupę.
Szukaj tej tabliczki.
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zł, natomiast dochody prognozowane
są na poziomie 585,8 mln zł. Oznacza
to, że w budżecie powstanie deﬁcyt na
poziomie niespełna 39 mln zł. – Sﬁnansujemy go w większości z wyemitowanych obligacji – mówi Ewa Guziel.
Uzyskane z obligacji pieniądze zostaną
przeznaczone na budowę trasy N-S. –
Proszę jednak pamiętać o tym, że pieniądze wydane na budowę trasy N-S
wrócą do budżetu miasta, ponieważ inwestycja ta jest wpisana na listę kluczowych projektów, które mają być ﬁnansowane ze środków unijnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Ruda Śląska nie miałaby problemu
z deﬁcytem, gdyby władze miasta nie
musiały spłacać długów poprzedniej
ekipy rządzącej. W przyszłym roku
z tego tytułu trzeba będzie spłacić prawie 30 mln zł. Dodatkowe 5,8 mln zł
rudzian będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 13,3 mln zł.
– Na przyszły rok musieliśmy zarezerwować również pieniądze na zadania, na które nie starczy pieniędzy

z rządowych dotacji – podkreśla prezydent Dziedzic. – Przykładowo do samej
oświaty trzeba będzie dopłacić z miejskiej kasy aż 86,5 mln zł, gdyż środki
przeznaczone na ten cel przez państwo
są niewystarczające. Stanowi to 41
proc. wszystkich wydatków na oświatę
– komentuje.
Prognozowane w projekcie budżetu
Rudy Śląskiej dochody będą wyższe
od rzeczywistych. Projekt tegorocznego budżetu określał dochody miasta na
poziomie ok. 560 mln złotych. Tymczasem obecny rok miasto zamknie
dochodami w wysokości ok. 580 mln
zł. Różnica bierze się stąd, że rząd
w ciągu roku zmienia swoje prognozy
dotyczące wysokości dotacji na realizację zadań celowych i rządowych.
W tym roku różnica wynosiła około 23
mln złotych.
Ogółem w latach 2011 – 2014 Ruda
Śląska przeznaczyła na inwestycje prawie 228 mln zł (dodatkowe 55,3 mln zł
pochłonęły remonty). Mimo trudnej
sytuacji ﬁnansowej w mieście udało się
w ostatnich czterech latach zrealizować wiele ważnych dla rudzian inwestycji: termomodernizację 13 budynków publicznych, 22 parkingi, 28 placów zabaw, 8 kompleksów sportowych
przy placówkach oświatowych, 4 boiska dla piłkarzy, 3 parki aktywności
rodzinnej, 3 centra inicjatyw społecznych, 35 km ścieżek i tras rowerowych,
czy rewitalizację ośrodka sportowego
Burloch w Orzegowie.
KP
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Kolejne kamery monitoringu miejskiego pojawiły się w miejscach rekreacyjnych, które w tym roku zostały oddane użytku
mieszkańców Rudy Śląskiej. – Bezpieczeństwo rudzian, zwłaszcza tych najmłodszych, to dla nas kluczowa sprawa, dlatego
rozwijamy sieć miejskiego monitoringu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Kamery dla bezpieczeństwa

W tym roku system monitoringu
miejskiego w Rudzie Śląskiej został
rozbudowany o 8 kamer obrotowych
lub stacjonarnych. Monitorowane są
już: plac u zbiegu ulic Hlonda i Grunwaldzkiej w Orzegowie, plac zabaw
w parku Strzelnica w Bielszowicach,
skatepark na osiedlu Kaufhaus w Nowym Bytomiu, park aktywności rodzinnej w Bykowinie oraz tereny rekreacji na osiedlu Paryż w Goduli.
Natomiast w parku Kozioła w dzielnicy Ruda gotowe są już przyłącza,
a transmisja obrazu rozpocznie się
z chwilą zakupu kamer przez firmę rewitalizującą park, której dopiero co
przekazano plac budowy.
– Planując kolejne inwestycje miejskie, które pochłaniają stosunkowo
duże środki finansowe i w ich efekcie
powstają miejsca publiczne skupiające
dużą liczbę ludzi, przewidujemy równocześnie zastosowanie monitoringu
– mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – W zależności od
charakteru tych miejsc zakładamy kamery z podłączeniem do Centrum Mo-

ścią miasta i zostało zrealizowane
w taki sposób, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę i stopniowo obejmować
monitorowaniem coraz większy obszar
– podkreśla Piotr Janik.
Stanowiska monitorowania wyposażone są w monitory LCD, na których
dyżurni oglądają obraz na żywo ze
wszystkich zainstalowanych w systemie kamer. Wykorzystywany sprzęt
pozwala również na zapis obrazu oraz
przeglądanie materiałów już zarejestrowanych i zarchiwizowanych. Centrum monitorowania powstało w 2013
roku, w ramach kosztującego ok. 170
tys. zł pierwszego etapu budowy systemu monitoringu miejskiego. Kwota ta
obejmuje również usługę transmisji
danych za pośrednictwem światłowodów przez okres 3 lat.
– W przypadku ujawnienia czynów
zabronionych niezwłocznie wysyłamy
patrol Straży Miejskiej, aby wyeliminował zagrożenie lub zabezpieczył materiał dowodowy – mówi Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej. –
Badania i doświadczenia innych ślą-

ku do wielu sprawców czynów zabronionych wyciągnięto już sankcje karne.
– Z zapisów monitoringu korzysta również policja, która już wielokrotnie
zwracała się do nas z prośbą o udostępnienie materiałów np. z miejsca
wypadku drogowego czy kradzieży pojazdu. Zapisy przechowywane są przez
30 dni, ale ujawnione przypadki naruszeń prawa są archiwizowane w celu
dalszego wykorzystania – podkreśla
komendant Piekarz.
Do Centrum Monitorowania Wizyjnego trafiać będzie teraz obraz z 24 kamer. Oprócz wspomnianych wcześniej
nowych miejsc, monitoringiem objęte
są również: rejon Zespołu Szkół nr 1
w Chebziu, park ul. Parkowej w Nowym Bytomiu, Centrum Inicjatyw
Społecznych w Orzegowie, rejon ul.
Westerplatte w Wirku, rejon ul. 1 Maja
23 w Rudzie oraz ośrodek sportoworekreacyjny „Burloch Arena” w Orzegowie. W tym roku kamery ujawniły
już kilkadziesiąt przypadków naruszenia prawa, najczęściej zakłócania porządku i spożywania alkoholu w miej-
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Prawie 150 ozdób świątecznych pojawiło się w tym roku na rudzkich ulicach.
Nie zabrakło także barwnej choinki, która stanęła w centralnym punkcie miasta
– na pl. Jana Pawła II. W połowie grudnia br. dołączy do niej Rudzki Kiermasz
Świąteczny.

Świąteczny blask
Miasto ozdabiają imitacje bombek,
prezentów, gwiazdek, choinek oraz
dzwonków. Część z nich to dekoracje
będące własnością miasta, pozostałe
zaś są wynajmowane. Dekoracje te
wykonane zostały z żarówek LED,
które w odróżnieniu od tych tradycyjnych są energooszczędne.
Jedną z istotniejszych bożonarodzeniowych atrakcji jest ponad 10metrowa choinka. – Igliwie choinki
wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, całość zaś została
osadzona na stalowej konstrukcji.
Drzewko zostało też odpowiednio zabezpieczone przed wpływami podmuchów wiatru – tłumaczy Marian Cichy
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska. Dodatkowo w
grudniu osoby wchodzące do urzędu
będzie witał rozświetlony napis „Wesołych Świąt”.
W tym roku miasto na świąteczne
oświetlenie przeznaczyło 144 tys. zł.
Kwota ta obejmuje wynajem, montaż,
utrzymanie, konserwację oraz ewentualne naprawy, a następnie demontaż.
Najwięcej ozdób, bo aż 26, można będzie zobaczyć w Nowym Bytomiu
wzdłuż ulic Piotra Niedurnego oraz
Ofiar Katynia.
W nastrój świąt, poza wielobarwnym oświetleniem, mieszkańców
wprowadzi również kiermasz bożonarodzeniowy. Jarmark rozpocznie się
17 i potrwa do 23 grudnia. W tym czasie na rynku staną stragany ze świątecznymi wyrobami. O odpowiednią
atmosferę zadbają występujące na

Na rynku stanęła ponad dziesięciometrowa choinka.

rynku kapele góralskie oraz wiktoriańska karuzela, z której rudzianie
będą mogli skorzystać 20 oraz 21
grudnia.
Tego roku po raz drugi w Rudzie
Śląskiej zorganizowany zostanie także
Rudzki Wigilijny Stół. – Już teraz zapraszam na to wyjątkowe spotkanie
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej.
Wigilia miejska to wspaniała okazja do
tego by wspólnie złożyć sobie życzenia
– zaprasza prezydent Grażyna Dziedzic.
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HARMONOGRAM SPOTKAŃ WS.
TERMOMODERNIZACJI I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Monitoring prowadzony jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

nitorowania Wizyjnego lub do systemów lokalnych, jak robimy to w przypadku placówek oświatowych – dodaje.
Sercem miejskiego systemu monitoringu jest centrum monitorowania,
znajdujące się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Hallera, składające się
z dwóch odrębnych stanowisk do obsługi systemu. – Centrum jest własno-

skich miast pokazują, że w strefach
objętych monitoringiem następuje
znaczne zmniejszenie liczby wybryków
chuligańskich, kradzieży, rozbojów lub
zniszczeń mienia. Sama obecność kamer wpływa prewencyjnie i powoduje
zmniejszenie występowania czynów zabronionych – dodaje.
Monitoring prowadzony jest przez
całą dobę, 7 dni w tygodniu. W stosun-

Rudzki Informator Samorządowy

scach zabronionych. Poza tym zarejestrowano zasłabnięcia, dewastacje,
bójkę oraz nietrzeźwego mężczyznę
z małym dzieckiem pod opieką. Od jesieni w mieście pracuje też kilka mobilnych kamer – tzw. fotopułapek, które rejestrują m.in. tereny dzikich wysypisk i miejsca, gdzie dochodziło już do
dewastacji.
WG

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

Data

Godzina

Miejsce

8.12.2014 r.

16.30

Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 43

8.12.2014 r.

18.00

Miejskie Przedszkole nr 40,
41-700 Ruda Śląska, ul. Norwida 12

9.12.2014 r.

16.30

Miejskie Przedszkole nr 9
im. Wesołej Rodzinki
41-703 Ruda Śląska, ul. Modrzejewskiej 10

9.12.2014 r.

18.00

Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich
41-703 Ruda Śląska, ul. Bytomska 1

15.12.2014 r.

16.30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
41-711 Ruda Śląska, ul. Gliniana 2

15.12.2014 r.

18.00

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15
z Klasami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków
41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

16.12.2014 r.

16.30

Gimnazjum nr 2,
41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4

Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
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ekologią

EKOWIADOMOŚCI

EKO-obiektyw

26 listopada 2014 r. przedstawiciele 11 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska podpisali kolejne umowy współpracy na walkę z niską emisją w ramach ogólnopolskiego programu KAWKA. Najwięcej miast zainteresowanych przedsięwzięciem znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce.

KAWKA NA BIS

Niska emisja to problem z jakim
zmagają się polskie gminy od wielu
lat. Największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza występują
w woj. małopolskim oraz śląskim. To
tutaj w roku 2013 światowe organizacje wytypowały sześć miast, w których zanieczyszczenie powietrza było
największe.
Z deﬁnicji niskiej emisji zanieczyszczeń z urządzeń do wytwarzania ciepła grzewczego, tj. w kotłach i piecach
wynika, że najczęściej zjawisko to dotyczy tych źródeł ciepła, z których
spaliny są emitowane przez kominy
niższe od 40 m. Zanieczyszczenia
emitowane są emitorami o wysokości
około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.
Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza zimą, kiedy zaczyna się intensywny sezon grzewczy. Niejednokrotnie
w tym czasie poziom zanieczyszczeń
PM10, PM2,5 dioksynami i furanami
jest przekraczany o kilkaset procent.
Problem polega na tym, że cząstki zanieczyszczeń pozostają „w zasięgu”
naszego oddechu, co wpływa bardzo

negatywnie na nasze zdrowie. Zawarte w powietrzu substancje, na skutek
naturalnych prądów atmosferycznych,
są transportowane na znaczne odległości i wraz z opadami dostają się do
gleb i wód powierzchniowych. Wraz
z opadami migrują w głąb ziemi, przedostając się do wód podziemnych, niejednokrotnie wykorzystywanych do
spożycia. W związku z tym utrzymanie właściwego stanu powietrza jest
niezwykle ważne dla kwestii ochrony
środowiska jako całości.
Rocznie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na walkę w niską emisją wydaje ok. 200 mln zł. Dodatkowe pieniądze ponownie będą
pochodziły z ogólnopolskiego programu KAWKA realizowanego wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska.
Dzięki zmianom w ustawie Prawo
ochrony środowiska, do której wprowadzono stosowne zapisy unijnej dyrektywy CAFE (czyste powietrze dla
Europy) pozwoliły na przygotowanie
i wdrożenie tego programu, który po
raz pierwszy od wielu lat w tak szero-

h
c
u
l
a
m
EKO

kim zakresie, proponuje doﬁnansowanie na walkę ze smogiem. To łącznie
800 milionów złotych zaoferowanych
przez fundusze wojewódzkie i NFOŚiGW samorządom zdeterminowanym, by walczyć o czystsze powietrze
w swoich regionach.
Uzyskane w ramach programu środki ﬁnansowe zostaną skierowane na
likwidację lokalnych źródeł ciepła
oraz na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich przez bardziej ekologiczne źródła ciepła. Możliwe będzie również
wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach. Do obowiązkowych
elementów objętego wsparciem przedsięwzięcia będą należały także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści
zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji niskiej emisji oraz utworzenie
baz danych pozwalających na rejestrowanie źródeł emisji.
Środki ﬁnansowe zostaną głównie
przeznaczone na zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,
w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Ideą projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, a także wzrost efektywności energetycznej.
Programem objęte są miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, w których
występuje przekroczenie stężeń szkodliwych związków w powietrzu.
Miasta z województwa śląskiego,
w których realizowane będą inwestycje ﬁnansowane z programu KAWKA
to: Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Łaziska
Górne, Racibórz, Radzionków, Ruda
Śląska, Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie,
Żory, Żywiec.
Agnieszka Kominek
Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

EKO-fakty
Według wyników badań opublikowanych przez Europejską Agencję Ochrony
Środowiska (EEA) w 2013 roku sześć z dziesięciu miast o najbardziej skażonym
powietrzu w Europie to miasta polskie. Wyniki badań EEA są zgodne z wcześniejszymi opracowaniami naukowymi, które wskazują, że znaczący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w miastach ma spalanie węgla w elektrowniach węglowych i indywidualnych piecach do ogrzewania domów. Badania Europejskiej
Agencji Środowiska wskazują, że zanieczyszczenie powietrza jest najważniejszym związanym ze stanem środowiska powodem przedwczesnych zgonów.
W 2010 roku z powodu złego stanu powietrza przedwcześnie zmarło aż 400 000
osób, czyli aż 10 razy więcej niż w wyniku wypadków drogowych!
W Polsce zanieczyszczenia powietrza spowodowane spalaniem węgla wykorzystywanym przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach są
odpowiedzialne za 3.500 przedwczesnych zgonów, 1 600 nowych przypadków
przewlekłego zapalanie oskrzeli, 1 000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie.
Polskie miasta, które znalazły się w niechlubnej pierwszej dziesiątce miast
o najbardziej skażonym powietrzu w Europie to Kraków, Nowy Sącz, Gliwice,
Zabrze, Sosnowiec i Katowice.

EKO-słowniczek
PM10 – składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących
mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do
górnych dróg oddechowych i płuc,
PM2,5 – zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą
docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi,
benzo(a)piren – Występują w dymie podczas spalania niecałkowitego, m.in.
w smogu, powstającego w wyniku niskiej emisji, głównie wskutek spalania śmieci (najczęściej tworzyw sztucznych). jest on uważany za przedstawiciela wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o udowodnionym najsilniejszym
działaniu cytotoksycznym, genotoksycznym, rakotwórczym, teratogennym i immunotoksycznym,
dioksyny i furany – są wysoce toksycznymi produktami ubocznymi efektów
przemysłowych, takich jak spalanie w tym spopielanie opon, spalanie węgla i oleju, produkcji papieru i niektórych pestycydów, wytop metali i spalanie paliw w silniku diesel’a, oraz wielu innych źródeł, powstają w wyniku wysokotemperaturowego spalania chloru, gdy chlor łączy się z innymi chemikaliami w wysokich
temperaturach.

WOKÓŁ NAS
Z racji napływających do nas pytań dotyczących działania rudzkiej komunikacji
oraz planów wprowadzenia darmowej, postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z osobą najlepiej znającą to zagadnienie, czyli Andrzejem Nowakiem – pełnomocnikiem prezydenta ds. transportu zbiorowego.

Pasażer też ma prawa!
– Komunikacja w Rudzie Śląskiej to
wciąż temat-rzeka. Ostatnio obiegły nas
wiadomości o przygotowywaniu się naszego miasta do wdrażania darmowej
komunikacji. Jakie jest Pańskie zdanie
na ten temat?
– Jestem zagorzałym zwolennikiem
wprowadzenia na terenie Rudy Śląskiej
wewnątrzmiejskiej darmowej komunikacji
autobusowej. Uważam, że jest to koncepcja, którą można z powodzeniem zrealizować. Mamy już za sobą wstępne rozmowy
z organizatorem transportu zbiorowego,
czyli KZG GOP-em, entuzjastycznie nastawionym do tego projektu. Warto jednak
zaznaczyć, że dopiero podczas wygasania
obowiązujących dotychczas umów z przewoźnikami będzie można podjąć konkretne działania umożliwiające mieszkańcom
korzystanie z bezpłatnych przejazdów.
– Słyszałam też o pomyśle utworzenia
Centrum Przesiadkowego na terenie
Chebzia. Jak ono miałoby wyglądać
i dlaczego akurat ta dzielnica została
wybrana pod tę inwestycję?
– Myślę, że stworzenie w Chebziu swoistej „bazy komunikacyjnej” to szansa ożywienia tej dzielnicy oraz pokazania mieszkańcom, że każda z dzielnic Rudy Śląskiej
ma swój potencjał, który należy wykorzy-

stywać. Niewątpliwym atutem Chebzia jest
jego położenie w sąsiedztwie Drogowej
Trasy Średnicowej oraz dworca kolejowego, co czyni go bardzo dobrym miejscem
na taką inwestycję. Celem Centrum Przesiadkowego jest zaoferowanie w jednym
punkcie możliwości skorzystania z komunikacji autobusowej, tramwajowej i kolejowej. Dla osób, dla których Ruda Śląska
stanowi tylko jedno z wielu miast, przez
które się przemieszczają, w drodze na północ czy południe naszego województwa,
będzie to wyraźne udogodnienie. Jak na
razie północna część naszego miasta, m.in.
Godula, nie jest skomunikowana autobusowo z Katowicami, a według mnie tak nie
powinno być. Planowana przebudowa pętli
w Chebziu, pozwoli stać się jej nowoczesnym miejscem na miarę XXI wieku. Uporządkowany zostanie system komunikacji
autobusowo-tramwajowej, zlikwidowane
zostaną tzw. dzikie ciągi pieszych, które
stwarzają zagrożenie i donikąd nie prowadzą, powstanie nowoczesne oświetlenie.
Planowane jest również otwarcie punktu
gastronomicznego, czy handlowo-usługowego. Zapewniam, że nie tylko wizerunkowo ta część naszego miasta przejdzie swoistą metamorfozę. W ciągu najbliższych 4
lat będziemy się mogli o tym przekonać.

– Wróćmy jednak do teraźniejszości.
Jaki obecnie pasażer ma wpływ na funkcjonowanie komunikacji, na notoryczne
spóźnianie się czy wcześniejsze odjazdy
niektórych linii, na niewłaściwe zachowanie kierowców oraz pozostałych podróżnych?
– Częstą przyczyną opóźnień autobusów są korki, którym ze względu na liczne
remonty czy modernizacje dróg czasem
trudno zaradzić. Pasażer ma jednak wpływ
na to, co dzieje się w autobusie, począwszy
od zachowania się kierowcy, a skończywszy na szeroko rozumianym porządku panującym w pojeździe. Pierwszą osobą, do
której kierujemy jakieś zastrzeżenia towarzyszące podróży, jest kierowca. Każdy
z nich identyfikowany jest odpowiednim
numerem (tzw. nr służbowym), który warto zapisać, jeśli zachowanie kierującego
budzi nasze zastrzeżenia i zgłosić się z tym
na przykład do mnie. Jestem do dyspozycji
w biurze nr 117 (I piętro budynku Urzędu
Miasta). Ze względów organizacyjnych
osoby zainteresowane spotkaniem ze mną
zachęcam do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, pod numerem (32) 244-9000, wew. 1170 celem ustalenia konkretnego terminu lub skierowania wiadomości
e-mail na adres anowak@ruda-sl.pl. Zachęcam jednak: REAGUJMY! NIE
BĄDŹMY OBOJĘTNI!
– W naszym mieście mamy również
do czynienia z pewnymi absurdami komunikacyjnymi, np. godziny kursu linii
39 i 146 z Rudy 1 w stronę Nowego Byto-
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Mamy wpływ na to, co dzieje się w naszych miejskich autobusach.

mia często się na siebie nakładają, mimo
że trasy tych linii są na bardzo długim
odcinku takie same. Z kolei szybki autobus nr 230 jeździ tylko do godziny 16.
Jakie są szanse, by to zmienić?
– Jestem w stałym kontakcie z rzeczniczką KZK GOP-u, do której kieruję wielokrotnie wiadomości w sprawach interwencji czy zgłoszeń. Przewoźnik tłumaczy, że rozkłady jazdy są dostosowywane
do tzw. badań napełnień prowadzonych
w autobusach. Nie zawsze wykazują one
potrzeby zmian. Ja uważam inaczej, więc
będę dążył do tego, by takie nastąpiły i były dostrzegalne przez mieszkańców.
– Mieszkańcy pytają o możliwość remontów rudzkich torowisk oraz o powrót linii nr 18.
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Foto: DK

– Temat funkcjonowania komunikacji
tramwajowej na terenie miasta Ruda Śląska jest dla mnie tematem bardzo ważnym. Nie ulega wątpliwości, że to, co na
tę chwilę oferuje nam KZK GOP, a dokładniej spółka TRAMWAJE ŚLĄSKIE,
jest nie do przyjęcia. W swoich planach
nadmieniają o remontach „naszych” torowisk, jednakże nie podają szczegółowych
terminów ich przeprowadzenia. Podobnie
jest z linią nr „T-18”: ma ona wrócić, dokładnie nie wiadomo jednak kiedy.
Z ostatnich informacji, które otrzymałem
z KZK GOP-u wynika, że od stycznia
2015 r. linia „T-18” powróci na swą trasę,
czyli: Ruda Śląska – Bytom – Ruda Śląska.
Rozmawiała Dominika Kubizna
REKLAMA
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RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

6 grudnia 2014 r.,
SPEKTAKLE MIKOŁAJKOWE dla dzieci
godz.: 15.00, 17.30, cena biletu: 10 zł
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
7 grudnia 2014, godz. 17.00
KONCERT KOLĘDOWY DAMIANA HOLECKIEGO

In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87
17 grudnia 2014,
Warsztaty plastyczno-twórcze dla seniorów

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
11 grudnia 2014,
GALERIA FRYNA – wystawa prac podopiecznych
Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa
Filia nr 18 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
11 grudnia 2014, godz. 16.30
Dzieciontko u Donnersmarcków
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
14 grudnia 2014,
„KONCERT POETYCKI” – Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87
20 grudnia 2014,
Warsztaty plastyczno-twórcze dla rodziców i dzieci

Bilety: 35 zł

koncert za zaproszeniami

Warsztaty plastyczno-twórcze mające na celu zintegrować seniorów
przy wspólnym przygotowywaniu się do Świąt Bożego Narodzenia,
wykonanie ozdób i stroików świątecznych. Liczba miejsc
ograniczona, obowiązują zapisy tel. 32 707-33-31 godz. od 10.00 do
12.00.
Wstęp 2,00 zł

Warsztaty plastyczno-twórcze mające na celu rodzinne
przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia, wspólne wykonanie
ozdób i stroików świątecznych dzieci i rodziców. Liczba miejsc
ograniczona, obowiązują zapisy tel. 32 707-33-31 godz. od 10.00 do
12.00. Impreza organizowana w ramach zadania „Weekend
z Rodziną” doﬁnansowanego ze środków Miasta Ruda Śląska.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
21 grudnia 2014, godz. 18.00
„UNIVERSE” oraz „GANG OLSENA” – koncert kolędowy
Bilety: 25 i 20 zł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY REZERWACJA BILETÓW: tel. 32 248-62-40, bilety@mckrudasl.pl kasa biletowa czynna: poniedziałek – piątek od godz. 15.00 do 18.00
oraz na dwie godziny przed imprezą. Po dokonaniu płatności przelewem istnieje możliwość odbioru biletów w dniu imprezy.

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

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. Pawłowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z
istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Rycerskiej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców
z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Solidarności, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne, ul. Solidarności, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Zoﬁi Nałkowskiej,
które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Joachima Achtelika, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz budynek mieszkalny, ul. Łukowej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Szybu Paweł – Długiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, ul. Partyzantów, która zostanie oddana w dzierżawę
w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Edmunda Kokota, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod teren zielony przylegający do prowadzonej działalności, ul. Bielszowickiej, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany oraz garaż murowany, ul. Poznańskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Basenowej, która zostanie
oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych.

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie
odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań

I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Halembie:
110.400,- zł
ul. Solidarności 4c/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 53,00 m2
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. ks. J. Szymały 12/11, 2 p. + k., III piętro o pow. 38,00 m2
78.000,- zł
ul. Kolista 5b/11, 2 p. + k., III piętro
o pow. 46,40 m2
98.400,- zł
ul. Kolista 3a/6, 3 p. + k., I piętro
o pow. 55,50 m2
123.400,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
115.960,- zł
ul. Fiołków 8b/11, 2 p. + k., III piętro
o pow. 50,70 m2
62.400,- zł
ul. Zoﬁi Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter
o pow. 31,72 m2
ul. Adama Mickiewicza 6/55
pow. 39,50 m2
85.100,- zł
2 p. + k., IV piętro
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2
93.400,- zł
83.600,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/121
o pow. 39,20 m2
2 p. + k., X piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
108.600,- zł
ul. Gwareckiej 23/13, 2 p. + k., V piętro
o pow. 48,65 m2
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16
o pow. 54,70 m2
123.700,- zł
3 p. + k., V piętro
95.300,- zł
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16
o pow. 42,78 m2
2 p. + k., V piętro
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2
79.680,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter
o pow. 63,50 m2
148.978,- zł
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej
oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 29.12.2014 r. do godz. 16.00.
Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków
oczekujących) przelewem do dnia 29.12.2014 r. do godz. 16.00 i dołączenie kserokopii
dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO
BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty
wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz
remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli
w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta
bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium 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 będącej
wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi
oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli
zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 22.12.2014 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32
248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!
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Kajetan Skowron
syn Moniki i Łukasza
ur. 11.11. ( 3830 g i 58 cm)

Maksymilian Kasprzyk
syn Anny i Grzegorza
ur. 12.11. (3100 g i 54 cm)

Mateusz Robak
syn Marzeny i Michała
ur. 12.11. (4300 g i 61 cm)

Oliwia Sobczak
córka Alicji i Daniela
ur. 11.11. (3450 g i 53 cm)

Oskar Chojnowski
syn Gosi i Kornela
ur. 13.11. (3780 g i 56 cm)

Leon Jaworski
syn Katarzyny i Dawida
ur. 16.11. (2650 g i 51 cm)

Martyna Lewicka
córka Eweliny i Artura
ur. 18.11. (4000 g i 58 cm)

Bartosz Kochut
syn Beaty i Tomasza
ur. 12.11. (2900 g i 52 cm)

Natan Marczyk
syn Barbary i Sebastiana
ur. 12.11. (3550 g i 57 cm)

Anna Sosnowska
córka Moniki i Damiana
ur. 30.10. (3370 g i 55 cm)

Zuzanna Wilk
córka Emilii i Roberta
ur. 15.11. (3400 g i 55 cm)

Hanna Hurek
córka Elżbiety i Michała
ur. 16.11. (3200 g i 52 cm)

Antoni Podstawski
syn Barbary i Szymona
ur. 18.11. (3680 g i 58 cm)

Filip Sopniewski
syn Moniki i Wojciecha
ur. 20.11. (3750 g i 57 cm)

Tymon Kwieciński
syn Agaty i Michała
ur. 16.11. (3700 g i 56 cm)

Liliana Sanetra
córka Anety i Leszka
ur. 16.11. (3740 g i 58 cm)

Filip Nowakowski
syn Barbary i Karola
ur. 15.10. (3400 g i 55 cm)

Kazimierz Farbowski
syn Małgorzaty i Dariusza
ur. 15.11. (3650 g i 57 cm)

Alicja Stolarczyk
córka Barbary i Jakuba
ur. 15.10. (2144 g i 46 cm)

Wiktor Bendlin
syn Ewy i Rafała
ur. 20.11. (3150 g i 58 cm)

Filip Bielecki
syn Marceliny i Szymona
ur. 20.11. (4050 g i 57 cm)

Jan Mathauschek
syn Ewy i Rafała
ur. 16.11. (3500 g i 56 cm)

Maciej Rajda
syn Ewy i Piotra
ur. 13.11. (3900 g i 61 cm)

Amy Machowska
córka Angeliki i Daniela
ur. 19.11. (4060 g i 56 cm)

Mateusz Pierściński
syn Elżbiety i Huberta
ur. 19.11. (3650 g i 53 cm)

Adam Moś
syn Aleksandry i Pawła
ur. 18.11. (2650 g i 51 cm)

Nikola Kołodziej
córka Anny i Dawida
ur. 20.11. (3510 g i 58 cm)

Tymoteusz Nowak
syn Karoliny i Przemysława
ur. 23.11. (3030 g i 54 cm)

Adam Gajda
syn Żanety i Romana
ur. 21.11. (3230 g i 50 cm)

Bartosz Kowalczyk
syn Edyty i Patryka
ur. 21.11. (3650 g i 56 cm)

Hubert Malinowski
syn Joanny i Piotra
ur. 21.11. (3750 g i 57 cm)

Paulina Kot
córka Moniki i Dariusza
ur. 21.11. (3340 g i 57 cm)

Adrianna Piotrowska
córka Dominiki i Tomasza
ur. 24.11. (3450 g i 56 cm)

Stanisław Izydorczyk
syn Agnieszki i Adama
ur. 26.11. (4150 g i 59 cm)

Franciszek Michalik
syn Ewy i Piotra
ur. 25.11. (3050 g i 56 cm)

Lena Jonas
córka Magdaleny i Marcina
ur. 26.11. (3700 g i 56 cm)

Kinga Jóźwiak
córka Beaty i Artura
ur. 24.11. (3430 g i 56 cm)

Jan Olszewski
syn Magdy i Marka
ur. 24.11. (3600 g i 57 cm)

Alicja Sobiech
córka Justyny i Mariusza
ur. 26.11. (2730 g i 51 cm)

Klara Łuczak
córka Anny i Kamila
ur. 25.11. (3900 g i 61 cm)

Maciej Hiszpański
syn Moniki i Marcina
ur. 26.11. (3200 g i 57 cm)

Julia Lisowska
córka Barbary i Pawła
ur. 25.11. (3250 g i 56 cm)
REKLAMA

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha
Bartosz Kawęcki
syn Aleksandry i Marka
ur. 25.11. (3150 g i 56 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych
w rejonie ul. Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, ul. Czarnoleśnej,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
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OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-WIRKU PRZY
ULICY KUPIECKIEJ 2a Z PRZEZNACZENIEM
POD TARGOWISKO MIEJSKIE.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości, własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, o łącznej powierzchni 11957 m2 obejmujące:
a) prawo własności tworzących całość gospodarczą działek o łącznej powierzchni 11928 m2 oznaczonych numerami geodezyjnymi:
– 2498/263 o powierzchni 11706 m2 i 2497/263 o powierzchni 15 m2, GL1S/00007197/4, k. m. 9 obręb Ruda,
– 713/68 o powierzchni 93 m2, 512/71 o powierzchni 81 m2 i 516/69 o powierzchni 33 m2, GL1S/00007197/4, k. m. 10 obręb Ruda,
b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, GL1S/00012869/4, k. m. 9 obręb Ruda, ustanowione do dnia
5.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisane powyżej nieruchomości figurują jako teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów (symbol planu P1).
Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie. Dwa przetargi przeprowadzone w dniach: 29.07.2014
r. i 7.10.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na Łąkach. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo ogrodzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu
– występują nierówności wymagające niwelacji. Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną – występuje gęste zadrzewienie, znajdują się na
nim pozostałości po poprzednim zainwestowaniu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 300.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2 zostaną ustalone w drodze odrębnego postępowania wg
zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości produkcja-usługi-handel) i w terminie do dnia 5.01.2015
r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w
dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowych zainwestowanych
targowiskiem miejskim o łącznej powierzchni 20 415 m² stanowiących
własność Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kupieckiej 2a, zapisanych w obrębie Wirek na karcie mapy 1,
w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej o numerach:
– GL1S/00021052/0, obejmująca działki o numerach geodezyjnych:
1880/154 o powierzchni 3088 m², użytek Bi
•
•
1881/154 o powierzchni 222 m², użytek Bi
•
1882/154 o powierzchni 7874 m², użytek Bi
•
1884/154 o powierzchni 2123 m², użytek Bi
•
1889/154 o powierzchni 162 m², użytek Bi
•
1893/154 o powierzchni 40 m², użytek Bi
•
1894/154 o powierzchni 33 m², użytek Bi
•
1895/154 o powierzchni 32 m², użytek Bi
•
1897/154 o powierzchni 363 m², użytek Bi
•
1898/154 o powierzchni 107 m², użytek Bi
– GL1S/00006442/0, obejmująca działki o numerach geodezyjnych:
1885/154 o powierzchni 421 m², użytek Bi
•
•
1887/154 o powierzchni 4929 m², użytek Bi
•
1888/154 o powierzchni 105 m², użytek Bi
•
1890/154 o powierzchni 36 m², użytek Bi
•
1891/154 o powierzchni 2 m², użytek Bi
•
1892/154 o powierzchni 60 m², użytek Bi
•
1896/154 o powierzchni 46 m², użytek Bi
•
1899/154 o powierzchni 217 m², użytek Bi
•
1900/154 o powierzchni 128 m², użytek Bi
•
1902/154 o powierzchni 25 m², użytek Bi
– KW 7247 R obejmująca działkę o numerze geodezyjnym:
1903/154 o powierzchni 402 m², użytek B
•
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolem UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie,
targowiska.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi: 0,30 zł.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy
(tj. 20 415 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w
sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po
zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, stronie internetowej
- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej
2a) w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 150,00 zł (stopięćdziesiątzłotych) przelewem na konto
nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy
z dopiskiem „wadium dzierżawa targowisko – Kupiecka 2a” (za datę
wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00. Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet czynszu za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32 244-90-00 wew. 2270.

OGŁOSZENIA

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

 Do 4000 zł na oświadczenie, szybko i bezpiecznie. Tel. 668-681-880.
 CDF Pożyczki krótkoterminowe 516-516-611 32/260-0033.

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

NIERUCHOMOŚCI

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


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

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


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

 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. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719.
Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699569.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 106
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Halemba, nowy dom, 168 m2,
480 tys., www.ANEL.pl tel. 501-239405.
 Godula, dwupokojowe, 40 m2, 85
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 99
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
 Bykowina, dwupokojowe, 48 m2,
113 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885
 Kochłowice, jednopokojowe, 36
m2, 78 tys., www.ANEL.pl tel. 502052-885.
 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.
 Ruda Śl. i okolice – poszukujemy
mieszkań do sprzedaży/wynajmu
GABRIEL, tel. 691-523-055.
 Wirek – sprzedam działkę gruntu
668 m2, 130 tys. GABRIEL tel. 607706-692.

 Naprawa komputerów. Tel.
693-193-448.

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

 Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
501-281-222.

 Kawalerka Pordzika, 37 m2, 69
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 2 pokoje, Solidarności 36 m2, 85
tys., 48 m2, 110 tys. po remoncie LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Oprawa muzyczna DuoBayers.
Tel. 604-612-968 + Videoﬁlmowanie,
zdjęcia. Tel 501-415-197.
 A TRAKCYJNA POŻYCZKA
OD 200 ZŁ DO 25 TYS. Tel. 668681-880.

 2 pokoje Wirek/Bykowina, 56 m2
56 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

3 pokoje, Bykowina, 55 m2,
OKAZJA, tel. 793-017-323.

TANIE
ROZMOWY
DO NIEMIEC
I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

 Nowe garaże w Halembie, ul. Miodowa. Przyjmowanie zleceń na budowę, tel. 500-159-748.
 Wynajmę kawalerkę w Rudzie Śląskiej (GODULA), tel. 513-346-980.
 Do wynajęcia lokal użytkowy, 61
m2, Ruda Śl. – Nowy Bytom, Kościuszki 1. Tel. 601-959-140.
 Sprzedam kawalerkę na Wirku lub
zamienię na działkę budowlaną. Tel.
663-230-418.
 Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku Halemba II. Tel. 723-504261.
 Wynajmę lub sprzedam kawalerkę
– Godula, ul. Fojkisa, 38 m2. Tel. 503070-823.

NAUKA

 Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji, matematyka, chemia. SOLIDNIE,
TANIO. Tel. 606-157-640.

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

AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
 Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 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.

DOMY
DZIAŁKI

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

 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, po remoncie. Tel. 506-066860.

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

 Zatrudnimy ekspedientkę na stoisko mięso wędliny. Tel. 606-312124.
 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.

Ruda Śląska 13 Halemba,
ul. Solidarności 7
tel. 725 232 790
Ruda Śląska 1, ul. Wolności 8
tel. 510 229 675
Ruda Śląska 7 Kochłowice,
ul. Radoszowska 126
tel. 504-992-226

UBEZPIECZENIA – KREDYTY

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

 Brakuje Ci gotówki? Zadzwoń
po szybką pożyczkę. Tel. (32) 230 39
74.

19

PRACA
 Firma BAREX z Zabrza zatrudni
samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), instalatorów wod.-kan. i c.o., elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy
mile widziane. Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 696-099922, 604-908-300.

MIESZK.
WYNAAJEM

USŁUGI


ATRAKCYJNE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.
PL

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 3.12.2014

Posiadłość dochodowa
207/1881 m2 800 000 zł
590 000 zł
Segment środkowy
116/127 m2
580 000 zł
Segment środkowy
140/192 m2
Dom wolno stojący Wirek
170/2557
240 000 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
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m 109 000 zł
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. 930 m
150 000 zł
2
95 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
32 m
93 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Bykowina
31 m2
83 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
34 m2
89 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Ruda
33 m2
85 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
37 m2
2
103 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda
45 m
2
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m
135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
40 m2
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
2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bielszowice
48 m
140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda
50 m2
119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
51 m2
147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
52 m2
85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2
159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
57 m2
2
199 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice (dwupoz.) 74 m
2
175 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda 1
62 m
185 tys. zł
M-4 Chorzów – Centrum
112 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
950 zł/mc
M-2 Ruda Śl.-Halemba
29 m2
2
900 zł/mc
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
38 m
900 zł/mc
M-4 Chorzów – Centrum
93 m2
55 tys.
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2
260 tys. zł
Bytom Karb/Konstytucji
167 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
550 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom
26 m2
600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom
32 m2
600 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom
37 m2
120 tys. zł
Działka komer. Zabrze Makoszowy 1022 m2

 Drukarnia w Rudzie Śląskiej zatrudni krajacza – introligatora,
oraz graﬁka komputeroweg. Tel.
32 340-14-54.
 Zatrudnimy kierowcę autobusu miejskiego. Wymagane: prawo jazdy kat. D. Kontakt: Rudpol-OPA Sp. z o.o, 41-701 Ruda
Śląska, ul. Szyb Walenty 50, tomasz.pielok@rudpol-opa.pl, tel.
504-124-565, centrala. 32 34-47100.
 Zatrudnię glazurnika. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia. Tel.
663-613-492.
 Przyjmę do pracy ﬁrma ZBMD
s.c. Ruda Śląska (Chebzie): Operator
pras wulkanizacyjnych, praca na pełny etat lub umowa zlecenie. kontakt
32 244-48-44.

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.

Joannie Dolibog
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

Sędzi Sądu Rejonowego
Annie Marzec
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI
składają
pracownicy Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego
wpółczucia Pani Danucie Miler
z powodu śmierci

MĘŻA

ZARZĄD RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2014 r.
– środa – tj. Wigilia –
będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników RSM.
W czasie wszystkich dni wolnych dyżur techniczny będą
pełniły właściwe służby. Przypominamy telefony:
32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia
serdecznie przepraszamy.

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

składają
koleżanki i koledzy
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

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

Pani Helenie Giesa
pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

reklama@wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej, stanowiąca działkę nr 1148/50 o powierzchni 1224 m², obręb
Kochłowice, karta mapy 7, zapisana w KW nr GL1S/00020267/3 Działy III i IV ww. księgi są wolne od
wpisów.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 7.11.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww.
działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra
wystawiennicze, instytucje ﬁnansowe, usługi hotelarskie, targowiska (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, położona w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz terenów zielonych. Jest porośnięta drzewami i krzewami oraz jest częściowo
ogrodzona.
Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej odbywać się będzie na zasadach
ogólnych poprzez drogi wewnętrzne: gminną – ul. Kalinową i drogę zlokalizowaną na działkach nr 1147/50
i 954/50 własności odpowiednio Gminy Miasta Ruda Śląska i Skarbu Państwa.
Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do dnia 29.02.2016 r.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21.08.2014 r.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 5.01.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00
zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie: ul. Edmunda
Kokota, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul.
Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
murowany, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejący garaż, ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż murowany.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ
NA OKRES 9 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-NOWYM BYTOMIU PRZY ULICY JADWIGI MARKOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości
gruntowych zainwestowanych targowiskiem miejskim o łącznej powierzchni 2770 m² stanowiących własność
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jadwigi Markowej, obejmujących działki:

nr działki

powierzchnia
całkowita
działki (m²)

pow.
dzierżawy
(m²)

obręb

karta
mapy

księga wieczysta

użytek

3445/189

3650

2220

Nowy Bytom

1

GL1S/00007267/6

Bi

2529/189

2817

550

Nowy Bytom

1

GL1S/00020323/4

Bi, dr

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zm. przedmiotowe działki oznaczone są symbolami:
MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową,
KD 1/2 – tereny ulic dojazdowych.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi: 0,30 zł.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona
przez powierzchnię dzierżawy (tj. 2770 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, stronie internetowej - Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy
ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł
(stopięćdziesiątzłotych) przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium dzierżawa
targowisko – Jadwigi Markowej” (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00. Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32 244-90-00
wew. 2270.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

OGŁOSZENIA
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
przy ulicy ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 10.04.2014 r., 08.07.2014 r.
oraz 23.09.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze czwartego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli,
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5033/397 o powierzchni 1593 m2, obręb
Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej
pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 5035/397 o powierzchni 698 m2,
obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00048840/2.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska działka nr 5033/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 5035/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbole planu MN1, MN2), teren ulic zbiorczych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 20m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol
planu KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości
min. 6 m (symbol planu KDW).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 5033/397 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 działki nr 5035/397 wynosi 76.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz
na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.01.2015 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości: 3.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Ks.Niedzieli” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pokój nr 13 i 14 w
godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

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. Kazimierza, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, w Rudzie Śląskiej-Halembie, które zostaną oddane w najem, w celu korzystania przez użytkownika z istniejących stacji transformatorowych, ul.
Kochłowickiej, która zostanie oddana w najem, w celu korzystania przez użytkownika z istniejącej
stacji transformatorowej, ul. Asnyka – Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat
w celu korzystania przez użytkownika z istniejącej stacji transformatorowej.

Wiadomości Rudzkie 3.12.2014

Adecco Poland dla swojego klienta, Fabryki Opla
w Gliwicach poszukuje osób na stanowiska:

operator wózka widłowego
oraz pracownik produkcji
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Adecco Gliwice,tel. (32) 301-48-22
lub gliwice@adecco.com
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Gabinet
Stomatologiczny
NZOZ Silesia
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

tel. 32 240-86-60

zaprasza pacjentów
na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ
czynny od poniedziałku do piątku

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

NOWOŚĆ
P O Ż YC Z K A
HIPOTECZNA
pod zastaw nieruchomości
bez BIK KRD itp.
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985
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Kyokushin Karate

Mistrzowskie karate

Rudzcy seniorzy uzyskali bardzo dobry wynik.

Do kadry polskiej reprezentacji na Puchar Europy Juniorów zakwalifikowały się
dwie zawodniczki Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate – Karolina Czmajduch

W SKRÓCIE
Występy UKP
W ubiegłym tygodniu zawodnicy UKP
Ruda Śląska reprezentowali klub na zawodach w Radlinie „Liga Klubów Śląskich Rocznika 2003” (26.11.) oraz w Cieszynie – „ISM Sobota w Cieszynie –
Runda II” (29.11.). W „Lidze Klubów
Śląskich Rocznika 2003” Igor Wróbel
zdobył brązowy medal w konkurencji
200 m stylem klasycznym z czasem
3:13.50, poprawiając o 9 sekund swój rekord życiowy. Klub w Radlinie reprezentowali: Julia Wręczycka, Patrycja Lip,
Igor Wróbel i Jakub Rymaszewski. W zawodach „ISM Sobota w Cieszynie – Runda II” Marta Mędrela zdobyła dwa medale – złoty na 200 m stylem dowolnym
z czasem 2:20.91 oraz srebrny na 100 m
stylem zmiennym z czasem 1:17.86. Natomiast Jakub Rutkowski zdobył srebrny
medal na 100 m stylem zmiennym z czasem 1:05.13. W Cieszynie klub reprezentowali: Marta Mędrela, Karolina Pawera,
Gabrysia Surmiak, Natalia Zięba,
Agnieszka Marciniak, Jakub Rutkowski,
Dawid Apostel, Daniel Dąbrowski, Albert Kasprzyk i Kamil Walessa.

Potrójne zwycięstwo Halembianki!
Tenisistki stołowe UKS-u Halembianka 2001 Ruda Śląska mają za sobą trzy
zwycięskie mecze w rozgrywkach II ligii
kobiet. We wtorek (18.11.) zawodniczki
rudzkiego klubu wygrały 6:4 z PSKS-em
Beskidy Bielsko-Biała, w poniedziałek
(24.11.) pokonały 7:3 LZS Victorię II
Chróścice, a w piątek (28.11.) zwyciężyły 7:3 z UKS-em Huragan Sosnowiec.
W tym sezonie tenisistki stołowe z UKS
-u Halembianka zacięcie grają o wejście
do II rundy rozgrywek w pierwszej
ósemce, by móc powalczyć o awans do
I ligi. Po 10 seriach drużyna zajmuje 4.
miejsce w tabeli.

Wyjazdowa porażka Zgody
Zgoda Ruda Śląska przegrała w piątek
(28.11.) różnicą aż 20 bramek w wyjazdowym meczu z TOR-em Dobrzeń Wielki. Mecz zakończył się wynikiem 37:17.

i Wiktoria Chmiel, a na Puchar Europy
Seniorów powyżej 35 lat Andrzej Ogonowski i Marek Partuś. Obydwie imprezy odbyły się w Sosnowcu (29-30.11.) i zgromadzi-

ły pond 300 zawodniczek i zawodników.
Dużym sukcesem zakończył się występ
naszych zawodników seniorów, bowiem
spotkali się oni w finale swojej kategorii.
Niestety długie i wyczerpujące pojedynki
w eliminacjach doprowadziły do odnowienia się dawnej kontuzji Marka Partusia, co
uniemożliwiło mu stoczenie walki finałowej z klubowym kolegą Andrzejem Ogonowskim. Tym samym Andrzej Ogonowski stanął na najwyższym stopniu podium
Pucharu Europy Karate Kyokushin.
Nasze juniorki miały mniej szczęścia
przegrywając walki eliminacyjne, ale należą się im słowa pochwały, bo obydwie wykazały się dużymi umiejętnościami,
a przede wszystkim duchem walki. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że Wiktoria
Chmiel przegrała ze zwycięzczynią tej kategorii – Iloną Aratovską z Ukrainy.

Zapasy

Młodzi zapaśnicy

W sobotę (29.11.) rozegrane zostały zawody o Puchar Śląska Dzieci w zapasach.
Areną zmagań najmłodszych zapaśników i zapaśniczek
była
orzegowska
Hala
MOSiR-u. W turnieju wzięło udział 72
zawodników i zawodniczek. Najliczniejszą,
liczącą 48 osób, była ekipa rudzkiej Slavii,
której przedstawiciele wywalczyli 9 złotych
medali.
– To takie święto zapaśnicze w wykonaniu najmłodszych. W tym roku już nie będzie
żadnych turniejów na naszej hali. Dzieci
w takim wieku nie da się wyszkolić tak, by
miały stabilną formę. I dlatego w tym wieku
chodzi przede wszystkim o radość i dobrą
zabawę – mówi Tomasz Garczyński, trener

Najmłodsi zapaśnicy mogli się sprawdzić.

Zapaśniczego Klubu Sportowego Slavia
Ruda Śląska. Rywalizację w swoich pulach
wygrali: Marcel Krupa, Sajmon Klepacki,
Oktawian Rutkowski, Tomasz Gawron, Robert Szyra, Julia Danisz, Patrycja Cuber,
Roksana Gwózdek i Paulina Goczoł.

Tenis stołowy

Harcerskie rozgrywki

O tytuł mistrza białej piłeczki rywalizowało ponad 60 zuchów, harcerzy i instruktorów rudzkiego hufca ZHP.

Już po raz 14. w sobotę (22.11.) zuchy,
harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Ruda
Śląska spotkali się przy ping-pongowych
stołach w gościnnej halembskiej sportowej
SP15,by walczyć o zwycięstwo oraz uczcić
na sportowo niedawno obchodzone Święto
Niepodległości.
W szranki stanęło i dzielnie rywalizowało o tytuł mistrza białej piłeczki ponad
60 zuchów, harcerzy i instruktorów rudzkiego hufca ZHP.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Grzegorz Frank, Zuzanna Czyż, Krzysztof Zieliński, Alicja
Hołuj, Szymon Haja, Marzena Akcińska,
Dominik Dreszer i Aleksandra Dreszer.

Od 14 lat organizatorem turnieju jest III
Szczep ZHP „Pomarańczowe Jedynki”
z Halemby. Turniej przebiegał szybko
i sprawnie pod fachowym okiem sędziego
głównego zawodów – trenerki tenisa stołowego klubu „Halembianka 2001” Bożeny
Polińskiej-Zocłońskiej.
Wiele pojedynków było zaciekłych
i ciekawych. Każdy z przybyłych zawodników chciał wygrać. Wielka była radość
zwycięzców zarówno z osiągniętych wyników, jak i nagród ufundowanych przez
Miasto Ruda Śląska oraz Hufiec ZHP Ruda Śląska.
Pokonani obiecali szlifować formę na
kolejną edycję turnieju w 2015 r.
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Koszykówka

Zła passa trwa

Pięć punktów zabrakło rudzkim koszykarzom do tego, by przełamać złą passę i nie
przegrać meczu z Albą Chorzów. W rezultacie wyjazdowy mecz Pogoni zakończył
się wynikiem 73:68.
Słabe początki zaczynają być znakiem
firmowym Pogoni. Rudzianie przegrali
26:11 w pierwszej kwarcie. Taki wynik zadziałał jak sole trzeźwiące na gości i w drugiej kwarcie Pogoń wręcz zdeklasowała

rywala i do połowy prowadziła 44:35. Po
przerwie rudzianie wciąż utrzymywali się
na kilkupunktowym prowadzeniu. Gospodarze zachowali zimną krew do końca, zdołali wyjść na prowadzenie i ostatecznie
wygrać mecz. Mimo porażki gra rudzian
wyglądała o wiele lepiej niż w poprzednich spotkaniach.
Po pierwszej rundzie sezonu zasadniczego Pogoń legitymuje się bilansem 4
zwycięstw i 6 porażek i zajmuje aktualnie
7. miejsce w tabeli.

Piłka ręczna

Pokonali lidera

W sobotę (29.11.) zawodnicy SPR
Grunwald Ruda Śląska pokonali w arcyważnym, wyjazdowym spotkaniu lidera,
czyli drużynę MOSiR-u Bochnia. Po tym
spotkaniu obydwa zespoły mają identyczny dorobek punktowy. Mecz na początku
lepiej ułożył się dla gospodarzy. Od trzeciej do dwudziestej trzeciej minuty bochnianie w zasadzie cały czas utrzymywali
przewagę kilku bramek. Na szczęście dla
rudzian przed przerwą udało im się zmniejszyć przewagę przeciwnika do jednej
bramki.

W 38. minucie „zieloni” wyrównali wynik. Zawodnicy trenera Macieja Zarzyckiego zagrali w drugiej połowie lepiej taktycznie – wyłączyli z gry rozgrywających MOSiR-u. Do końca meczu trwała ostra wymiana ciosów, w której ostatecznie o jeden
gol lepsza okazała się drużyna Grunwaldu.
MOSiR Bochnia 33:34 (16:15)
SPR Grunwald Ruda Śląska
Skład SPR Grunwald: Borecki, Wolniaczyk – Migała 9, Płonka 6, Klementowicz 6, Gansiniec 4, Wodarski 3, Kmieć
3, Stogowski 2, Wicik 1, Kurzawa, Nowak, Lange, Mięsopust, Piekarczyk, Lisowski

Teraz z rabatem do 5000 PLN

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

SPORT
Piłka nożna – liga okręgowa

Weszli na dobre tory
Po pięciu kolejkach Urania
Ruda Śląska zajmowała siódmą pozycję w tabeli. Słabsza
dyspozycja na własnym
boisku nie wskazywała, że rudzianie mogą
zająć wyższą lokatę.
Jednak po rundzie
jesiennej kochłowiczanie zajmują czwartą
pozycję i tracą jedynie
punkt do drugiego miejsca.
– Początki były trudne, ale potem było
już tylko lepiej. W krótkiej przerwie letniej
nie zdołaliśmy się zbyt dobrze zgrać. Wyglądaliśmy słabo głównie w meczach
u siebie, możliwe, że młodzi zawodnicy
byli speszeni przed własną publicznością, która jest liczna na meczach
Uranii. Przed sezonem z naszej drużyny odeszło aż sześciu podstawowych zawodników z kluczowych pozycji – tłumaczy Stanisław Mikusz, trener Uranii.
– Wciąż moim zmartwieniem są wyniki
u siebie. Na wyjazdach natomiast zanotowaliśmy tylko jeden remis, reszta to same zwycięstwa – dodaje.
W ostatnim meczu rundy rudzianie zmierzyli się z liderem – Energetykiem ROW II
Rybnik. Mecz zakończył się remisem, a zawodnicy Uranii nie grali gorzej od faworyta
rozgrywek.

Tabela ligi okręgowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Energetyk ROW II Rybnik 15
Wilki Wilcza
15
LKS 1908 Nędza
15
Urania Ruda Śląska
15
Wyzwolenie Chorzów 15
Wawel Wirek (Ruda Śl.)15
Orzeł Mokre (Mikołów) 15
Buk Rudy Wielkie
15
KS 94 Rachowice
15
ŁTS Łabędy (Gliwice) 15
MKS Zabrze-Kończyce 15
Tempo Paniówki
15
TKKF Zuch Orzepowice 15
Zamkowiec Toszek
15
Czarni Pyskowice
15
Sokół Orzesze
15

38
32
31
31
30
24
24
19
18
18
17
17
16
13
7
5

53-11
34-12
45-15
44-23
30-16
25-20
21-17
18-27
23-29
21-19
21-36
24-24
25-44
16-40
22-54
9-44

Sportowy Rozkład Jazdy
Piłka ręczna – mężczyźni
6 grudnia (sobota), godz. 14.30
AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce
– SPR Grunwald Ruda Śląska
Koszykówka
6 grudnia (sobota) KS MOSiR
Cieszyn – KS Pogoń Ruda Śląska

***
Za tydzień podsumujemy rundę jesienną IV ligi
w wykonaniu Slavii Ruda Śląska
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Futsal

Wawel z zadyszką Nieudane derby

Do jedenastej kolejki zawodnicy z Wirku byli niepokonani w rozgrywkach ligowych. Do tego czasu śmielsi kibice upatrywali w tej
drużynie nawet jednego z kandydatów do awansu. Niestety ostatnie
pięć meczów były fatalną serią porażek rudzkiej drużyny. W tej rundzie
podopieczni trenera Zajdla zdobyli w sumie 25 bramek. Czternaście
z nich padło po akcjach, które zakończone były strzałem nogą, pięć zakończonych strzałem głową, a pięć po
rzutach karnych. Jedna bramka padła po rzucie wolnym. Ostatnie słabe wyniki nie zawsze szły w parze ze złą grą. Zawodnicy Wawelu rozegrali dobry mecz z Uranią. Było to świetne piłkarskie
widowisko, jednak zwycięzcami zostali kochłowiczanie. – Przegrywamy mecze, w których tworzymy sytuacje. Robimy bardzo
dużo błędów indywidualnych i po nich tracimy gole. Takie gorsze okresy też się zdarzają – mówił po tym meczu Jarosław Zajdel, trener Wawelu.

Na pierwszej połowie meczu GAF
Jasna Gliwice z Gwiazdą pojawili
się kibice, telewizja oraz gospodarze. Niestety zabrakło na niej rudzian. Nieskuteczni i rozkojarzeni
zawodnicy Gwiazdy w pierwszej
części gry stracili aż trzy gole.
W bramce Gwiazdy w tym meczu
zadebiutował Lubczyński. Nie będzie on jednak dobrze wspominał
tego meczu. Wystarczyły cztery minuty, by musiał wyciągać piłkę
z siatki aż trzy razy. Wszystkie bramki dla gospodarzy padły po stałych
fragmentach gry. Rudzianie nie potraﬁli mocno zagrozić bramce gliwiczan w tej części gry. Dobry pressing

gospodarzy skrzętnie utrudniał
Gwieździe zadanie choćby jednego
ciosu.
Na drugą odsłonę rudzianie wyszli z przekonaniem, że mogą odmienić losy meczu, ale nie byli w
stanie stworzyć zbyt wielkiego zagrożenia pod bramką Widucha.
Swoje okazje w tej części gry mieli
Szachnitowski, Siadul i Bubec. Honorową bramkę w tym meczu udało
się strzelić jedynie temu drugiemu.
W ostatnich sekundach spotkania
grający z wycofanym bramkarzem
rudzianie stracili czwartego gola.
GAF Jasna Gliwice 4:1 (3:0)
Gwiazda Ruda Śląska
REKLAMA

Piłka nożna – Puchar Polski

Grunwald z Pucharem

Piłkarze Grunwaldu z Pucharem podokręgu Katowice.

W sobotę (29.11.) „zieloni” po ciężkim meczu z drugą drużyną chorzowskiego Ruchu
zdołali sięgnąć po Puchar Polski na szczeblu
katowickiego podokręgu. Jest to ósmy triumf
zawodników Grunwaldu w historii na tym
szczeblu rozgrywek. Strzelanie rozpoczął
Brzozowski, który popisał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego tuż zza szesnastki.
W 23. minucie goście zdołali odrobić stratę
po golu Węgrzyna. Pierwsza połowa była
bardzo wyrównana. Punktem zwrotnym
w meczu była czerwona kartka, którą otrzymał Brodziński. Ruch w osłabieniu nie był już
tak pewny. W 66. minucie dużą lukę w obronie chorzowian wykorzystał Brzozowski i
zdobył kolejną bramkę. Dziesięć minut później, po strzale Dreszera, lot piłki zmienił
obrońca Ruchu i piłka po raz trzeci wpadła do
bramki „niebieskich”. Piłkarze Ruchu wal-

czyli do końca, jednak w efekcie zdołali zdobyć tylko bramkę kontaktową. – Dzisiaj jestem zadowolony przede wszystkim z gry. Jeśli
gra jest dobra, realizujemy zadania, które sobie założyliśmy przed tym meczem, to wtedy
tak to wygląda, że wynik sam przychodzi. Jestem zadowolony z wyniku i gry chłopców,
pomimo tego, że nie mogłem dalej skorzystać
z zawodników, którzy są kontuzjowani – mówił
po meczu Jacek Bratek, trener Grunwaldu.
Grunwald Ruda Śląska 3:2 (1:1)
Ruch II Chorzów
Grunwald: Soldak – Łęcki (kpt), Szczypior, Szczygieł, Kiepura – Stanisławski,
Maciongowski, Brzozowski, Dreszer –
Kot, Zalewski
Rezerwa: Lamlih – Kowalski, Nowicki,
Włodarczyk, Bryk, Wolek
Trener: Jacek Bratek
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