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LUDZIE Z PASJĄ

Ruszają
spotkania

Co dalej
z torami?

Zdobędą
każdy szczyt

Rozpoczyna się cykl wiosennych
spotkań prezydent z mieszkańcami.
Grażyna Dziedzic po raz ósmy spotka
się z rudzianami, by porozmawiać
m.in. o najważniejszych w mieście inwestycjach i planach, jeżeli chodzi
o budownictwo jednorodzinne. Wśród
tematów nie zabraknie również tych,
dotyczących bezpłatnej komunikacji
miejskiej. W sumie szykuje się dziewięć spotkań.
Dokończenie na str. 3

Tory po zlikwidowanej linii tramwajowej nr 18 w Rudzie wcale nie
ułatwiają życia kierowcom. Wręcz
przeciwnie. Toteż rudzcy urzędnicy
przymierzają się do przetargu na przebudowę ulicy Piastowskiej, przy której najbardziej we znaki dają się nierówności na jezdni. Jeszcze w tym
miesiącu powinniśmy się dowiedzieć,
kto będzie odpowiedzialny za wykonanie prac.
Dokończenie na str. 5

Są aktywni przez 365 dni w roku. Biorą udział w licznych wyprawach, odkrywają nowe jaskinie, zdobywają kolejne
szczyty. W tym ostatnim przypadku
– także szczyty własnych umiejętności.
Ponadto cyklicznie organizują zajęcia na
ściankach wspinaczkowych. Mowa o pasjonatach z Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek”, dla których nie ma wyzwań nie do zrealizowania. Z taką ekipą
można podbijać świat!
Dokończenie na str. 11
REKLAMA

KREDYTY

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!

Sprawdź
swój samochód.
To ostatnia szansa!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY

Czytaj str. 2

Foto: arch.

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

KREDYT

SPECJALIZUJEMY SIĘ
W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych,
konferencji,
spotkań i imprez
zakładowych

na każdą kieszeń

www.pwsenator.cdx.pl

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

www.wiadomoscirudzkie.pl
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AKCJA „BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”

By kolejna podróż
przebiegała szczęśliwie
To już ostatni dzwonek, by kompleksowo zadbać o swój samochód. Możecie to zrobić w ramach kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która potrwa jeszcze do 17 kwietnia. Diagności ze stacji PWiK w Rudzie
Śląskiej i AUTO-BUDU podpowiedzą, jak zadbać o bezpieczną oraz komfortową jazdę.

– Nie każdy ma po pierwsze możliwość, a po
drugie wystarczającą wiedzę, by samemu
rzetelnie skontrolować samochód. Będzie lepiej,
jeśli zrobią to nasi diagności
– zachęca Jarosław Kłos z PWiK w Rudzie Śląskiej.
– Jest to tym bardziej ważne, jeżeli ktoś przejeżdża
samochodem dużą liczbę kilometrów
– dodaje Damian Śledź z AUTO-BUDU.
mieszkańcy decydują się na kontrolę, aby
mieć pewność, że podróż do rodziny będzie
bezpieczna – podkreśla.
Oprócz PWiK z bezpłatnych kontroli
można skorzystać także dzięki grupie AUTOBUD, która jest drugim partnerem strategicznym naszej akcji, a do której należą: Stacja
Kontroli Pojazdów ALFA z Bykowiny
(ul. Szpaków 51), Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów OMEGA w Goduli (ul. Stara 1)
oraz Stacja Kontroli Pojazdów GAMMA
w Świętochłowicach (ul. Katowicka 73).
– W Goduli oraz w Bykowinie akcja jest już
na tyle rozreklamowana, że kierowcy chętnie
do nas zaglądają, by sprawdzić swój
samochód. W Świętochłowicach zainteresowanie również jest, choć stacja ta dopiero
niedawno przyłączyła się do akcji – mówi
Damian Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego grupy AUTO-BUD. – To okazja
dla kierowców, by upewnić się, czy ich auto
jest sprawne lub by rozwiać wątpliwości,
jeżeli mają podejrzenie usterki.
Aby skorzystać z udziału w kampanii
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” wystarczy wyciąć zaproszenie m.in.
z „Wiadomości Rudzkich” (znajdziecie je

Foto: RP

Już po raz siódmy „Wiadomości Rudzkie”
wraz z partnerami strategicznymi zapraszają
do udziału w akcji „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina”. W ramach niej od
25 marca w wybranych stacjach diagnostycznych możecie upewnić się, czy Wasze auta
są w stu procentach sprawne i bezpieczne.
– Kampania cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem – podkreśla Jarosław Kłos,
diagnosta ze stacji kontroli pojazdów
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej (Nowy Bytom, ul. Pokoju
13). – Kierowcy z reguły pytają nas o stan
techniczny pojazdów pod kątem zbliżającego
się okresowego badania technicznego. Akcja
przebiega w okresie okołoświątecznym, więc

Kierowcy chętnie biorą udział w naszej akcji.

mu rzetelnie skontrolować samochód. Będzie
w wydaniu „WR” z 25 marca)
lepiej jeżeli zrobią to nasi diagności
lub pobrać ze strony interne– zachęca Jarosław Kłos z PWiK.
towej www.wiadomoscirudzPrzypomnijmy, że w ostatniej akcji „Bezkie.pl i wydrukować, a następieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”
pnie udać się do jednej
z czterech stacji
kontroli pojazdów. Po odbiór
Do 17 kwietnia potrwa akcja „Bezpieczny
zaproszeń można również
Samochód – Bezpieczna Rodzina”.
wybrać się do naszej redakcji
W ramach niej możecie bezpłatnie sprawdzić
w Nowym Bytomiu przy
swój samochód na jednej z czterech stacji
ul. Niedurnego 36. Akcja
diagnostycznych, które są partnerami
potrwa jeszcze do 17 kwietnia.
strategicznymi naszej kampanii.
– Wiadomo, że samochód może
Na kierowców czekają zawieszki zapachowe.

się popsuć, więc coroczny, jednorazowy
przegląd nie zawsze jest wystarczający
– zaznacza Damian Śledź. – Tym bardziej,
jeżeli ktoś przejeżdża samochodem dużą
liczbę kilometrów.
– Nie każdy ma po pierwsze możliwość,
a po drugie wystarczającą wiedzę, by same-

wzięło udział ponad tysiąc kierowców.
Liczymy więc, że tym razem także uda się
pobić rekord. Bo przecież cel jest szczytny –
bezpieczeństwo rudzian. – Kierowcy nie
zawsze mają czas i pieniądze na to, by w razie wątpliwości skontrolować samochód.
Nasza akcja ma na celu uświadomienie oraz
przypomnienie rudzianom, że bezpieczna
i odpowiedzialna jazda to podstawa – mówi
Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes spółki
Śląskie Media.
Kierowcy, którzy zechcą wziąć udział
w naszej kampanii, otrzymają zapachowe
zawieszki samochodowe z logotypem kampanii. Jednak co najważniejsze – zyskają
pewność, że ich kolejne podróże będą
przebiegały bez dodatkowych problemów.
Joanna Oreł

GDZIE BEZPŁATNIE SPRAWDZISZ SWÓJ SAMOCHÓD:
• w Stacji Kontroli Pojazdów ALFA – Bykowina, ul. Szpaków 51, tel. 32 740-92-21
• w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA – Godula, ul. Stara 1, tel. 32 725-58-88
• w Stacji Kontroli Pojazdów GAMMA – Świętochłowice, ul. Katowicka 73, tel. 32 245-28-91
• w Stacji Kontroli Pojazdów – Nowy Bytom, ul. Pokoju 13, tel. 32 342-42-65

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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Wywiad z prezydent Grażyną Dziedzic

Moją siłą są mieszkańcy

– Pani Prezydent, kolejna seria
spotkań z mieszkańcami rusza
dziś w Kochłowicach, czy jest
sens po 4 latach kontynuować tę
inicjatywę?
– Spotkania w dzielnicach Rudy
Śląskiej okazały się bardzo dobrym
pomysłem, dlatego nie zamierzam
z niego rezygnować. Dla wielu rudzian jest to najlepsza forma kontaktu nie tylko z prezydentem, ale
również z przedstawicielami służb
miejskich. To dla mnie żaden problem żeby przyjechać do danej
dzielnicy, usiąść z mieszkańcami
i merytorycznie dyskutować o tym,
co ich boli i co im się nie podoba.
Mieszkańcy przychodzą, ponieważ
utożsamiają się z miejscem swojego zamieszkania, chcą mieć większy wpływ na to, co się dzieje, jakie
się decyzje podejmuje i jak ma wyglądać ich najbliższe otoczenie.
Dyskusja nawet na najbardziej

trudne tematy ma sens, bo z perspektywy mieszkańców wiele
spraw wygląda inaczej. Przy okazji
mogę wyjaśnić mieszkańcom wiele
spraw, których nie rozumieją.
– Ale mieszkańcy zgłaszają na
tych spotkaniach głównie problemy i swoje bolączki…
– Szanuję zdanie każdego mieszkańca i nie boję się zgłaszanych
spraw, bo po to są te spotkania, żeby merytorycznie na nich dyskutować. To też okazja żeby wyjaśnić
mieszkańcom, że nie da się wszystkiego załatwić od ręki, że obowiązują pewne przepisy i procedury,
i pewne tematy wymagają czasu.
Ale nie jest też tak, że na spotkaniach mieszkańcy tylko narzekają.
Poza problemami i bolączkami
zgłaszają ciekawe propozycje i rozwiązania, które następnie możemy
wykorzystać i zastosować w naszej
pracy. Za to im dziękuję. Wyrażają

także swoją radość, że coś zostało
załatwione, zrobione, poprawione
i że dotrzymuję danego im słowa.
Te pozytywne opinie o zmieniającym się mieście motywują do dalszej pracy na rzecz mieszkańców.
Zawsze podkreślałam, że jestem
prezydentem bezpartyjnym, a moją
siłą byli i są mieszkańcy. Wiem, że
jest jeszcze wiele do zrobienia, ale
jestem przekonana, że cały czas
idziemy w dobrym kierunku.
– A czego mogą się spodziewać
mieszkańcy podczas wiosennych
spotkań?
– Tradycyjnie przedstawię najważniejsze inwestycje, które w tym
roku będą realizowane w poszczególnych dzielnicach miasta, ale i te,
które są już realizowane. Nie sposób wszystkich wymienić, więc
skupię się na najważniejszych.
Modernizacja basenu w Nowym
Bytomiu, kolejny etap rozbudowy

Burloch Areny, rewitalizacja Parku
Kozioła, budowa N-S-ki, hala sportowa w Nowym Bytomiu, centrum
przesiadkowe w Chebziu.
Niewątpliwie tematem ważnym
dla mieszkańców będzie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
i komunalne. Już teraz widzimy, że
nasz pomysł taniego budownictwa
jednorodzinnego był przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Zainteresowanie nim jest ogromne.
Jestem przekonana, że dzięki temu
programowi pomożemy wielu ludziom w spełnieniu ich marzenia
o własnym domku jednorodzinnym.
Na pewno porozmawiamy również o budżecie obywatelskim, który daje nam kolejne place zabaw,
boiska, ścieżki rowerowe oraz modernizację i remonty dróg. Nie
można zapomnieć o dalszej modernizacji placówek oświatowych.

Foto: arch.

Podczas poprzedniej serii spotkań z mieszkańcami, która odbyła się jesienią ubiegłego roku, z możliwości porozmawiania z prezydent Grażyną Dziedzic skorzystało prawie 600 osób. Najczęściej poruszane problemy dotyczyły dróg i chodników, miejsc parkingowych, czystości i bezpieczeństwa. Już dziś rusza wiosenna seria spotkań.
Pierwsze z nich odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. O tym, jakie tematy będą
poruszane, z prezydent miasta Grażyną Dziedzic rozmawiała Anna Piątek.

Prezydent miasta spotka się z mieszkańcami od czterech lat.
Mieszkańców z pewnością interesuje również sprawa bezpłatnej komunikacji miejskiej i likwidacji
tramwaju nr 18.
– Czy bezpłatna komunikacja
w ogóle ruszy?
– Ruszy z pewnością, ale jeszcze
nie wiem, w jakim zakresie. Cały
czas rozmawiamy z KZK GOP o finansach i o możliwych scenariuszach. Chcielibyśmy, aby docelowo
można było za darmo jeździć w Rudzie Śląskiej pięcioma tzw. wewnętrznymi liniami. Ale to wszystko wymaga czasu. Musimy pamiętać o tym, że od lat komunikację
publiczną w Rudzie Śląskiej
w imieniu gminy organizuje Komunikacyjny Związek Komunalny

GOP. Rozmawiamy z prezydentami miast ościennych i zarządem
KZK GOP, przeliczamy wszystko
dokładnie, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Analizujemy również to,
co w zakresie komunikacji publicznej robią inne miasta. Mniejsze,
takie jak Żory, już mają bezpłatną
komunikację. Inne miasta organizują z kolei referenda w tej sprawie.
Takie plany ma np. Kraków, który
zastanawia się, czy nie wprowadzić
bezpłatnej
komunikacji
dla
uczniów. Mieszkańcy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.
O szczegółach naszych ustaleń
i podjętych decyzjach na pewno będziemy informować na bieżąco.
– Dziękuje za rozmowę.
REKLAMA
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Krzywe chodniki
| RUDA ŚLĄSKA
męczą mieszkańców.
Czy tak należy je budować?
Spacerują po nich zarówno osoby młodsze jak i starsze. Mogłoby się wydawać, że problemu
nie ma, ale jednak... Jedna z mieszkanek Rudy Śląskiej zadzwoniła do naszej redakcji z uwagą,
że nowo wybudowane chodniki mają pewną wadę.
Takie też pytanie skierowaliśmy do
rudzkiego Urzędu Miasta. I okazuje się,
że wspomniana technologia budowania
chodników jest standardem. – Jezdniom
i chodnikom nadaje się odpowiednie
spadki podłużne i poprzeczne w celu zapobieżenia spływowi wód opadowych
na działki sąsiednie oraz odprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Jednak tak naprawdę kąt, pod jakim
buduje się chodniki, nie jest aż tak duży.
– Spadki podłużne zależne są od niwele-

ty drogi, natomiast spadki poprzeczne
wynoszą 1-2 procent i są z reguły skierowane w stronę jezdni – podkreśla
Barbara Mikołajek-Wałach.
Magdalena Szewczyk

Chodniki w Rudzie Śląskiej budowane
są pod kątem, bo dzięki temu udaje
się m.in. zapobiegać podtopieniom
pobliskich działek. Jak tłumaczą
urzędnicy – nachylenie jest nieznaczne
i nie powinno przysparzać mieszkańcom
większych problemów.

Jest park aktywności,
ale mieszkańcy chcą też boiska

Foto: MS

– Chciałabym zwrócić uwagę na to,
pod jakim kątem wybudowane zostały
chodniki na przykład przy ul. Westerplatte w pobliżu salonów samochodowych. Delikatnie „schodzą” one
w kierunku jezdni, więc dla starszej
osoby może to być niebezpieczne,
szczególnie podczas zimy – tłumaczy
rudzianka. – Warto zauważyć, że obecnie tak właśnie buduje się chodniki –
nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale także
w innych miastach. Może to mieć duży
wpływ na kondycję stawów naszych
dzieci. Czy tak musi być?– zastanawia
się mieszkanka.

Mieszkańcy skarżą się na krzywe chodniki.

| BYKOWINA

W ramach ankiety na portalu społecznościowym Facebook internauci mogli
odpowiedzieć na pytanie, „Czy jest Pan/
Pani za budową Orlika na pozostałym
terenie po starym basenie przy ul. Pordzika w Bykowinie?”. Wielu rudzian
zamieściło swoje uwagi odnośnie tego
pomysłu. – „Miejsca jest tam tyle, że powinien powstać kompleks, czyli boisko
do piłki nożnej, kosza i siatkówki” – zaproponował jeden z mieszkańców.
Mieszkańcy Bykowiny zaznaczają
bowiem, że trudno jest o grę na pobli-

skich boiskach, bo często są one zajęte.
Zastanawia ich więc, czy miejsce po byłym basenie można by zagospodarować
pod takim kątem. – Z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 r. na terenie byłego odkrytego basenu przy ul. Pordzika powstał park aktywności. Projekt budowy
obiektu zawierał rozbiórkę zdewastowanego budynku, a w jego miejsce utworzenie miejsca spotkań integracyjnych
– przypomina Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Okazuje się jednak, że na pozostałej
powierzchni mogłoby nie wystarczyć
miejsca na pełnowymiarowe boisko
Orlik. – Powierzchnia istniejącego
wolnego terenu w parku aktywności –
Stara Bykowina – stwarza możliwość
utworzenia boiska ze sztuczną trawą
o zmniejszonych wymiarach tj. ok. 40
x 20 m, natomiast boisko o nawierzchni sztucznej trawy typu Orlik posiada
wymiary 60 x 30 m – argumentuje Janik.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Mieszkańcy Starej Bykowiny są niepocieszeni brakiem boiska do piłki nożnej. Swoje rozczarowanie wyrazili ostatnio w mediach społecznościowych, gdzie stworzyli ankietę „Orlik na
terenie starego basenu w Bykowinie”. Zainteresowanych tą inicjatywą nie brakuje.

Mieszkańcy chcą, by w tym miejscu powstał Orlik.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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RUDA

Po „osiemnastce”
pozostały wspomnienia.
I niepotrzebne tory

Mieszkańcy dzielnicy Ruda
Na decyzji o wycofazastanawiają się, czy w
niu „osiemnastki” zawaplanach rudzkich urzędników
żyła przede wszystkim
jest zlikwidowanie torowiska
ekspertyza
dotycząca
i remont drogi, która zbiega się
stanu technicznego przez torowiskiem linii nr 18?
pustu nad torowiskiem
Rudzianie twierdzą, że odcinek
w rejonie skrzyżowania
ten jest w fatalnym stanie.
ul. Piastowskiej i SobieMiasto już przygotowuje się
skiego. Dokładnie 14 ludo przetargu i rozwiązania
tego, jeżdżący przez praproblemu.
wie 40 lat tramwaj, wyruszył w swój ostatni
kurs. – Nie podlega dyskusji, że mi musiał gwałtownie hamować
kursowanie linii nr 18 stwarza- – zauważa pan Tadeusz, mieszło niejednokrotnie zagrożenie kaniec Rudy.
zarówno dla pieszych, jak i dla
Funkcjonowanie „osiemnastkierowców. Bodaj, gdy tramwaj ki” niosło również zagrożenie
zatrzymywał się na wysokości dla lokatorów mieszkających
sanktuarium pw. św. Józefa, tuż obok torów. Ściany ich
blokował ruch na ulicy Pia- mieszkań oraz kominy pękały,
stowskiej. Jeśli kierowca znał bo gdy ulicą m.in. Wolności
drogę, wiedział, że trzeba mieć i Piastowską przejeżdżał tramoczy dookoła głowy, gdy jednak waj, trzęsły się mury pobliskich
był spoza Rudy Śląskiej, czasa- budynków. Te problemy zostały

Foto: DK

Ze względu na poprawę bezpieczeństwa niedawno
zlikwidowano linię tramwajową nr 18. W jej miejsce
pojawił się autobus nr 118. Mieszkańcy dzielnicy
Ruda zastanawiają się teraz, czy w planach
Urzędu Miasta jest zlikwidowanie torowiska.

Rudzianie czekają na likwidację torowiska po linii nr 18.
już poniekąd rozwiązane za
sprawą wycofania tramwaju.
Mieszkańców zastanawia jednak kwestia pozostawionego po
linii torowiska. – Tory są w fatalnym stanie. Jest to szczególnie uciążliwe, bo prawie na
całym odcinku zbiegają się one
z jezdnią. Przez to podróż po
Rudzie to jazda po kocich
łbach. Czy miasto ma jakieś
plany wobec tego nieszczęsnego torowiska? – zastanawia się
pan Tadeusz.
W rudzkim magistracie udało nam się dowiedzieć, że
urzędnicy podjęli już pierwsze
kroki w celu zlikwidowania to-

rów po „osiemnastce”. – Rozpoczęliśmy przygotowanie Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie

dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy
Piastowskiej, obejmującej m.
in.: likwidację torowiska, budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę jezdni, budoPrzetarg będzie dotyczył
wę drogi rowerowej, nolikwidacji torowiska po
wego oświetlenia oraz
„osiemnastce”, budowy
przebudowę mostu nad
kanalizacji deszczowej,
rzeką Bytomką – wylicza
przebudowy jezdni, budowy
Adam Nowak, rzecznik
drogi rowerowej i nowego
prasowy Urzędu Miasta.
oświetlenia, a także
Dla jeżdżących ulicą
przebudowy mostu nad rzeką
Piastowską oznaczałoby
Bytomką. Jeszcze w tym
to z kolei milowy krok,
miesiącu mają się rozpocząć
jeżeli chodzi o zwiększeprzygotowania do wyłonienia
nie komfortu jazdy. Kiedy
wykonawcy.
możemy spodziewać się

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Służby Zdrowia
składamy serdeczne życzenia
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i pracownikom administracyjnym.
Dziękując za Waszą odpowiedzialną pracę
i służbę rudzkiemu społeczeństwu
życzymy satysfakcji i zawodowego spełnienia.
Niech sukcesom zawodowym towarzyszy
szczęście osobiste, zdrowie
oraz wszelka pomyślność.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

zmian? – Wszczęcie procedury
przetargowej planowane jest na
kwiecień 2015 r. – zapowiada
Adam Nowak.
Nie wiadomo jednak, kiedy
uda się ją zakończyć i rozpocząć prace. Jednak co ważne,
już przed rozpoczęciem gruntownego remontu torowisko
będzie naprawiane. – Do czasu
przebudowy ulic Piastowskiej
i Wolności, nawierzchnia istniejącego torowiska będzie naprawiana przez miasto, w ramach remontów bieżących dróg
powiatowych – obiecuje Nowak.
Dominika Kubizna

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Nie spiesz się
nigdzie i z niczym.
Choć będziesz bardzo
energiczny i aktywny, w pośpiechu
możesz o czymś zapomnieć lub coś
zgubić. Księżyc będzie sprzyjał romantycznym przygodom.
Byk – Przez najbliższe
dni unikaj dużych zakupów, rachunków
czy podróży, gdyż możesz być zbyt
rozkojarzony i nieostrożny. W sprawach zawodowych możliwe nagłe
zmiany sytuacji.
Bliźnięta – Będziesz teraz
spostrzegawczy
i kreatywny a dzięki
temu możesz zostać doceniony i oklaskiwany. Postaraj się więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, doładujesz w ten sposób akumulatory.
Rak – Wyłącz komputer i wyjdź z domu
z uśmiechem na twa-

rzy, bo właśnie podczas spaceru
możesz odnaleźć swą miłość. Jeśli
miłość już istnieje w Twym życiu,
wybierzcie się na wspólny spacer,
doda on świeżego powiewu waszemu związkowi.
Lew – Wenus zadba,
byś się nie nudził, przyniesie ciekawe znajomości, które mogą przerodzić się
w przyjaźnie i nie tylko... W pracy różne wydarzenia mogą nagle przyspieszyć. Zachowaj spokój – z wszystkim
sobie świetnie poradzisz.
Panna – Nabierzesz
więcej optymizmu
i pewności siebie,
dzięki czemu będziesz chętniej spotykać się z ludźmi. Dobry czas na
rozmowy z ukochanym, może przystać na Twoje plany.
Waga – Będziesz
w dobrym nastroju,
wszystko będzie układać się po Twojej myśli. Uważaj, by
przez pozytywne nastawienie do
wszystkich i wszystkiego, nie brać
cudzych obowiązków na siebie.
Skorpion – Odnów
stare
kontakty,
a Twoje życie osobi-

ste nabierze rozpędu. Jeśli masz
jakieś niezałatwione sprawy
z kimś, kogo dawno nie widziałeś, nie bój się i w końcu zadzwoń, umów się na kawę.
Strzelec – Będziesz
teraz
rozstrzygał
spory i podejmował
trudne, poważne decyzje. Niczego się nie bój i stań na wysokości zadania, a z wszystkim doskonale sobie poradzisz. Wieczorami postaw na relaks.
Koziorożec – Pamiętaj, że nie z każdym warto się bratać. Unikaj teraz osób irytujących i nadąsanych, a uchronisz
się przed bólem głowy. Cały tydzień minie Ci optymistycznie
i aktywnie.
Wodnik – Pamiętaj,
by nawiązywać dobre relacje także
w pracy, sojusznicy okażą się
niezbędni, by inspirować Cię do
nowych projektów i osiągania
swoich celów.
Ryby – Nie wracaj
do pracy, jeszcze
troszkę odpocznij,
wycisz się, postaw na sprawy
duchowe, które będą świetną odskocznią od problemów miłosnych i ciągłej gonitwy za pieniędzmi.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 8.04.2015
1

2

3

4

5

6
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8
3
9

10

5

2
11

Poziomo: 1 – wałek, szpula, 5 – służba na stat12
13
14
ku, 8 – lasso, 9 – muz. powoli, 11 – zgoda, przy4
1
8
mierze, 12 – roślina oleista, 15 – kolba kukurydzy, 15
16
17
18
19
17 – jubilerska miara, 20 – pasy na jezdni, 21 –
14
10
20
wykwity skórne, 24 – pierwiastek chem. 25 – zakładnik, 28 – utwór wokalny, 29 – małpiatka afry9
6
22
23
24
kańska, 32 – konopie manilskie, 33 – punkt niwe- 21
lacyjny, 36 – kara za przewinienia, 39 – skład,
12
7
25
26
27
magazyn, 42 – jucha, 43 – niejedna w szkole, 45
– klika, 46 – wyrodek, 47 – jezioro w Afryce.
29
30
31
Pionowo: 1 – kraśnik, ryba słodkowodna, 2 – 28
ryba z rodziny karpiowatych, 3 – wędrowna ryba
32
śledziowata, 4 – danina w zbożu w dawnej Polsce, 5 – pszczeli, wydzielina pszczół robotnic, 6
34
35
36
37
38
– strunowy instrument muz. 7 – pomnik nagrob- 33
13
11
kowy, 10 – kiesa, kabza, 13 – substancja orga39
40
41
niczna regulująca procesy życiowe, 14 – imię
16
męskie, 16 – jedn. powierzchni gruntu, 17 – nie43
44
jedna w talii, 18 – ind. wóz procesyjny, 19 – ta- 42
19
21
niec towarzyski, 21 – owad kłujący, 22 – trudno
45
dostępne miejsce w puszczy, 23 – ajer, 26 –
20
gorzknik, surowce zielarskie, 27 – pierwsza wie47
czerza chrześcijan, 30 – pomieszczenie, 31 – 46
15
17
18
członek plemienia germańskiego, 34 – szal futrzany, 35 – okres, czas w historii Ziemi, 38 – pozycja w jodze, 40 – niejedna w banku, 41 – plecionka ze słomy, 44 handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
– gat. wielkich mrówek.
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji
Hasło krzyżówki nr 12 brzmiało: Topienie marzanny. Nagrodę (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaotrzymuje Anna Pawlik, po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę niem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zatj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie mieszczenia konkursu.
OGŁOSZENIA
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Dla naszych czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na
spektakl pt. „Working Title Ego”.
Wyślij SMS-a o treści: wiad. WTE+ imię i nazwisko na numer
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 8.04.2015 od godz. 10.00
do 10.04.2015 do godz. 12.00.
REKLAMA

Aproduction
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska
o oznaczeniu geodezyjnym 1617/213 o powierzchni 3449 m2, zapisanej na karcie mapy 8, obręb Ruda KW GLS/00033941/6
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. ul. Bzów 4-4c, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego
malucha
tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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– Fakt, że co roku powiększa się grono odznaczonych pracowników rudzkiej pomocy społecznej potwierdza stały, wysoki poziom pracy naszego ośrodka. Cieszę się, że tacy ludzie służą pomocą potrzebującym jej mieszkańcom
miasta – mówi prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.
Tym razem prezydent RP, Bronisław
Komorowski przyznał pracownikom rudzkiego MOPS-u siedem
złotych, pięć srebrnych i sześć
brązowych medali. – Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wśród
odznaczonych w tym roku są
pracownicy kadry kierowniczej,
pracownicy na stanowiskach
urzędniczych i pomocniczych – 5
z nich to pracownicy socjalni – mówi
Krystian Morys, dyrektor rudzkiego
MOPS-u.
Wszyscy pracownicy odznaczeni
złotymi medalami posiadają ponad 30letni staż pracy. Halina Kapica, Anna
Sokalska, Eugenia Wieczorek są pracownicami socjalnymi. Krystyna Bujakowska i Maria Spaltenstein pracują na
stanowiskach urzędniczych, gdzie każda z przygotowywanych przez nie decyzji wymaga nie tylko znajomości
prawa, ale także dogłębnej analizy sytuacji życiowej klienta. Alicja Tkocz
w codziennej pracy wdraża szeroką
wiedzę zarówno ogólną, jak i specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Barbara Malik aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu
a następnie wdrażaniu i rozliczaniu

| P�������

POMOC SPOŁECZNA

Pracownicy na medal

Julie Lawson Timmer

Ostatnie
pięć dni

Foto: UM Ruda Śląska

Kilkunastu pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej
zostało odznaczonych przez
prezydenta RP za wzorowe
i wyjątkowo sumienne
wykonywanie pracy
zawodowej. Odznaczenia
zostały wręczone w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim.

MIASTO | 8.04.2015

Medale otrzymało 18 rudzkich pracowników MOPS-u.

projektu „Ruda Śląska – szansą dla
wszystkich”, od 2010 r. pełni obowiązki głównego księgowego MOPS-u.
Pracownicy, którzy otrzymali srebrne medale, posiadają ponad 20-letni
staż pracy. Krystyna Mazurek jako pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. Ewa Twierdzińska
w swojej pracy zawodowej realizowała
zadania pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, a od 2005 r.
kierownika sekcji pracowników socjalnych w dwóch dzielnicach miasta. Joanna Gorysz wykonuje zadania w zakresie obsługi płacowej pracowników,

Prezydent RP przyznał pracownikom
a ponadto prowarudzkiego MOPS-u siedem złotych, pięć
dzi obsługę m.in.
srebrnych i sześć brązowych medali. – Po raz
systemu płacowepierwszy zostaliśmy wyróżnieni medalami
go oraz systemów
w 2011 r. i dotychczas 48 pracowników
bankowych. Jolanta
otrzymało to zaszczytne wyróżnienie P
Szary prowadzi z kolei
prezydenta RP – podkreśla Krystian Morys,
sprawy pracownicze zadyrektor MOPS-u.
równo
pracowników
MOPS-u, jak i obsługę
kadrową dyrektorów miejskich jedno- Europejskiego Funduszu Społecznego,
stek organizacyjnych w sferze pomocy a także w zarządzaniu projektami sysspołecznej oraz dyrektorów i pracow- temowymi w ośrodku pomocy społeczników 3 rodzinnych domów dziecka. nej, w latach 2008-2014 realizowała
Zaś Patrycja Pluta-Szymajda od marca projekt systemowy „Ruda Śląska –
2011 r. jako zastępca dyrektora MOPS-u szansą dla wszystkich”. Anna Rucińska
sprawuje nadzór nad pracą komórek jest kierownikiem Działu Klub Integracji Społecznej. Izabela Starowicz
merytorycznych.
Pracownicy, którzy otrzymali brązo- wykonuje zadania z zakresu współprawe medale, mają ponad 10-letni staż cy z sektorem pozarządowym. Michał
pracy. Karina Kaczyńska w 2011 r. ob- Zawisza jest kierownikiem Działu Injęła stanowisko zastępcy dyrektora formatyczno-Analitycznego, przeproMOPS-u. Agnieszka Kaintoch od 2013 wadzał ośrodek przez wszystkie etapy
r. kieruje nowym Działem ds. Asysty informatyzacji, a także aktywnie
Rodzinnej. Aleksandra Majowska spe- uczestniczy w rozwoju systemów incjalizuje się w opracowywaniu i wdra- formatycznych MOPS-u.
WG
żaniu projektów aplikujących o środki

Mara, oddana żona i mama adopcyjna, kiedyś odnosiła sukcesy jako wzięta prawniczka,
a obecnie zmaga się z coraz bardziej dotkliwymi
objawami ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Mimo
wsparcia bliskich nie może się pogodzić z utratą
niezależności i przystosować do nowych warunków, co skłania ją do podjęcia dramatycznej decyzji o odejściu na zawsze. Daje sobie pięć dni na
pożegnanie wszystkich, których kocha.
Scott, nauczyciel gimnazjum i trener koszykówki,
od roku wraz żoną sprawuje opiekę zastępczą
nad ośmiolatkiem z trudnego środowiska. Za
pięć dni chłopiec, którego Scott zdążył pokochać
jak własnego syna, ma wrócić do biologicznej
matki.
Mara i Scott mieszkają tysiące kilometrów od
siebie, ale łączy ich przyjaźń nawiązana na internetowym forum, gdzie wymieniają się opiniami
i dodają sobie nawzajem otuchy w najtrudniejszych chwilach.
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro), wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
osoby prawnej, położonej przy ul. P. Niedurnego w Rudzie Śląskiej, oznaczonej jako działka
nr 3559/2852 o powierzchni 6162 m2, zapisana
na karcie mapy 1, w obrębie Nowy Bytom, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00041096/6
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej,
na rzecz użytkownika wieczystego.
REKLAMA

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT
Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39

tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl
godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym
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Uczniowie tej szkoły nie zapominają o Kawalerach
Orderu Uśmiechu. Tym bardziej, że ich szkoła jest pod
właśnie takim patronatem. W Szkole Podstawowej
nr 14 w Bielszowicach w ubiegłym tygodniu (31.03.)
uczczono pamięć Jana Pawła II.
W ubiegły wtorek dokładnie o godz. 9.37 uczniowie
SP nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiech zebrali się na
boisku szkolnym, by w ramach obchodów dziesiątej
rocznicy śmierci Papieża Polaka uczcić pamięć Jana
Pawła II. Dzieci przygotowały m.in. obrazki z wizerunkiem Świętego oraz wspólnie odśpiewały „Barkę”, która to przecież była ulubioną pieśnią papieża. – Święty
Jan Paweł II z pewnością tam, z góry, usłyszał Wasze
piękne śpiewy – mówiła podczas obchodów Ewa Stepuch, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 14.
Mimo niskiej, jak na tę porę roku, temperatury, dzieci chętnie uczestniczyły w wydarzeniu. – Dzięki temu
nie zapominamy, że tak ważna osoba patronuje naszej
szkole – komentowali uczniowie.
Na miejscu nie mogło więc także zabraknąć Jana
Krala, proboszcza pobliskiej parafii pw. Ducha Świętego, który z racji okresu przedświątecznego, kiedy to
szkoła zorganizowała akcję, złożył jej uczniom życzenia wielkanocne.
JO

NOWY BYTOM

Pomagają kilometrami
Ruda Śląska przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
„Kilometry dobra”. W jej ramach rudzianie zbierają pieniądze na wsparcie wybranej organizacji. Na tak wspaniałą inicjatywę zdecydowało się Przedszkole nr 4 im. Misia
Uszatka w Nowym Bytomiu. A konkretniej Barbara Popenda, mama jednego z podopiecznych przedszkola.
– O akcji usłyszałam w radiu. Postanowiłam więc zachęcić
przedszkole do tego, żeby wesprzeć organizację, która czyni dobro dla innych, a równocześnie – uczyć wrażliwości
na drugiego człowieka – wyjaśnia Barbara Popenda.
Celem kampanii „Kilometry dobra” jest wsparcie konkretnej organizacji. W tej chwili nie ma wprawdzie możliwości, by pochodziła ona z Rudy Śląskiej, więc rudzianie,
znani z ofiarnego serca, planują wesprzeć Fundację Dom
Nadziei z Bytomia. – Wywiesiliśmy plakat zachęcający do
udziału w akcji. Także na stronie internetowej można znaleźć informację o możliwości oddawania pieniędzy do
skarbonki w naszym przedszkolu – mówi Małgorzata Wolek, wicedyrektorka Przedszkola nr 4.
Zbiórka potrwa do 31 maja. Jeżeli rudzianom uda się
uzbierać wystarczającą kwotę, finał kampanii, czyli ułożenie ciągu z monet jednozłotowych w celu pobicia rekordu
Guinnessa, odbędzie się także na rudzkim rynku.

JO

Elektryka im niestraszna

Ekologiczno-wokalnie

120 lat minęło, czekamy na kolejne!

KOCHŁOWICE

Foto: DK

CHEBZIE

Tego jeszcze nie było! Ruszył nowatorski, bezpłatny
konkurs edukacyjny „Festiwal baterii” adresowany do
uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) oraz gimnazjalistów z całej Polski. Udział w nim jest bardzo
prosty. – Wystarczy, by dzieci w grupach od dziesięciodo dwudziestoosobowych napisały słowa piosenki na
temat postępowania ze zużytymi bateriami. Jury i internauci wybiorą najlepszy utwór. Do niego nasz kompozytor skomponuje linię melodyczną – zachęca Artur
Guziak z firmy Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
która jest organizatorem konkursu.
Warto wykazać się kreatywnością, bo na zwycięzców
czeka ciekawa nagroda. Jest nią wyjazd na czerwcowe
warsztaty, podczas których wraz z gwiazdą – Pauliną
Przybysz (śpiewającą niegdyś w zespole Sistars) – nagrywany będzie teledysk oraz piosenka, emitowane
później m.in. w telewizji muzycznej 4FunTV. Należy
jednak dodać, że nad każdym zespołem powinien czuwać dorosły opiekun. Drużyny oraz ich teksty można
zgłaszać do 30 kwietnia 2015 roku na stronie www.festiwalbaterii.pl. Także tam dostępne są szczegółowe informacje dotyczące konkursu. 
DK

Pięć stolików, a przy nich trzyosobowe zespoły
dziesięciolatków z pięciu rudzkich placówek oświatowych. Wszyscy w skupieniu wsłuchują się w kolejne
pytania oraz wykonują zadania. Tak wyglądała dziesiąta edycja międzyszkolnego konkursu małolatów
„Pstryczek Elektryczek” organizowanego (31.03.)
w ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika. – Konkurs stanowił podsumowanie wcześniejszych lekcji dotyczących
elektryczności, jakie przeprowadzaliśmy w szkołach
– tłumaczyła Aleksandra Tułaj, nauczycielka w ZSP nr
6, a zarazem współorganizatorka wydarzenia.
Wspomniane zajęcia stanowiły część ogólnopolskiej
kampanii społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Concept
Media Group pod hasłem „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”. Jej celem było promowanie wśród dzieci
zasad bezpieczeństwa w czasie pracy i podczas „zabawy” z prądem. W związku z tym mali elektrycy musieli wykazać się dużą kreatywnością, kiedy to jedną
z konkurencji było np. złożenie obwodu elektrycznego

Mali elektrycy nie dawali za wygraną.
z ołówka, który to umożliwiał przepływ prądu i zapalenie żarówki. – Mocno trzymałam kciuki za swoich kolegów z SP 4. Mam nadzieję, że sobie poradzą, bo sporo
się uczyli – komentowała uczennica, Aleksandra Ziemniak. 
DK

Uczniowie z radością świętowali jubileusz szkoły.
Tak pięknego jubileuszu doczekał się Zespół Szkół
nr 1 w Chebziu. Podczas urodzinowych obchodów
nie brakowało życzeń, ale i znamienitych gości.
W progi placówki ponownie zawitała m.in. Zofia Tomala, która w latach 1969-1985 była dyrektorką
szkoły. Pojawiły się także jej absolwentki. Było co
wspominać!
W 1895 roku, gdy ufundowana przez hrabinę Schaffgotsch szkoła została otwarta, naukę w niej rozpoczynało około 206 młodych rudzian. W mianowanej niemieckiej szkole powszechnej uczyło się wówczas ok.
25 proc. niemieckich dzieci i ok. 75 proc. Polaków. Za
sprawą odzyskania przez nasz kraj niepodległości,
szkoła w Chebziu stała się w pełni polską placówką.
Jednak już w pierwszych latach wojny ponownie zaczęła podlegać pod zwierzchnictwo niemieckie. Po zakończeniu działań zbrojnych, znów jako polska szkoła,
działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Dziś w Zespole Szkół nr 1 kształcą się nie tylko uczniowie podstawówki, ale także od roku szkolnego 2002/2003 – gimnazjaliści.
– Macie piękną szkołę, wręcz nowoczesną. Ja zastałam w niej stare deski na podłodze, zniszczone ławki
z nieużywanymi otworami na pióra oraz dokuczliwy
brak świetlicy – wspomniała podczas urodzinowych

obchodów (31.03.) Zofia Tomala,
była dyrektorka szkoły.
Od czasów pani Zofii w szkolnych murach wiele się zmieniło.
Szkoła została rozbudowana, stworzono salę gimnastyczną i świetlicę,
odnowiono klasy oraz poszerzono
korytarze. Obecnie uczy się tutaj
180 uczniów pod okiem 23 pedagogów. To właśnie ta szkolna brać aktywnie uczestniczyła w uroczystości 120-lecia. Każda z klas przygotowała jubileuszowe laurki, które
w trakcie uroczystości złożono do
kosza. Nauczyciele obiecali przechować pamiątkowe karty, by wychowankowie mogli je po latach

Oto byłe absolwentki i dyrektorka ZS nr 1.
ponownie zobaczyć. Warto dodać, że wtorkowe obchody to nie koniec uroczystości związanych z jubileuszem. – Czeka nas jeszcze m.in. plener malarski poświęcony budynkom związanych z naszą jubilatką, turniej piłkarski dla chłopców klas szóstych i siatkarski
dla dziewcząt o puchar dyrektora szkoły, a także konkurs „Szkoła słowem malowana”, ogłaszany przez nasze polonistki – wyliczała Joanna Nowak, dyrektorka
ZS nr 1.
DK

Zachęcają
do pomocy

Foto: MS

W SP nr 14 uczczono pamięć papieża.

RUDA ŚLĄSKA

Foto: DK

Foto: JO

Nie zapominają
o patronie

WIREK

Foto: DK
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Dzień dawcy staje się tradycją w ZSO nr 3.
Po raz drugi udowodnili, że oddawanie krwi nie jest
wcale takie straszne. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Kochłowicach w środę
(1.04.) odbyła się akcja krwiodawstwa, która miała na
celu zachęcić wszystkich do aktywnego pomagania.
Dzień dawcy w ZSO nr 3 to inicjatywa jednego
z uczniów. – Radny Krzysztof Rodzoch zachęcił mnie
do tego, bym został wolontariuszem. Bardzo spodobał
mi się ten pomysł, natomiast gdy przekonałem się, jakie
są efekty takiej pomocy i ilu dawców udaje się dzięki
temu znaleźć, postanowiłem zorganizować taką właśnie akcję w naszej szkole – mówił Patryk Kurzeja,
uczeń trzeciej klasy liceum.
Celem przyświecającym wydarzeniu nie było jednak
tylko zachęcanie do oddawania krwi. – Podczas dnia
dawcy można było przy specjalnych stanowiskach medycznych oddać krew. Chętni mogli także poznać
wszystkie procedury prowadzące do zostania potencjalnym dawcą szpiku oraz zarejestrować się na miejscu – wyliczał wolontariusz. – Od dłuższego czasu czekałem na dzień, w którym będę pełnoletni. Teraz mogę
w końcu oddawać krew i cieszy mnie to, że mogę w taki sposób pomagać – podkreślał Marek Rzepka, który
w środę oddał krew po raz pierwszy.
MS
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Większą rozkoszą
podróż niż przybycie…
Pomimo młodego wieku „kołem się toczy” po wielu zakątkach świata. Dzięki
opisom swoich podróży został uhonorowany wyróżnieniem głównym w konkursie „Blog Roku 2013”. Rozmawiamy z Karolem Wernerem, rudzianinem, który wie co to prawdziwa, rowerowa przygoda.

O podróżach
Karola można
poczytać na blogu
kolemsietoczy.pl.
– Zwykłe ścieżki rowerowe chyba nie
są już dla Ciebie atrakcją. Jak i kiedy to
się stało, że rower stał się Twoim środkiem lokomocji w podróżach po całym
świecie?
– Bez przesady. Europa i Azja to nie od
razu cały świat! Jakoś tak wyszło, że zawsze lubiłem jeździć rowerem. Ciekawiło
mnie też, co jest za zakrętem, za kolejną
górą, dlatego jeździłem co roku dalej i dalej. Rower wcale nie jest tutaj celem, a jedynie środkiem. Bez problemu mógłbym
się przerzucić na inny środek lokomocji w
podróży niż rower – o ile wymyślą jakiś
lepszy! Jednak nie wyobrażam sobie nie
podróżować w ogóle.
– W jakich zakątkach już się pojawiłeś i czym się kierujesz przy wyborze
celu podróży?
– Będzie już ze 30 krajów Europy i Azji.
W zeszłym roku rowerem jeździłem w Kirgistanie, Tadżykistanie i Białorusi, dwa lata temu po Kaukazie i na Bliskim Wschodzie, zaś trzy lata temu po Ukrainie i Bałkanach. Czym się kieruję? Lubię jeździć
w miejsca, gdzie nie ma jeszcze tak bardzo
rozwiniętej turystyki jak w krajach Europy
Zachodniej, w Chorwacji itp. Z drugiej
strony, często też wybieram takie kierunki,
gdzie można tanio dolecieć samolotem
i dopiero na miejscu zacząć podróż rowerem. Tak właśnie robiłem rok i dwa lata
temu.
– Piszesz, że Twoje podróże są niskobudżetowe, ale czy na pewno każdy może sobie na nie pozwolić?
– Ciężko mi powiedzieć, bo różne są statusy majątkowe, ale poważnie mówiąc, to
faktycznie staram się podróżować bardzo
tanio. Zamiast hotelu wybieram namiot,
zamiast obiadu w restauracji – własną kuchenkę. Dzięki temu za cenę 12-dniowego

wyjazdu do Grecji wraz
z biurem podróży jestem
w stanie jeździć po
Azji
Środkowej
2 miesiące. Fakt,
pierwszy wyjazd
jest najdroższy,
bo trzeba trochę
zainwestować, jednak każdy następny
jest już o wiele tańszy.
Uważam, że chcieć to móc
i jak komuś bardzo zależy to
będzie robił wszystko, aby spełnić swoje marzenia.
– A jak wspominasz
swoją pierwszą wyprawę zagraniczną?
– Dużo niepewności,
strachu – koniec końców
wielkie, pozytywne zaskoczenie. Wyjazd
był co prawda tylko w Alpy, jednak dzięki
niemu zobaczyłem, że można. Wbrew temu co wielu starało mi się wmówić, przekonałem się, że bez większych problemów
da się przejechać rowerem po górach
dziennie 100 kilometrów, że nikt mnie nie
okradnie, że ludzie są gościnni, pomocni.
– Lepiej podróżować w pojedynkę,
czy w towarzystwie?
– To zależy. Najczęściej podróżuję
z kimś, gdyż jest bezpieczniej i w miejscach odludnych jest się do kogo odezwać. Jednak faktycznie, jeśli chce się
poznać bliżej jakąś kulturę, to zdecydowanie lepiej jechać samemu. Będąc w pojedynkę, naturalnym odruchem jest to, że
szuka się kontaktu z drugim człowiekiem.
Chętniej się zjeżdża z drogi, zagaduje ludzi. Poznawanie ludzi jest zdecydowanie
najlepsze w podróżowaniu! Nawet najlepsze widoki ulatniają nam się z pamięci,
zaś spotkanych w podróży ludzi pamięta
się długie lata.
– Prowadzisz niezwykle ciekawego
bloga, niedawno wydałeś także książkę
„Kołem się Toczy”. Czy jest jakaś różnica między prowadzeniem bloga, a napisaniem książki?
– Dzięki, miło mi! Różnica pomiędzy
pisaniem książki a bloga jest niewielka.
Także trzeba przysiąść codziennie nad
tekstem, także trzeba go odpowiednio
przemyśleć, następie napisać i kilka razy
przeredagować. Jest to całkiem przyjemna praca, jednak dość żmudna i monotonna.
– Widziałbyś się w roli prowadzącego
program podróżniczy?
– Pewnie! Czekam na propozycję
współpracy (śmiech).
Magdalena Szewczyk

LUDZIE Z PASJĄ

Rudzcy grotołazi
w natarciu!
To co dla jednych jest przerażające, dla innych może stać się stylem życia. Mroczne jaskinie przyciągają
grotołazów urokiem, pięknem, a przede wszystkim tajemniczością. Ich odkrywanie już od kilku ładnych
lat stało się pasją, która łączy grotołazów z Rudy Śląskiej. Przyjrzyjmy się, gdzie w ostatnim czasie dotarli członkowie Rudzkiego Klubu Grotołazów Nocek.
Ich dorobku może się powstydzić
niejeden wyczynowiec. Bowiem
wyprawy członków RKG ,,Nocek’’
robią wrażenie. Wystarczy spojrzeć
na listopadową podróż Mateusza
Golicza, który brał udział w centralnej wyprawie speleologicznej
Polskiego Związku Alpinizmu do
Chin, gdzie odkrywano nowe jaskinie. Wyprawa prowadzona była
w trzech różnych rejonach, znajdujących się w prowincjach Hubei,
Chongqing i Guizhou.
Ponadto Mateusz niedawno brał
również udział w pozorowanej akcji ratownictwa jaskiniowego
w Austrii, gdzie uczestnikami byli
grotołazi z Polski i innych krajów,
eksplorujący jaskinie w Alpach. Od
kilku lat rudzianin kieruje także
wyprawami speleologicznymi do
masywu Goll w Austrii, w których
biorą również udział inni członkowie Rudzkiego Klubu Grotołazów
,,Nocek” – Michał Wyciślik i Joanna Przymus.

Foto: arch. RGK Nocek

www.wiadomoscirudzkie.pl

Członkowie „Nocka” odkrywają kolejne jaskinie.

Z kolei Karol Jagoda i Damian
Żmuda intensywnie się wspinają na
coraz trudniejszych trasach. Wśród
nich można przytoczyć
m.in. skałki Jury, szczyW najbliższym czasie RKG Nocek
ty tatrzański oraz alpejrozpocznie kurs taternictwa
skie, a nawet klify grecjaskiniowego. Spotkanie
kich wysp. Natomiast
organizacyjne w tej sprawie
Damian Szołtysik, któodbędzie się 15 kwietnia w siedzibie
ry w 2013 roku razem
klubu, czyli Gimnazjum nr 7 przy ul.
z Krzysztofem Hilusem
Obrońców Westerplatte 2a. Początek objechał świat na
o godz. 19. Także o tej porze w każdą dwóch kółkach, dokonał ostatnio pierwszego
środę w swojej siedzibie spotykają
narciarskiego przejścia
się członkowie „Nocka”.
Głównym
Szlakiem

Beskidzkim (500 km). Udało się mu
to zrobić zaledwie w 18 dni. Pan Damian zakończył swoją wyprawę niedawno, bo 14 lutego.
Na tym jednak nie koniec działań
i wyzwań, których podejmują się
członkowie Rudzkiego Klubu Grotołazów ,,Nocek”. – Cyklicznie odbywają się zajęcia na ściankach wspinaczkowych. Wiosną ruszy zapewne
nowy kurs taternictwa jaskiniowego.
Wszystkiego można dowiedzieć się w
tym temacie na klubowej stronie:
www.nocek.pl – zachęca Damian
Szołtysik, sekretarz RKG ,,Nocek”.
Robert Połzoń
REKLAMA
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O tym, kiedy dziecko jest gotowe na rozpoczęcie swojej przygody ze szkołą oraz o metodach stwierdzania
tej gotowości rozmawiamy z pedagogiem Kazimierą Gomolą oraz psychologiem Bernadetą Szincel-Piorun
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic
zaprasza
mieszkańców na
spotkania, które
odbędą się:
8 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Kochłowice, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3,
ul. Oświęcimska 90
9 kwietnia, czwartek,
godz. 17.00
– Bykowina, R.O.D. Sielanka,
ul. Plebiscytowa
14 kwietnia, wtorek,
godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las,
Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Główna 1
15 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie,
Gimnazjum nr 11,
ul. Ratowników 15
20 kwietnia, poniedziałek,
godz. 17.00
– Halemba, Gimnazjum nr 9,
ul. Zamenhofa 12
22 kwietnia, środa, godz. 17.00
– Halemba, Gimnazjum nr 8,
ul. ks. Lexa 14
27 kwietnia, poniedziałek,
godz. 17.00
– Godula i Orzegów,
Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Bytomska 45
29 kwietnia, środa,
godz. 17.00
– Bielszowice, Dom Kultury,
ul. Kokota 170
30 kwietnia, czwartek,
godz. 17.00
– Ruda, Młodzieżowy
Dom Kultury,
ul. Janasa 28

Sześciolatek na progu szkoły

– We wrześniu edukację szkolną
rozpoczną
maluchy
urodzone
w okresie od lipca do grudnia 2008
roku oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009. Czego najbardziej obawiają się rodzice przyszłych pierwszoklasistów?
K.G.: – Największym problemem
jest ocena gotowości dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Obawy te
dotykają tak rodziców, jak i wychowawców. Wiele pytań rodzi również
możliwość odroczenia dziecka od
obowiązku szkolnego.
– Kiedy więc możemy mówić, że
dziecko jest gotowe do rozpoczęcia
nauki w szkole?
B.S.P.: – O gotowości szkolnej możemy mówić, gdy dziecko osiągnie
taki poziom rozwoju w sferze psychicznej, ﬁzycznej, poznawczej i emocjonalnej, który pozwoli mu na rozpoczęcie procesu nauki podstawowych
umiejętności takich jak czytanie, pisanie i liczenie.
K.G.: – Zwrócić należy także uwagę na to, czy dziecko reaguje właściwie na polecenia kierowane do całej
grupy, czy potraﬁ się odpowiednio
podporządkować i dłużej skupić na
jednej czynności. Pamiętajmy, że
dziecko w pełni i efektywnie może korzystać z procesu edukacji i realizować obowiązki szkolne tylko wtedy,
gdy osiągnie odpowiedni poziom rozwoju procesów poznawczych, tj. uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego i słuchowego oraz komunikacji
werbalnej. Typowy sześciolatek potraﬁ już dokonać analizy i syntezy sylabowej słowa a także wyodrębnia
pierwszą głoskę w słowie. Konieczne
jest jednak pamiętanie, iż sześcioletnie dziecko jest nadal na etapie nauki
poprzez zabawę.
– Przesłanki te odnoszą się do gotowości psychicznej i emocjonalnej
dziecka. Co możemy powiedzieć
o gotowości ﬁzycznej?
B.S.P.: – Gotowość w rozwoju ﬁzycznym oznacza odpowiedni stan
zdrowia i właściwą dla sześciolatka
sprawność ruchową, zarówno dotyczącą motoryki dużej (koordynacji
i zręczności ruchowej całego ciała) jak
i motoryki małej (sprawność palców
dłoni i nadgarstka), która pozwoli mu
na sprostanie obowiązkom szkolnym.
Jest to uzależnione jednak od prawidłowego stanu układu kostnego, mięśniowego i nerwowego. Harmonijny

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w pierwszej klasie rozpoczęło
ponad 1,8 tys. uczniów, z których ok. 700 to sześciolatki.
rozwój sfery ﬁzycznej pozwala dziecku sprawnie się poruszać, utrzymywać
równowagę, spokojnie siedzieć przez
pewien czas w jednym miejscu, a także, co istotne, osiągnąć dobrą sprawność ruchów ręki w zakresie rysowania i przygotowania do nauki pisania.
– Rozumiem, że nie ma jednej
utartej ścieżki dojrzewania wszystkich dzieci. Zasadniczo jednak
u większości z nich do przełomowych zmian rozwojowych dochodzi
pomiędzy szóstym a siódmym rokiem życia. Na czym polegają te różnice?
K.G.: – Sześciolatek jest nadal na
etapie zabawy oraz nauki poprzez zabawę. Utrzymuje się także duża potrzeba ruchu. Jego specyﬁka funkcjonowania opiera się nadal na chwiejności uwagi, nieumiejętności skupienia
się na kilku czynnościach równocześnie, na krótszych odcinkach czasu
pracy, a także wolniejszym przetwarzaniu informacji oraz na dominacji
pamięci mechanicznej (polegającej na
mimowolnym zapamiętywaniu) i myślenia konkretno-obrazowego.
B.S.P.: – Dodajmy jeszcze, że niestabilność układu nerwowego sześciolatka wyraźnie rzutuje na jego rozwój

i funkcjonowanie emocjonalne. Charakterystyczną cechą jest łatwość
i zmienność nastroju oraz większa
drażliwość, płaczliwość, problemy
z pokonywaniem trudności i słabe radzenie sobie z sytuacją oceny lub presją czasu.
– A u siedmiolatka...
B.S.P.: – Dojrzałość dziecka siedmioletniego pozwala mu przede
wszystkim na sprostanie trudniejszym
wyzwaniom i zadaniom, które wynikają z obowiązku bycia uczniem.
Siedmiolatek potraﬁ już dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
wyrazów, podziału zdania na wyrazy,
a także wyodrębniać pierwszą, ostatnią i środkowe głoski w słowach.
Większość sześciolatków nie jest
w stanie pracować na symbolach, stąd
trudności w szybkim zapamiętywaniu
i różnicowaniu kształtów takich jak
litery czy cyfry.
– Podsumowując, zmiany, jakie
zachodzą na przełomie szóstego
i siódmego roku życia, odgrywają
fundamentalną rolę w procesie rozwoju dziecka. Co w takim razie rodzice bądź wychowawcy mogą zrobić, by maluch prawidłowo przeszedł te zmiany? Jak mu pomóc?

K.G.: – Ważnym aspektem dojrzałości szkolnej jest rozwijanie i poszerzanie zakresu samodzielności dziecka, jego zaradności i umiejętności organizowania sobie zabaw, gier i czynności typowo „stolikowych”. Należy
obserwować swoje pociechy, zachęcać
dziecko do wysiłku umysłowego poprzez wspólne gry i zabawy, uczyć
wytrwałości i pokonywania trudności.
– Kto przeprowadza ocenę gotowości szkolnej u dziecka?
B.S.P.: – Od paru lat przeprowadzają ją nauczyciele najstarszych grup
przedszkolnych. Wstępna, przeprowadzana jest w pierwszym semestrze roku szkolnego, zaś ostateczna pod koniec roku szkolnego. W przypadku
występowania u dzieci wyraźnych trudności, nauczyciele sugerują szczegółową diagnozę w Poradni-Psychologiczno–Pedagogicznej. Ocena ta może
być przeprowadzana w poradniach do
końca sierpnia w roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole.
K.G.: – W naszym mieście opinii
w sprawie odroczenia od obowiązku
szkolnego Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nie wydaje wcześniej
niż w kwietniu. Związane jest to z dynamiką procesu rozwoju dziecka
w tym okresie oraz zakończeniem
oceny gotowości szkolnej w przedszkolach. Co istotne, opinia wydawana jest wyłącznie na wniosek rodziców
lub prawnych opiekunów dziecka.
– Gdzie ostatecznie należy się
udać z uzyskaną opinią? Kto dokonuje ostatecznej decyzji o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego?
B.S.P.: – Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do publicznej szkoły
podstawowej lub odroczeniu dziecka
od obowiązku szkolnego w myśl przepisów prawa oświatowego podejmuje
dyrektor szkoły rejonowej, do którego
rodzic udaje się z opinią sporządzoną
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
K.G.: – Pamiętajmy jednak, iż aby
dokonać trafnej oceny gotowości
dziecka do podjęcia nauki, należy zebrać wszelkie wyniki przeprowadzonych badań pedagogicznych i psychologicznych, obserwacji oraz informacje dotyczące jego funkcjonowania
zarówno w środowisku domowym,
jak i przedszkolnym. Dzięki temu
możliwe jest indywidualne i całościowe podejście do każdego dziecka.
– Dziękuję za rozmowę.
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Konkurs „Rudzkie Smaki” trwa. W kwietniowej edycji rudzianie
mają okazję do stworzenia własnego, rudzkiego kosza piknikowego. Przez cały miesiąc można przesyłać swoje pomysły na majowe
wyprawy. Rudzki kosz piknikowy, zapełniony przez mieszkańców,
zostanie zaprezentowany podczas majówki przy piekaroku.

Rudzki kosz piknikowy
W marcu mieszkańcy przesyłali
propozycje potraw na wielkanocny
stół. Zwycięzcą konkursu został Marian Kincer, który zaproponował roladę z ciasta serowego faszerowaną
mięsem mielonym oraz jajkiem. – Jest
to pewna alternatywa dla tradycyjnie
serwowanych w tym okresie pasztetów
– mówi Michał Kaczmarczyk, rudzki
kucharz, ambasador konkursu. – Farsz
możemy modyfikować według własnych gustów, np. nadając mu nieco
południowego charakteru poprzez dodanie posiekanych suszonych pomidorów i oregano – proponuje kucharz.
– Plastry rolady możemy serwować
z własnoręcznie przygotowanym sosem chrzanowym (2 łyżki chrzanu mieszamy z łyżką gęstej śmietany, łyżką
majonezu, dodajemy kilka kropel soku
z cytryny, sól i pieprz). Możemy również nadać mu nieco lekkości i zaserwować z surówką z ogórka zielonego,
rzodkiewki, szczypiorku oraz rukoli
– dodaje Michał Kaczmarczyk.
Kwiecień będzie okazją do przypomnienia sobie wiosennych wypraw
poza miasto. Co wówczas najlepiej
spakować do piknikowego kosza, by
wyprawa była udana i starczyło nam
energii na cały dzień? Propozycje
mieszkańców zostaną zaprezentowane
podczas majowego pikniku przy rudzkim piekaroku. – Zachęcam do zabawy, niech rudzki kosz piknikowy będzie
obfity – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Konkurs jest kontynuacją zabawy,
która zainaugurowana została na początku ubiegłego roku. Przez cały rok
rudzianie przesyłali przepisy i receptury na potrawy związane z lokalną
kuchnią. Co miesiąc jeden z zaproponowanych przepisów zostawał „smakiem miesiąca” i trafiał na stronę internetową miasta do specjalnie przygotowanej zakładki „Rudzkie Smaki”,
a jego autor otrzymywał nagrodę.
– Zeszłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem,
dlatego postanowiliśmy go kontynuować – mówi Krzysztof Piecha.
– Podsumowaniem zabawy był kulinarny kalendarz, a jednocześnie praktyczna książka kucharska przygotowana przez samych mieszkańców. Przy
tej okazji chcemy zarówno ocalić od
zapomnienia tradycyjne receptury,
skrywane w babcinych kredensach,
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Pasty
z piekaroka
Tak jak obiecaliśmy, podajemy przepisy na pasty, które można
było degustować podczas „Powitania wiosny przy piekaroku”.
Dodatki do chleba, które serwował Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu „Rudzkie Smaki”, przypadły do gustu uczestnikom wydarzenia.

Pasta jajeczna z dodatkiem
świeżych ziół
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwietniowe przepisy będzie można wykorzystać podczas
majówkowych wypadów za miasto.
jak i zachęcić mieszkańców do kulinarnych eksperymentów – dodaje.
W 2015 roku również wybierane są
„smaki miesiąca”, ale w każdym miesiącu konkurs dotyczy konkretnych
propozycji tematycznych. – W lutym
panowie mogli się popisać swoimi kulinarnymi zdolnościami i przygotować
coś z okazji Dnia Kobiet, marzec był
okazją do wyszukania i przypomnienia
sobie przepisów na świąteczne potrawy, a kwietniowa edycja „Rudzkich
Smaków” przebiega pod hasłem
„Rudzki kosz piknikowy”. Przez cały
miesiąc czekamy na propozycje, co
może się w nim znaleźć – mówi
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta.
Przepisy można przesyłać drogą
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl,
pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać
osobiście w Wydziale Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta
(p. 325).
Rolada serowa
Składniki
Farsz: 70 dag mięsa mielonego np.
z łopatki, 30 dag pieczarek, 0,5 papryki, 1 mała cebula, 2 jajka, bułka tarta,
sól, pieprz.
Ciasto serowe: 40 dag sera żółtego,
4 jajka, 0,5 szklanki majonezu, szczypta suszonego majeranku.
Sposób przygotowania
1. Farsz: Pieczarki obrać i pokroić
w piórka, a cebulę i paprykę w kostkę.
Przesmażyć razem na odrobinie tłuszczu
do odparowania płynu. Wszystkie składniki razem połączyć. Gdyby masa była
rzadka, dodać bułkę tartą. Doprawić.

Rudzki Informator Samorządowy

3 jajka ugotowane na twardo,
½ ząbka czosnku,
2 posiekane korniszony,
zielona papryka pokrojona w kostkę,
pół cebuli posiekanej w kostkę,
posiekany szczypiorek, listki bazylii,
2 łyżeczki majonezu,
sól, pieprz.

Jajka obieramy ze skorupek, siekamy w drobną kosteczkę, dodajemy potarty czosnek, posiekaną paprykę, korniszony i cebulkę. Doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy. Dodajemy majonez oraz posiekane zioła. Pastę można rozgnieść widelcem. Podajemy ze świeżym pieczywem. Kanapki można dodatkowo udekorować rzeżuchą.

Pasta z ciecierzycy oraz
kaszy gryczanej
2. Ciasto serowe: Ser zetrzeć na
tarce o dużych oczkach. Jajka ubić ze
szczyptą soli. Wszystkie składniki połączyć ze sobą. Przelać na dużą blachę
z piekarnika wyłożoną papierem do
pieczenia. Piec ok. 15 minut w 180
stopniach. Od jeszcze ciepłego placka
odlepić papier. Nałożyć farsz zostawiając sobie po bokach 1,5 cm marginesu i zwinąć w ciasną roladę. Owinąć
ją w papier do pieczenia aby przy ponownym pieczeniu się nie rozeszła.
Piec ok. 35-40 minut w 180 stopniach.
Na Święta Wielkanocne do środka rolady układamy ugotowane na twardo
jajka.
Lekka
sałatka Michała
Ogórek kroimy w kosteczkę, podobnie postępujemy z rzodkiewką,
przekładamy do miseczki, skrapiamy
sokiem z cytryny, dodajemy opłukane
i osuszone listki rukoli oraz dla ostrości troszkę papryki chilli (pokrojoną
w kosteczkę, bez pestek), doprawiamy
solą i pieprzem. Na końcu dodajemy
jogurt naturalny doprawiony przetartym czosnkiem, sokiem z cytryny, solą
i pieprzem oraz posiekanym koperkiem. Smacznego.
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100 g ugotowanej kaszy gryczanej,
100 g odsączonej ciecierzycy z puszki,
1 cebula posiekana w małą kostkę,
szczypta chilli w proszku,
3 łyżki passaty lub przecieru lub pulpy z pomidorów,
sok z połówki cytryny,
ok. 5 łyżek oliwy,
sól, pieprz,
szczypiorek, pietruszka.

Na patelnię wlewamy łyżkę oliwy. Cebulkę należy zeszklić, następnie dodać
czosnek, a po kilkunastu sekundach chilli oraz puree z pomidorów. Całość smażymy ok. 1,5 minuty. Ciecierzycę odsączamy, połowę miksujemy na gładką masę.
Całą ciecierzycę (zmiksowaną oraz w całości) przekładamy na patelnię, podsmażamy całość ok. 2 minuty. Do miski z ugotowaną kaszą gryczaną przekładamy
przesmażoną ciecierzycę z sosem, mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem, oliwą,
sokiem z cytryny. Na koniec dodajemy posiekany szczypiorek i pietruszkę. Dla
uzyskania gładszej konsystencji, można dodatkowo rozdrobnić pastę ręcznym
blenderem, pozostawiając jednak połowę pasty w większych kawałkach.

•
•
•
•
•
•

Pasta twarożkowa
z awokado

1 czerwona papryka,
1 duże dojrzałe awokado,
ok. 200 g twarogu,
łyżka soku z cytryny,
sól, pieprz,
świeża bazylia.

Paprykę pokroić w drobną kosteczkę, posolić. Awokado przekroić na pół,
usunąć pestkę, oddzielić miąższ, który rozgniatamy widelcem, skrapiamy cytryną, solimy i pieprzymy. Do miseczki z twarogiem dodajemy paprykę, awokado, posiekane zioła. Całość dokładnie mieszamy.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Rzeczowe wykonanie
funduszu remontowego
Jak co roku, podajemy wykonanie rzeczowe funduszu
remontowego za rok 2014.
ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW

Lp. Nazwa obiektu adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
1. Zasoby A-1 	
Wymiana okien
156.734,57
		
w lokalach mieszkalnych
2. Zasoby A-1
Refundacje za wymianę okien 
18.401,00
3. Modrzejewskiej 8
Wymiana okien piwnicznych
3.900,81
4. Modrzejewskiej 14

242,06
5. Fabryczna 2

287,80
6. Bogusławskiego 14

4.412,38
7. Bytomska 5b
Wymiana okna na klatce schodowej
492,83
8. Podlas 32
Wymiana okien w lokalu
3.153,82
9. Joanny 28
Roboty dodatkowe przy dociepleniu
454.753,32
10. Hlonda 1

330.295,58
11. Bogusławskiego 5

330.295,88
12. Hlonda 5

330.414,73
13. Hlonda 7

330.502,63
14. Kr. Jadwigi 6
Wymiana pieca Żar

379,53
15. K. Goduli 25b
Demontaż wkładu, frezowanie komina
5.922,48
		
oraz ponowny montaż  wkładu kwasoodpornego
		
w przewodzie dymowym kuchennym
16. Fabryczna 6
Przebudowa komina wentylacji zbiorczej kuchni 1.771,19
17. Podlas 20d
Zabudowa nasady Turbowent na
1.203,65
		
przewodzie wentylacyjnym kuchni
18. Czereśniowa 5b Zabudowa nasad Turbowent na przewodach 2.407,30
		
wentylacyjnych kuchni i łazienki
19. Wysockiej 31 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w kuchni1.598,77
20. K. Goduli 25b
Uszczelnienie przewodu dymowego w kuchni  309,76
21. Joanny 26 	
Uszczelnienie przewodu dymowego w pokoju 2.777,01
22. Fabryczna 6
Docieplenie stropodachu
15.357,18
23. Podlas 36a
Ocieplenie stropu w piwnicy
4.444,21
24. Przedszkolna 5, a, b      Malowanie klatek schodowych
31.907,20
25. Podlas 12g, h, i

27.551,73
26. Podlas 12c, d, e, f

32.400,00
27. Podlas 12, a, b

29.837,55
28. Tiałowskiego 9, a, b, c

5.291,14
29. Przedszkolna 5, a, b
Malowanie pomieszczeń suszarni
3.108,48
30. Joanny 14 	
Malowanie hali targowej
14.349,09
31. Podlas 12a, d, f, h
Wymiana rozdzielnic głównych
26.990,44
		
administracyjnych oraz piętrowych
		
na parterach klatek schodowych
32. Podlas 12g, h, i
Wymiana wlz, tablic
27.395,61
		
piętrowych i administracyjnych
33. Podlas 12, a, b, c, d, e, f

59.500,28
34. Tiałowskiego 9, 9a, 9c Wymiana rozdzielnic głównych,
22.483,61
		
piętrowych, wlz i tablicy administracyjnej
35. Podlas 20c, 20e
Wymiana rozdzielnic głównych 
10.852,16
36. Podlas 20f
Remont instalacji domofonowej
1.879,20
37. Hlonda 1

3.164,40
38. Hlonda 7

3.164,40
39. Podlas 36b

2.041,20
40. Podlas 12f

1.987,20
41. Podlas 22a

1.836,00
42. Podlas 20d

2.376,00
43. Podlas 36d

2.451,60
44. Hlonda 7
Wymiana pionu wod.-kan. w wc
3.190,71
45. Joanny 9
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
5.184,13
46. Tiałowskiego 9b
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
4.875,70
47. Podlas 12b
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
4.933,95
48. Tiałowskiego 9b
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
5.158,91
49. Hlonda 7
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.417,54
50. Joanny 28b
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.674,06
51. Modrzejewskiej 1c
Wymiana odcinka
1.644,84
		
pionu instalacji wod.-kan.
52. Modrzejewskiej 20 Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
5.313,44
53. Podlas 12c
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
6.848,03
54. Podlas 24
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 
6.993,37
55. Podlas 22b
Wymiana pionu zimnej wody
3.451,10
56. Podlas 6
Wymiana poziomów
7.389,35
		
kanalizacji wewnętrznej w piwnicy
57. Podlas 4
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
10.524,73
58. Czereśniowa 7a
Wymiana pionu zimnej wody w łazience
4.095,51
59. Podlas 26 	
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni
8.882,61
60. Podlas 8
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
8.107,99

61. Podlas 4
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
15.860,70
62. Czereśniowa 9 	
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
15.902,24
63. Joanny 3
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
6.653,75
64. Przedszkolna 5a
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.883,11
65. Podlas 12a 	
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.616,62
66. Przedszkolna 9a
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.826,91
67. Podlas 20a
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.045,03
68. Joanny 26a
Wymiana pionu wod.-kan. 
8.229,69
		
kuchenno-łazienkowego
69. Podlas 12d, 12f
Wymiana odcinków pionów
4.560,27
		
kanalizacji deszczowej
70. Podlas 2 	
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
19.246,72
71. Podlas 26 	
Wymiana pionu zimnej wody w kuchni
9.043,00
72. Tiałowskiego 9a
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni 
6.987,55
73. Przedszkolna 5a
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
9.610,16
74. Podlas 24
Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni i łazience 17.197,20
75. Hlonda 1
Częściowa wymiana pionu wod.-kan.w kuchni 1.445,87
76. Modrzejewskiej 1d Wymiana pionu zimnej wody w łazience
5.287,33
77. Modrzejewskiej 1b Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
4.402,51
78. Podlas 36e
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
4.152,99
79. Przedszkolna 1 	
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
8.096,58
80. Przedszkolna 1 	 Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy 1.740,82
81. Przedszkolna 7
Wymiana pionu zimnej wody w łazience
9.275,86
82. K. Goduli 25b
Wymiana pionu wod.-kan. w łazience
7.359,03
83. Podlas 20a
Wymiana odcinka pionu wod.-kan. w łazience 2.096,58
84. Modrzejewskiej 14a, b Wymiana poziomów inst. gazowej
8.532,83
85. Czereśniowa 3b

5.687,90
86. Czereśniowa 5b

5.673,95
87. Czereśniowa 7 	

4.297,99
88. Podlas 6
Wymiana zaworów gazowych pod pionami 6.516,99
		
instalacji gazowej w piwnicy
89. Podlas 4

6.516,99
90. Podlas 2 	

6.516,99
91. Czereśniowa 7 	
Usunięcie nieszczelności 
1.283,77
		
na pionie instalacji gazowej
92. Podlas 26 	
Opracowanie projektu
5.289,00
		
budowlano-wykonawczego
		
przebudowy instalacji gazowej
93. Czereśniowa 9 	

5.289,00
94. Podlas 36a
Ocieplenie stropu piwnicznego
4.444,21
95. Bogusławskiego 9
Naprawa tynku na kominach
883,21
96. Bogusławskiego 14
Naprawa tynków
756,61
		
i malowanie wózkowni
97. Czereśniowa 9 	
Remont dachu maszynowni
13.332,43
98. Podlas 10d
Naprawa dachu 	

7.364,68
99. Podlas 4
Naprawa daszków nad balkonami 
3.341,13
		
oraz montaż zabezpieczeń przed gołębiami
100. Podlas 12d, g, h
1.803,02
101. Podlas 26
Naprawa posadzek na balkonach, 
4.421,93
		
wymiana obróbek blacharskich
102. Przedszkolna 12

2.121,52
103. Podlas 24

1.774,61
104. Modrzejewskiej 8a

1.139,71
105. Podlas 36
Remont balkonów

43.811,58
pion m. 2 i 3
106. Podlas 36
Remont i przedłużenie daszków
1.777,54
pion m. 2 i 3
nad balkonami ostatnich kondygnacji
107. Modrzejewskiej 8a
Refundacja za wymianę
1.075,31
		
instalacji elektrycznej
108. Podlas 12c

995,71
109. Czereśniowa 9 	

1.031,31
110. Przedszkolna 1b

488,87
111. Wysockiej 31
Częściowa wymiana instalacji elektrycznej 1.178,04
112. Przedszkolna 9a
Naprawa elewacji budynku 
8.016,33
113. Joanny 3 	
Wymiana zniszczonych elementów
2.247,07
		
konstrukcyjnych na placu zabaw
114. Joanny 7-9
Remont stopni schodowych z kostki kamiennej 390,11
115. Podlas 2 	
Remont parkingu
36.334,20
116. Przedszkolna 5 	

23.967,08
117. Podlas 36 	

14.739,91
118. K. Goduli 25
Wykonanie parkingu

34.774,47
119. Przedszkolna 7
Remont schodów terenowych
2.231,65
120. Joanny 3
Naprawa nawierzchni asfaltowej
8.966,77
121. Podlas 2, 4
Naprawa nawierzchni asfaltowej
5.548,28
122. Podlas 2 	
Zerwanie płyt betonowych i ukształtowanie terenu 1.796,94
123. Os. Podlas – plac zabaw
Montaż urządzeń fitness
34.518,89
124. Czereśniowa 9 	
Naprawa nawierzchni asfaltowych
925,34
		
i przełożenie kostki brukowej
125. Modrzejewskiej 1 	
Naprawa drogi
1.288,12
126. Podlas 34
Naprawa nawierzchni asfaltowej
697,50

„Dbaj o to, by Twoje życie
miało sens”
Józef Maria Bocheński

127. Podlas 18
Naprawa chodnika
3.554,75
128. Podlas 8
Remont schodów wejściowych
15.043,68
129. Podlas 12i
Naprawa schodów – wejście do klatki schodowej 442,37
130. Przedszkolna 12 	
Zerwanie płytek i ułożenie 
2.339,20
		
wykładziny na klatce schodowej
131. K. Goduli 25
Wymiana drzwi wejściowych 
5.537,36
		
w lokalach użytkowych
132. Joanny 14
10.401,87
133. Przedszkolna 9 	
Usunięcie graffiti z elewacji budynku
284,70
134. Przedszkolna 12 	

242,10
135. Zasoby A-1
Montaż nawiewników 
3.371,71
136. Podlas 4
Wymiana szyby w drzwiach wejściowych 
226,87
137. Podlas 20a

229,95
138. Podlas 20c

229,95
139. Hlonda 1

227,27
140. Joanny 9

245,27
141. Joanny 11 	

245,27
142. Podlas 4

230,81
143. Czereśniowa 9

271,73
144. Joanny 7

289,84
145. Fabryczna 6

257,24
146. Hlonda 1, 5, 7,
Wykonanie napisu nazwy
10.066,08
Bogusławskiego 5
ulicy i logo RSM
147. Czereśniowa 9 Wymiana zaworów kołnierzowych w węźle c.o. 2.409,47
148. Podlas 22 	
Montaż grzejnika c.o. w kuchni
1.102,12
		
na pionie świecowym
Termomodernizacja
149. Joanny 28
Docieplenie budynku 
714.788,57
150. Hlonda 1

365.483,75
151. Hlonda 5

367.081,07
152. Hlonda 7

365.483,45
153. Bogusławskiego 5

367.855,36
154. Modrzejewskiej 20
Mapa własności, audyt, 
11.992,50
		
projekt budowlany
155. Fabryczna 2

6.826,50
156. Fabryczna 6

6.826,50
157. Joanny 3

6.826,50
158. Joanny 7

6.826,50
159. Joanny 9

6.826,50
160. Joanny 11

6.826,50
161. Bogusławskiego 7

6.826,50
162. Bogusławskiego 9

6.826,50
163. Bogusławskiego 14

6.826,50
164. Wysockiej 29

6.826,50
165. Wysockiej 31

6.826,50

ADMINISTRACJA NR 2
– NOWY BYTOM, OS. WESTERPLATTE

Lp. Nazwa obiektu
Zakres rzeczowy
Wykonanie
adres
1. Zasoby Adm-2
wym.stolarki okiennej u lokatorów
180.649,17
ref.za wym.okien

13.952,00
2. 	 Obr.Westerplatte 10
naprawa nawierzchni
42.299,54
		
parkingowej i drogi
Obr.Westerplatte 6, 8
poszerzenie drogi,
15.456,64
		
wyk. pl. gospodarczego
Chorzowska 29
remont i rozbudowa parkingu
20.010,56
Chorzowska 25
naprawa parkingu
17.981,79
Objazdowa 17
poszerzenie drogi,miejsc parkingowych 14.456,60
Objazdowa 13
naprawa chodnika
6.218,71
Spółdzielcza 3
naprawa oraz wyk. chodnika,
31.869,34
		
utw. terenu pod parking
Spółdzielcza 1
wyk. chodnika, utw. terenu pod parking 14.668,90
Spółdzielcza 5
naprawa chodnika, utw. terenu pod parking 21.120,23
Pokoju 3a
rem. chodnika, wyk. parkingu
20.818,22
		
i schod. terenowych
ks. J. Szymały 4, 6, 8 remont chodnika,utwardzenie drogi
5.149,33
J. S. Dworaka 9 	
rem. chodnika oraz pl. gospodarczego
18.647,10
J. S. Dworaka 9b, 9c 	rem. schodów ter. oraz podjazdu do zsypu 30.083,34
J. S. Dworaka 11
wyk. remontu oraz naprawa chodnika
7.489,15
P. Niedurnego 38
utwardzenie kostką bruk. parkingu
32.921,90
Pokoju 14-lokal użytk. remont schodów terenowych
12.163,79
3. ks. J. Szymały 12
malowanie klatek schodowych
31.947,37
J. Markowej 15c
jw.
11.726,68
J. Markowej 17
jw.
23.489,20
Spółdzielcza 5
jw.
31.785,27
Pokoju 10
jw.
15.063,42
J. S. Dworaka 9, 9a, 9b
jw.
196.892,07
Obr. Westerplatte 6c-6f
jw.
17.281,85
Obr.Westerplatte 9-9d malowanie wejść do kl. schod.
19.545,79

www.wiadomoscirudzkie.pl

4.




5.
6.

7.

Obr. Westerplatte 11-11d malowanie wejść do kl. schod.
Objazdowa 13
jw.
P. Niedurnego 38
malowanie zsypów
ks. J. Szymały 4a, b, c
wym. inst. elektr. w piwnicy
ks. J. Szymały 12, 10
wym. WLZ, tabl. piętrowych,
adm. oraz inst. w piwnicy
Chorzowska 29
wym. instalacji elektr. w piwnicy
Pokoju 10
wym. RG, WLZ, oświetl. piwnic,
mod. inst. domofon.
Obr. Westerplatte 8
Wym. WLZ oraz tablic piętrowych
Spółdzielcza 5
Wym. WLZ, tabl. piętrowych,
mod. inst. domofon.
Obr. Westerplatte 6 Wym. RG oraz zasilania do mieszkań
P. Niedurnego 38-38c Wyk. cyfrowej inst. domofonowej
Niedurnego
Wym. koła ciernego, lin nośnych,
38, 38c – dźwigi
napr. tabl. sterowej
J. Markowej 17 Wym. RP, WLZ, ośw. piwnic, mod. inst.
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15
16.673,48
3.946,15
8.234,83
10.360,32
57.770,68
16.597,71
33.145,99
49.547,50
40.389,82
92.876,78
78.390,52
6.093,54

domofon.
43.593,80
J. S. Dworaka 9b
Modernizacja inst. oświetlenia
7.670,69
Pokoju 20
Wym. WLZ, TP, zabez. przedl. mod. inst.domofon.
27.730,77
Pokoju 12
Wym. RG, RP, oświetlenia piwnic
27.020,73
Kolista 5
Wym. oświetlenia piwnic
11.730,90
Obr. Westerplatte 13 Modernizacja inst.domofonowej
8.075,60
Obr. Westerplatte 11
Przebudowa kaset
1.210,00
rozmówczo-wywoławczych
Smolenia 6
Wym. oświetlenia piwnic
6.142,58
J. S. Dworaka 11
Wym. kabla oświetl. budynku
6.917,75
Pokoju 3a
Naprawa pokrycia dachu
26.447,19
Pokoju 3
Jednokrotne krycie dachu papą termozg. 27.081,90
Obr. Westerplatte 11
jw.
31.442,73
Pokoju 3a
Wym. poziomów kanal. wewnętrznej
9.292,73
ks. J. Szymały 4, 6, 8
Wym. poziomów inst. gazowej
31.942,26
ks. J. Szymały 12, 10
jw.
28.381,35
Obr. Westerplatte 17
jw.
19.437,78
Obr. Westerplatte 13
jw.
26.342,56
Obr. Westerplatte 15
jw.
19.479,96
Obr. Westerplatte 6
jw.
27.224,07
Obr. Westerplatte 8
jw.
19.588,60
Chorzowska 29
jw.
20.969,94
Chorzowska 25
jw.
17.528,69
Chorzowska 23
jw.
21.835,86
Spółdzielcza 1
jw.
17.635,89
J. Markowej 15a
Wym. pionów wod.-kan.w mieszkaniach
8.080,67
J. Markowej 17a
jw.
8.307,09
Objazdowa 5,5a
jw.
18.883,67
Smolenia 4
jw.
10.044,10
Obr. Westerplatte 15b
jw.
3.858,54
ks. J. Szymały 4c
jw.
37.141,87
ks. J. Szymały 6b
jw.
7.097,43
Chorzowska 25a, 25b
jw.
10.285,06
Chorzowska 29c
jw.
5.287,33
Ratowników 9a, 9b
jw.
14.126,20
P. Niedurnego 38b
jw.
25.720,93
J. S. Dworaka 9, 9a
jw.
70.702,53
Spółdzielcza 3b
jw.
6.987,55
P. Niedurnego 38
Wym. drzwi do kl. schod. oraz zsypów
50.486,12
P. Niedurnego 38a, 38c Wyk. zadaszeń antyśniegowych
11.794,78
P. Niedurnego 38
Wyk. opinii p.poż. oraz projektu
13.515,00
rozbud. inst. gazowej
P. Niedurnego 38
Napr. i malow. tynków na kominach
19.548,23
P. Niedurnego 38
Awaryjna naprawa dachu, wyk.
7.381,29
balustrad do pl. gosp.
P. Niedurnego 38 – Hala Targ. Remont zaplecza

27.112,05
oraz wym. okienek
Objazdowa 13 Wykonanie bramek wejściowych do lok. użytkow. 5.777,90
Objazdowa 13
Wym. drzwi wejściowych do kl. schodowych 31.664,37
Objazdowa 15,17 Rem. i czyszczenie zewn. kanal. deszczowej 19.063,15
Spółdzielcza 3
Wym. przyłącza kanalizacji deszczowej
7.364,27
Spółdzielcza 3 Rem. pl. gospod.oraz awaryjna naprawa dachu 5.387,21
Spółdzielcza 5
jw. 
3.548,59
Spółdzielcza 1
Remont pl. gospodarczego
2.427,13
Pokoju 20
jw.
1.141,22
Pokoju 16
jw.
1.116,14
Pokoju 12
Udrożnienie ciągu i przył.kanal.sanitarnej
3.807,05
ks. J. Szymały 4, 6 wym. odcinka zewn. kanal. sanit. i deszczowej27.420,12
ks. J. Szymały 10
awaryjna naprawa dachu 
1.539,87
ks. J. Szymały 6
jw.
1.515,15
Obr. Westerplatte 11 Wymiana odcinka kanal. sanitarnej
21.088,21
Ratowników 7
Wym. odcinka kanal. deszczowej
6.235,26
Obr. Westerplatte 8
Wyk. naświetli dachowych
23.042,03
Obr. Westerplatte 15c Wyk. poręczy na klatce schodowej
5.613,04
Pokoju 10
Wykonanie miejsc postojowych
8.511,28
Pokoju 14 – lokal użytkowy Wymiana drzwi do lokalu
4.581,90
Chorzowska 25
Montaż krat na okienka piwniczne
6.450,25
Chorzowska 23
Naprawa dylatacji
3.651,20
J. S. Dworaka 11 Projekt przebudowy, wyk. i zab. osłon dylatacji 20.974,79
J. S. Dworaka 9
Wyk. i zabud. osłon dylatacji
18.974,79
J. S. Dworaka 9
Wym. drzwi do zsypów, wyk. zadaszeń
14.204,52
Obr. Westerplatte 11 Dodatkowe roboty dociepl. poza audytem 90.232,60

8.

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Obr. Westerplatte 13 Dodat. rob. dociepl. poza audytem
158.707,55
Obr. Westerplatte 6, 8 Uszczelnienie szczelin dylatacji
2.395,21
Obr. Westerplatte 15, 17
jw.
2.032,29
ks. J. Szymały 8b
Uszczelnienie przewodów kominowych 14.309,16
Spółdzielcza 7
jw.
8.621,50
Pokoju 10
jw.
7.328,76
Obr.Westerplatte 9b
jw.
2.493,74
Objazdowa 7
jw.
2.766,55
Smolenia 4
jw.
7.842,18
Smolenia 2
jw.
7.675,53
Markowej-Smolenia-Objazd. Usunięcie graffiti
3.447,14
J.Markowej 15c/2
Refundacja za piece
1.348,09
Smolenia 2a/2 – pustostan Wym. inst. wod.-kan. i gaz.,
24.765,89
montaż pieców, uszczeln. przew. kom. ułożenie wykł. podł.
J. S. Dworaka 9
Rem. schodów teren. chodnika
2.068,06
oraz budowa śmietnika
Pokoju 18
Malow. ścian i sufitów, rem. pl. gosp. modernizacja3.290,88
wewn. inst. elektrycznej
Magazynowa 12
prace remontowe dyrekcji RSM
10.103,77

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA ŚLĄSKA

Nazwa obiektu adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
Norwida 18
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem 598 442,95
Montaż instalacji domofonowej 
12 603,60
Ocieplenie ścian budynku
1 020 960,35
Różana 2 i 4
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem 424 670,63
Montaż instalacji domofonowej 
5 918,40
Ocieplenie ścian budynku
570 983,74
Fiołków 2
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem 426 122,52
Ocieplenie budynku
707 890,62
Wolności 23 c
Wymiana drzwi wejściowych
2 344,68
Audyt energetyczny
10 983,90
Magazynowa 10
Remont schodów
53 807,04
Wolności 20
Remont piwnic
24 272,55
Magazynowa 6
Remont klatek schodowych
11 688,42
Odwodnienie oraz izolacja budynku
59 002,64
Projekt na instalację gazową
4 674,00
Audyt energetyczny
10 867,05
Norwida 24
Zabudowanie drzwi do zsypów
19 903,44
Norwida 22
Wyprowadzenie inst. gazowej na klatkę  168 482,87
Norwida 23
jw.
65 679,07
Norwida 24
jw.
220 327,25
Fiołków 2
jw.
81 771,88
Fiołków 8
jw.
113 261,68
Zasoby ADM-3
Wymiana wodomierzy
25 056,10
Różana 2
Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego 14 980,79
Nałkowskiej 4
jw. 
20 506,07
Wymiana falownika
6 816,69
Zasoby ADM-3
Wymiana okien
231 812,95
Refundacja za okna
79 966,00
Magazynowa 10
Wykonanie audytu
10 282,80
Norwida 14
Poszerzenie dylatacji ścian
26 579,22
Wolności 20
Wykonanie odwodnienia, remont drogi 22 296,21
zasoby ADM-3
Montaż urządzeń zabawowych
19 430,31
ADM , Klub,Dyrekcja
Drobne naprawy
40 026,14
Norwida 16
Remont pomieszczenia piwnicznego
1 623,00
Naprawa posadzek montaż drzwi do piwnic 28 898,04
Norwida 14
Malowanie klatek schodowych
32 193,87
Bzów 3
Demontaż płyt azbestowych
28 586,89
Bzów 5
Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego 7 007,26
Fiołków 1
jw.
7 007,26
Wolności 7
Projekt na instalację gazową
11 931,00
Wieniawskiego 14
Remont chodnika
14 122,98
Wymiana ogranicznika (windy)
4 603,85
Fiołków 6
Remont domofonu
2 127,60
Fiołków 2
jw. 
7 354,80
Szyb Powietrzny 7
jw.
2 473,20
Norwida 23
jw.
2 095,20
Norwida 16
jw.
10 675,80
Bzów 1
Audyt energetyczny
7 244,70
Bzów 1a i b
jw.
8 413,20
Mickiewicza 5 i 7
jw.
10 750,20
Norwida 6
Wymiana drzwi do wind
36 612,00
Mickiewicza 6
Wymiana wyciągarki (windy)
32 076,00
Mickiewicza 8
Wymiana falownika i koła ciernego (windy) 8 258,96

ADMINISTRACJA NR 4
– HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp. Nazwa obiektu adres
HALEMBA
1. całe osiedle
2. Energetyków 11/16
3. Energetyków 11a/18
4. Energetyków 19/8
5. Miodowa 16/3
6. Energetyków 1b/7
7. Solidarności 15/16
8. Solidarności 15/18
9. Solidarności 15a/18

Zakres rzeczowy

Wymiana stolarki okiennej









10. Międzyblok. 12b/25

11. Solidarności 26/7

12. całe osiedle
Refundacje za wym. okien
13. Energetyków 7b/10

14. Międzyblokowa 7b/12
    
15. całe osiedle
Remonty kominów wg potrzeb
16. Energetyków 13b/1, 6
Uszczelnienie komina

17. Energetyków 19a/8, 14
Uszczelnienie komina

18. Energetyków 19/10
Uszczelnienie komina

19. Międzyblokowa 14a/13
Uszczelnienie komina

20. Solidarności 15/8, 15b/7
Uszczelnienie komina

21. Solidarności 19b/3
Uszczelnienie komina

22. Energetyków 19,a,b
Uszczelnienie kominów 
23. Olszynowa 5
Uszczelnienie komina

24. Międzyblokowa 5c/70
Uszczelnienie komina

25. Międzyblokowa 14
Wymiana kaset domofonowych
26. Międzyblokowa 12
Wymiana kaset domofonowych
27. Energetyków 1
Wymiana wodomierzy 
28. Energetyków 7
Wymiana wodomierzy 
29. Energetyków 8
Wymiana wodomierzy 
30. Energetyków 11
Wymiana wodomierzy 
31. Energetyków 13
Wymiana wodomierzy 
32. Energetyków 17
Wymiana wodomierzy 
33. Solidarności 13
Wymiana wodomierzy 
34. Międzyblokowa 14
Wymiana wodomierzy 
35. Miodowa 16, 18, 20
Wymiana wodomierzy 
36. Solidarności 6
Wymiana wodomierzy 
37. Solidarności 8
Wymiana wodomierzy 
38. Solidarności 10
Wymiana wodomierzy 
39. Solidarności 6
Wymiana instalacji gazowej 
40. Solidarności 8
Wymiana instalacji gazowej 
41. Solidarności 10
Wymiana instalacji gazowej 
42. Racławicka 1
Malowanie klatek schodowych
43. Miodowa 16, 18, 20
Malowanie klatek schodowych
44. Międzyblokowa 14
Malowanie klatek schodowych
45. Międzyblokowa 12
Malowanie klatek schodowych
46. Solidarności 26
instal. elektr. podgrzania rynien
47. Solidarności 6
Placyk gospodarczy
48. Solidarności 8
Placyk gospodarczy
49. Solidarności 10
Placyk gospodarczy

50. Międzyblokowa 14
Termomodernizacja

51. Energetyków 7
Termomodernizacja-mapa 
52. Energetyków 11
Termomodernizacja-mapa 
53. Energetyków 13
Termomodernizacja-mapa 
54. rezerwa pzu,
całe osiedle

55. lokale użytkowe własne

56. całe osiedle
Mienie gruntowe

KOCHŁOWICE
Lp. Nazwa obiektu adres
Zakres rzeczowy
1. całe osiedle
Wymiana stolarki okiennej
2. Oświęcimska 85a/39
Wymiana stolarki okiennej 
3. Oświęcimska 85a/17
Wymiana stolarki okiennej 
4. Oświęcimska 81/49
Refundacja za wym. okien 
5. Oświęcimska 81
Wspólnota

6. wymiany awaryjne
7. Łukasiewicza 9
Instal. p.poż.

8. Łukasiewicza 9
Przyłącza kanaliz. p.poż. 
9.
10. Oświęcimska 85
Remont dachu

11. całe osiedle
Rezerwa, pzu
12. Oświęcimska 85b/24
Odszkodowanie

13. Oświęcimska 85/27
Odszkodowanie

14. lokale własne
Adm. lok. użytkowe

15. mienie gruntowe
16. Oświęcimska 83
P.t elewacji
17. Oświęcimska 83,85
Plac zabaw

18. Łukasiewicza 9
Wymiana czujnika

19. Oświęcimska 85
Wymiana czujnika

20. Oświęcimska 85
Wymiana falownika

21. Oświęcimska 81
Rozliczenie końcowe


1 327,00
905,00
13 216,72
20 817,54
6 766,63
2 480,85
13 878,36
6 939,18
27 709,78
8 179,42
5 349,54
3 870,00
2 580,00
333,72
55,62
111,24
55,62
278,10
111,24
55,62
389,34
278,10
3 788,40
3 788,40
3 788,40
96 898,23
94 691,01
94 679,91
36 789,07
41 562,78
23 005,24
23 755,39
5 338,80
3 851,52
3 851,52
3 851,53
535 067,69
676,50
676,50
676,50
0,00
5 888,88
0,00
Wykonanie
2 834,77
780,99
3 967,17
5 996,98
173 986,27
4 929,42
28 330,32
63,65
143,00
1 656,33
26 698,75
135,43
693,36
6 816,69
2 017,07

ADMINISTRACJA NR 5 – WIREK, BIELSZOWICE

Lp.
1.
2.
3.

Wykonanie

2 300,48
1 436,25
2 300,48
4 078,13
3 218,21
5 251,65
2 920,11
1 577,49

4 342,45
2 278,81

4.
5.
6.
7.

Nazwa obiektu adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
Zasoby ADM-5 Wymiana stolarki okiennej (z listy + awaryjne)289.027,82  
Zasoby ADM-5
Refundacja za wymianę stolarki okiennej 49.154,97  
Chroboka 12 pion
Remont i uszczelnienie
110.187,67
mieszkania nr 6, 26
przewodów kominowych
pion mieszkań 1, 4, 7, Paderewskiego 11c
pion mieszkania nr 6, 3a pion mieszkania 35,
Fitelberga 12 pion mieszkania nr 11  
ks. Niedzieli 29/9, 31/4 Remont pieców pokojowych 
10.795,76  
zasoby ADM-5
Montaż drzwi stalowych do 
52.636,41  
pomieszczeń z wodomierzami budynkowymi
Elsnera 3a, 3c,
Roboty dekarskie 
83.142,46  
Paderewskiego 1 Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej 323.977,73
Chroboka 12-14, 28-30,
oraz deszczówki
Chroboka 16 pion m-nia nr 2;
ks. Niedzieli 29, 33, 35, 41,45 pion m-nia
nr 12, 47, 49, 49d pion m-nia nr 14, 43, 43
pion m-nia nr 12, J.-Curie 4a pion m-nia nr 2,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Główna 20d pion m-nia nr 5, 24, Elsnera 1, 1b, 1a,2, 2c, 2b,3,
Głowna 24, Główna 24, Elsnera 1/6, 1a pion m-nia nr 2, 1b
pion m-nia nr 10, Elsnera 3c/15, Jankowskiego 18, Paderewskiego 7a
pion m-nia nr 24, 1a pion m-nia nr 2, 1b pion m-nia nr 40,
Paderewskiego 9
J.-Curie 4, 4b, 4c, 4d
Remont instalacji elektrycznej 
127.968,97  
Jankowskiego 16-16a Remont instalacji odgromowej
2.860,96  
Chroboka 12/2,12/5
Zerwanie posadzki, 
3.154,69  
zabezpieczenie stropu
J.-Curie 4
Remont posadzki i ścianki działowej w piwnicy  4.680,68  
ks. Niedzieli 41
Remont dylatacji 
32.380,06  
J.-Curie 4, 4a, 4c,
Malowanie klatek schodowych 
94.335,96  
Elsnera 1-1c, Paderewskiego 1
Elsnera 1-1c, 2-2c, 3-3c
Remont instalacji gazowej 
337.616,29  
Jankowskiego 18b, 18c
Remont pomieszczeń
53.280,14  
po zsypowych
Główna 26
Wykonanie PB parkingu
3.075,00  
Elsnera 4-4a
Remont instalacji domofonowej 
3.942,00  
Jankowskiego
Izolacja pionowych ścian fundamentowych, 105.135,86
16-16a; 18b-18c
ułożenie drenażu
Jankowskiego 16-16c Montaż zadaszeń nad balkonami
21.399,03  
ostatniej kondygnacji
Paderewskiego 13b
Remont posadzek piwnicznych 
10.638,46  
ks. Niedzieli 49
Odszkodowanie z tytułu szkód górniczych  4.424,04  
Chroboka 18/8, 26/3
Remont pustostanu 
4.673,65  
Paderewskiego 13-13b
Roboty ogólnobudowlane 
207.184,25  
przy ociepleniu
Paderewskiego 13-13b
Ocieplenie budynku
1.190.564,76  
Paderewskiego 1-1b Wykonanie audytu energetycznego 
11.451,30  
i PB ocieplenia budynku
Paderewskiego 3-3a Wykonanie audytu energetycznego 
10.750,20  
i PB ocieplenia budynku
Paderewskiego 13a
Wymiana windy 
118.616,40  
Jankowskiego 18c
Wymiana windy

118.886,40  
Paderewskiego 7c
Wymiana windy

118.616,40  
Paderewskiego 7b
Wymiana windy

118.616,40  
Paderewskiego 15
Wymiana windy

118.886,40  
Paderewskiego 15b
Wymiana windy

95.109,12  
Paderewskiego 1,3 Wymiana modułów i falownika windy
2.567,07  
Magazynowa 12
Remont pomieszczeń

9.073,44  
Paderewskiego 4
Remont pomieszczeń warsztatowych
6.524,79  
Różyckiego 30
Remont elewacji i pokrycia dachowego
36.793,48
Równoległa 5
Utwardzenie terenu przy
34.438,94  
ścianie szczytowej budynku
Główna 20, 28, Fitelberga
Remont chodników

44.223,68  
12 Jankowskiego 16c

ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA

Nazwa obiektu adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
Kopalniana 8
1-krotne krycie dachu
8 856,00
Kombajnistów 3a
1-krotne krycie dachu 
14 580,00
Sztygarska 5a, 7
1-krotne krycie dachu 19 116,00
zasoby ADM6
Wymiana okien: 433 szt = 859,7 m2
499 577,35
zasoby ADM6
Refundacje za wym. okien: 33 szt = 71,5 m2 24 690,00
zasoby ADM6
Refundacje + wymiany drzwi: 10 szt.
21 063,13
zasoby ADM6
Montaż nawiewników w oknach (5 szt.)
1 138,22
Brygadzistów 2
Malowanie klatki schodowej
25 920,00
Brygadzistów 4
Malowanie klatki schodowej
29 160,00
Brygadzistów 2, 4,
Demontaż azbestów
16 220,65
w kl. schod. + docieplenie
Sztygarska 3-5-7
Malowanie + ułożenie posadzki
58 191,23
gresowej w kl. schod.
Sztygarska 3-5-7
Demontaż azbestów
16 223,52
w klatce schod. + docieplenie
Kombajnistów 2
Malowanie klatki schodowej                 27 000,00
Kopalniana 22
Malowanie kl.schod.,
45 596,14
demontaż azbestu + docieplenie
Wincentego
Malowanie kl. schod. + posadzka,
52 623,70
Pośpiecha 2
Obudowa sufitów
Brygadzistów 3
Zabudowa rur pod sufitami 
3 564,00
+ malowanie parterów
Brygadzistów 3
Remont maszynowni dźwigów
7 020,00
Alfonsa Zgrzebnioka 8
Przełożenie chodnika
4 305,00
Józefa Grzegorzka 10
Remont chodnika, 
75 295,82
Poszerzenie parkingu
Józefa Grzegorzka 9-10 Remont nawierzchni parkingu
8 979,00
Brygadzistów 7-5
Utwardzenie placu postojowego
27 060,00
Brygadzistów 5 (do klubu)
Remont chodnika 
11 685,00
Brygadzistów 5
Odwodnienie drogi
13 530,00
W. Korfantego,
Naprawa częściowa chodników z kostki
11 070,00
Brygadzistów 5, Szpaków 27, J. Grzegorzka
Pawła Poloczka 6
Chodnik do Górnośląskiej
11 070,00
Pawła Poloczka 10
Budowa parkingu
128 327,39
Kombajnistów 1
Remont zatoki parkingowej
11 474,67
Szybowa 4
Remont odcinka chodnika
4 305,00
Szpaków 5
Remont chodnika i części parkingu
14 513,62
Szpaków 53-Skowr. 16
Rem. chodników + dojścia
22 140,00
do parkingu i śmietnika
Szpaków 5 k. boiska
Remont chodnika i schodów
28 905,00
Szpaków 49
Rem. chodnika + miejsce postoj. dla niepełnospr. 6 765,00
Skowronków 4
Dojazd do budynku
3 936,00
Skowronków 14-16
Remont schodów terenowych
4 920,00
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35. A. Zgrzebnioka 14, 16-22

Remont podłoża placu
9 022,23
gospodarczego
36. Kopalniana (obok garaży)
Remont podłoża placu
7 995,00
gospodarczego
37. A. Zgrzebnioka 16-18
Remont chodnika
36 285,00
38. zasoby adm. 6
Remont cząstkowy nawierzchni asafltowych 30 177,68
39. Ryszarda Siekiela 22
Remont chodnika 
20 910,00
40. ks. A. Potyki 18 (do ŻABKI)
Remont chodnika 
7 011,00
41. Franciszka Wilka 5
Projekt B-W instalacji gazowej
5 289,00
42. Franciszka Wilka 5
Modernizacja instalacji gazowej
118 027,49
43. Franciszka Wilka, Wym. gazowych zaworów podpionowych  24 300,00
5, 6, 7, 8, 10
44. Sztolniowa 2
Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej
1 475,83
45. Kombajnistów 1 (pion 1-10) Wym. pionów wody i kanalizacji
9 179,60
46. Pawła Poloczka 6a Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej
5 534,99
47. Pawła Poloczka 4b (2-11) Wymiana pionów wody 
5 504,26
48. F. Wilka 10a (3-29)
Wymiana pionów wody 
17 278,82
49. Józefa Grzegorzka 10b
Wymiana przyłącza
14 128,01
kanalizacji sanitarnej
50. ks. A. Potyki 16
Wymiana poziomu kanalizacji
28 078,33
deszcz. i sanitarnej
51. ks. A. Potyki 18a (2- 11)Wymiana pionów wody i kanalizacji
15 334,48
52. ks. A. Potyki 16-a-b
Wymiana pionów wod.-kan.
30 560,42
53. Ryszarda Siekiela 22
Wymiana pionów wod.-kan.
6 155,75
(1-3-5)
54. Kombajnistów 2-a (1-13) Wymiana pionów wod.-kan.
21 059,45
55. Kombajnistów 1-a (1-10) Wymiana pionów wod.-kan.
19 439,05
56. Kopalniana 10 (1-13, 3-15) Wymiana pionów wod.-kan.
20 517,29
57. Brygadzistów 7a
Wymiana pionów wod.-kan.
30 778,69
58. Pawła Poloczka 4b (2-11) Wymiana pionów wody 
5 504,26
59. Józefa Grzegorzka 10 (3-18) Wymiana pionów wody 
17 278,69
60. F. Wilka 10-a (3-29, 2-26) Wymiana pionów wody 
30 237,80
61. F. Wilka 8 (1-28)
Wymiana pionów wody 
12 959,91
62. F. Wilka 6a (3-29)
Wymiana pionów wody 
12 958,92
63. Szpaków 31
Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej 4 304,95
64. Szybowa, F.Wilka,
Wymiana wodomierzy
4 894,56
P. Poloczka, Kopalniana, (u lokatorów nieob. w 2013)
Kombajnistów, Sztygarska, Brygadzistów,
E. Szramka, W. Pośpiecha  
65. Gwarecka 15 Remont rozdz. zasilającej wentylatory dachowe 4 668,21
66. Alfonsa Zgrzebnioka 2, 4 Remont rozdz. zasilającej
2 625,86
wentylatory dachowe
67. Józefa Grzegorzka 9
Remont rozdz. zasilającej
2 917,63
wentylatory dachowe
68. Alfonsa Zgrzebnioka 8
Remont rozdzielni i osprzętu
15 258,30
elektr. w kl. schodow.
69. Alfonsa Zgrzebnioka 2, 4 Remont rozdzielni i osprzętu
15 603,96
elektr.w kl.schodow.
70. Józefa Grzegorzka 1
Remont rozdzielni i osprzętu
14 796,00
elektr.w kl.schodow.
71. Brygadzistów 2
Remont rozdzielni i osprzętu
19 980,00
elektr. w kl. schodow.
72. Brygadzistów 4
Remont rozdzielni i osprzętu
21 816,00
elektr. w kl. schodow.
73. Kopalniana 22
Remont rozdzielni i osprzętu
24 258,10
elektr. w kl. schodow.
74. F. Wilka 7/30
Remont instalacji
2 265,88
elektr. w pustostanie
75. Sztygarska 3-5-7
Remont oświetlenia w kl. schodowych
7 950,46
76. A. Zgrzebnioka
Remont oświetlenia w kl. schodowych
4 104,00
22, 20, 18
77. Ryszarda Siekiela 22 Remont oświetlenia w kl. schodowych
6 264,00
78. R. Siekiela, ks. A. Potyki Remont instalacji domofonowej
19 148,40
79. Kopaln. 8-10,
Remont instalacji domofonowej
3 855,14
Brygadzistów 4, Sztygarska 2, 7a
80. Wincentego
Remont instalacji domofonowej
5 530,00
Pośpiecha 2
81. Alfonsa
Remont instalacji domofonowej
6 540,00
Zgrzebnioka 22, 16
82. Brygadzistów, Kopalniana, Uzupełnienie osłon otworów
32 297,00
Szybowa, Kombajnistów, Wentylac. na stropodachu
Sztygarska, W. Pośpiecha
83. F. Wilka 6, 7, 8, 10
Uzupełnienie docieplenia
25 703,99
Szybowa 4, 6, Brygadzistów 7
na elewacjach
P. Poloczka 2 Gwarecka 23
A. Zgrzebnioka 2, Drozdów, Kanarków, Szpaków 41
84. zasoby ADM6 (osiedle)
Naprawy na elewacjach: 
8 910,00
luźne obróbki, okapniki na galeriach i balkonach,
uszkodzone tynki, mocowanie płyt azbestowych
85. F. Wilka 5, 6, 7, 8
Uzupełnienie tynków na balkonach
41 526,00
Szybowa 6
86. Brygadzistów 2
Remont posadzek balkonów
9 720,00
Kombajnistów 2a
87. Drozdów 2-4, Uszczelnienie ślusarki okiennej w kl. schodowej 2 430,00
Szpaków 39
88. Skowronków 14/ 11 i 18 Wym. balustrad balkonowych
5 400,00
89. Szpaków 27
Remont osłony dylatacji
7 020,00
90. Szpaków 39
Badanie poziomu wód gruntowych
1 033,20
91. R. Siekiela 22b,
Regresy odszkodowawcze z 2013
2 453,94
Skowronków 14
92. ks. A. Potyki 18/ 5
Uszczelnienie przewodów
5 400,00
kominowych

93. R. Siekiela 22b/ 3
Przebudowa pieca
94. Kopalniana (obok garaży)
Obudowa placów
J. Grzegorzka (biblioteka)
gospodarczych
A. Zgrzebnioka 14-22
95. budynki ocieplone –
Roboty towarzyszące
ks. A. Potyki 14, Siekiela, termo nie objęte audytem
A. Zgrzebnioka.18,20,22
96. plac przy F. Wilka 10
Urządzenia „fitnes”

97. A. Zgrzebnioka 2-4
Nowe urządzenia zabawowe 
98. Sztolniowa,
Usunięcie z elewacji „graffiti”
Pawła Poloczka 6,
Emila Szramka 3, Brygadzistów 3, A. Zgrzebnioka 20
99. Brygadzistów 3-a
Wymiana dźwigów

100. PRAWO BUDOWLANE- Kontrola instalacji gazowych 
(przeglądy instalacji) Kontrola przewodów kominowych
Kontrola instalacji elektrycznych

1. Alfonsa Zgrzebnioka 22 Ocieplenie budynku (f-ra część.)
2. Alfonsa Zgrzebnioka 20 Ocieplenie budynku (f-ra część.)
3. Alfonsa Zgrzebnioka 18 Ocieplenie budynku (f-ra część.)
4. Ryszarda Siekiela 22
Ocieplenie budynku 
5. ks. A. Potyki 18
Ocieplenie budynku
6. ks. A. Potyki 14
Ocieplenie budynku 
7. Sztygarska 2,
Projekty techniczne ociepleń budynków 
Kopalniana 10
8. Kopalniana 10, Szybowa 6,
Usługi geodezyjne
Sztygarska 2, F. Wilka 5

3 780,00
40 590,00
908 465,70
35 055,00
17 220,00
6 480,00
222 652,80
26 760,62
25 890,66
66 052,80
917 986,20
795 941,04
484 156,08
282 164,67
600 907,25
460 646,36
16 826,40
2 706,00

ADMINISTRACJA NR 7 – ORZEGÓW, GODULA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Nazwa obiektu, adres
Zakres rzeczowy
Wykonanie
Zasoby ADM 7
Wymiana okien

216.974,20
W. Lipa 9,a,b
Wyprowadz.inst. gazow. na klatki schod. 82.731,76
W. Lipa 7,a,b
Wyprowadz.inst. gazow. na klatki schod. 86.055,38
L. Piechy 5, a, b
Wyprowadz.inst.gazow, na klatki schod. 60.245,50
L. Piechy 7, a
Wyprowadz. inst.gazowej na klatki schod. 35.554,55
A. Zielińskiego 4,a,b,c,d Wymiana poziomów zw i ccw
62.482,22
A. Zielińskiego 2,a,b,c
Wymiana poziomów zw i ccw
47.475,80
A. Zielińskiego 7,7a
Wymiana pionów zw i ccw
37.988,00
Ludwika Piechy 2c
Wymiana pionów zw i ccw
6.963,35
Konstantego Latki 6b
Wymiana pionów zw i ccw
6.992,00
Walentego Fojkisa 8
Wymiana pionów zw i ccw 
4.690,61
Antoniego Zielińskiego 2b Wymiana pionów zw i ccw
7.204,71
Lipińska 4,4a
Wymiana pionów zw i ccw
14.052,47
Walentego Fojkisa 5a
Wymiana pionów zw i ccw
7.338,73
Jana Waniora 1, a, b Remont wiatrołapów kl.schodowych
10.856,75
Jana Waniora 3, 3a Remont wiatrołapów kl.schodowych
7.237,84
Konstantego Latki 3a
Remont chodnika
6.758,83
Wincentego Lipa 7 i 9
Remont chodnika
61.578,54
Lipińska 6 – ciąg pieszy
Remont chodnika
24.245,77
Antoniego Zielińskiego 11-13 Remont chodnika
6.574,92
Ludwika Piechy 2,a,b,c
Remont inst. domofonowej
6.598,80
Ludwika Piechy 4,4a
Remont inst. domofonowej
3.618,00
Antoniego Zielińskiego 7,7a Rem. inst. domofonowej
3.456,00
Antoniego Zielińskiego 9,9a Rem. inst. domofonowej
3.456,00
Antoniego
Wymiana gł.rozdzielnic elektrycznych
21.097,12
Zielińskiego 2, b, c
W. Fojkisa 11a
Wymiana gł .rozdzielnic elektrycznych  20.852,37
W. Fojkisa 9,a,b
Malowanie klatek schodowych
17.886,50
W. Fojkisa 11,a,b,c
Malowanie klatek schodowych
19.673,51
K. Latki 8,a,b
Malowanie klatek schodowych
23.422,14
A. Zielińskiego 1,1a
Remont inst. odgromowej
6.133,63
A. Zielińskiego 2,a,b,c
Remont inst. odgromowej
10.798,76
Wincentego Lipa 9
Remont inst. odgromowej
1.601,56
Antoniego Zielińskiego 5 Remont inst. odgromowej 
1.639,93
A. Zielińskiego 2/1,4c/2,6/2 Modernizacja loggii balkonowych
21.925,25
A. Zielińskiego
Modernizacja loggii balkonowych
39.149,14
1/1, 1/2 1a/1,11/1,11/2,11a/2,5/1, 5/2
A. Zielińskiego
Remont balkonów
21.010,94
3/6,8,5/3,5a/3,9a/9
Ludwika Piechy 3
Wykonanie zaleceń kominiarskich
8.506,81
Antoniego Zielińskiego 6, 7
Ludwika Piechy 3
Naprawa drzwi wejściowych
1.350,00
Antoniego Zielińskiego 7 Naprawa drzwi wejściowych
1.350,00
Konstantego Latki 1, 3, 5 Wykonanie piaskownicy
4.468,79
i utwardz. podłoża
Konstantego Latki 1,3,5 Montaż urządzeń zabawowych
29.273,21
Wincentego Lipa 7
Montaż nasady hybrydowej
9.375,05
Lipińska 10
Wykonanie audytu energetycznego
10.399,65
Ludwika Piechy 10
Wykonanie audytu energetycznego
10.049,10
Ludwika Piechy 12
Wykonanie audytu energetycznego
10.983,90
Lipińska 12
Wykonanie audytu energetycznego
10.399,65
L. Piechy 2,4, Lipińska 8 Roboty dodatkowe związane
1.034.347,36
z dociepl. budyn.
Ludwika Piechy 2a, b, c
Zakończenie prac
628.267,39
termomodernizac. budynku
Ludwika Piechy 4, 4a
Zakończenie prac
265.192,71
termomodernizac. budynku
Lok.własne: ODK
Prace adaptacyjne, 
32.868,53
Neptun, ADM
projekt rozb. ODK

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 8.04.2015

17

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o.

w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

w Rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adres lokalu

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Nowary 33/16

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Krasińskiego 14/5

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

34,00 m2
(1 p. + k.)

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

3,41 zł/m2

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

3,41 zł/m2

35,70 m
(1 p. + k.)
2

Stawka
wywoł.

Wadium

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu (m2)

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

elektryczna,
wod.-kan.,
(szambo),

5,00

1.000,00

16.04.2015 r.
godz. 10.00

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

11,00

1.000,00

16.04.2015 r.
godz. 12.00

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

10,00

1.000,00

16.04.2015 r.
godz. 14.00

Wypos.
w instal.

LOKALE UŻYTKOWE

Ruda Śląska
-Nowy Bytom
ul. Kościuszki 1/5

134,09 m2
(4 p. + 2 k. + łaz.
+ w.c.)

inst. elektr.,
inst. wod-kan,
ogrzewanie
piecowe,

Ruda Śląska
-Nowy Bytom
ul. Niedurnego
52/12
poddasze

106,59 m2
(2 p. + k. +
łazienka + 7
pomieszczeń
gospodarczych
z możliwością
adaptacji na
pomieszczenia
mieszkalne)

Do wykonania
podłączenie inst.
elektrycznej,
centralnego
ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej.
Należy docieplić
pokrycie dachowe.

2,89 zł/m2

Ruda Śląska
-Ruda
ul. Sobieskiego 9/1

40,00 m
(1 p. + k.)

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

2,95 zł/m2

Ruda Śląska
-Ruda
ul. A.Maya 3/5 (*)
(**)

36,30 m2
(1 p. + k. + łaz.
+ w.c.)

inst. elektr., inst.
wod-kan, inst.
gazowa, centralne
ogrzewanie

6,95 zł/m2

2

Termin
oględzin lok.

4,72 zł/m

2

700 zł

700 zł

1

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Konopnickiej 1
konieczność
uzyskania zmiany
sposobu użytkowania
części mieszkalnej
(tj. 99,98 m2)

2

Ruda Śląska 3
-Godula
ul. Joanny 20/04
lokal na parterze
w budynku
mieszkalnym WMN

20.04.2015 r.
godz. 10.15

20.04.2015 r.
godz. 11.00

20.04.2015 r.
1.500 zł
godz. 12.00

3

1.500 zł

700 zł

700 zł

20.04.2015 r.
godz. 12.30

20.04.2015 r.
godz. 13.30

20.04.2015 r.
godz. 14.00

(*) – zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji
zabezpieczającej, w wysokości 12-krotnego miesięcznego wylicytowanego czynszu.
(**)Przedmiotowe mieszkanie jest przedmiotem przetargu wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę oczekujących na przyznanie mieszkania do remontu, która prowadzona jest przez
Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska. W związku z tym osoby chętne do uczestnictwa w przetargu, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, powinny także przedłożyć
potwierdzenie wydane przez Wydział Spraw Lokalowych dotyczące figurowania na ww. liście, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc poprzedzający datę przeprowadzenia przetargu. Najemca przedmiotowego lokalu, w przypadku jego wykupu w drodze bezprzetargowej będzie uprawniony do
skorzystania z bonifikaty w wysokości 75% od ceny sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr
17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 24 kwietnia
2015 r., do godz. 13.00 oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 kwietnia
2015 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o. ).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp.
z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Ruda Śląska 6
-Halemba
ul. Solidarności 5/1
lokal na piętrze
w budynku
handlowym

244,48 m2

91,00 m2
+ piwnica

56,10 m

2

80,91 m2

GARAŻE

6

Ruda Śląska 1-Ruda
ul. Szczęść Boże
62b/I/5
garaż w budynku
mieszkalnym

17,64 m2

inst. elektr.

6,00

500,00

16.04.2015 r.
godz. 15.00

7

Ruda Śląska 10
-Wirek
ul. Szyb Andrzeja
garaż murowany
nr 159 (kanał)

20,60 m2

brak inst.
elektr.

4,00

500,00

16.04.2015 r.
godz. 16.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr
32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe / garaż przelewem na konto: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz.
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od
godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 29.04.2015 r. poz. nr ….
(lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 24 kwietnia
2015 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro
– Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z
przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218,
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744,
745.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
1.04.2015 r. do dnia 21.04.2015 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro), obok pokoju
223 pięciu wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Kingi, zapisanych na karcie mapy 1, obręb
Bielszowice oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00006744/7
(oznaczonych numerami geodezyjnymi
jak niżej), które zostaną oddane w drodze
przetargu nieograniczonego w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat,
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:
• 3290/223 o powierzchni 1003 m2,
• 3293/223 o powierzchni 1142 m2,
• 3294/223 o powierzchni 713 m2,
• 3295/223 o powierzchni 692 m2,
• 3296/223 o powierzchni 857 m2,
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/7
część z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową:
• 3297/223 o powierzchni 922 m2.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 222)
wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda
Śląska o powierzchni 2355 m2,
położonej w Rudzie ŚląskiejGoduli przy ulicy Ludwika
Solskiego, obręb Orzegów,
karta mapy 3, obejmującej
stanowiące całość gospodarczą
działki nr 664/88/84
o powierzchni 524 m2 i nr
681/37 o powierzchni 1831
m2, KW nr GL1S/00019345/4,
która zostanie sprzedana
w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto)
nieruchomości do przetargu
wynosi 285.000,00 zł.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
(Emily Dickinson)

Panu Zygmuntowi Grzybkowi
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

Teściowej
składa
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA| 8.04.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska
o powierzchni 459 m2, położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Mariana Smoluchowskiego, obręb
Orzegów, karta mapy 2, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
nr 1357/24 o powierzchni 393 m2, KW nr GL1S/00007517/4 i nr 1361/67 o powierzchni 66 m2, KW nr
GL1S/00007869/6, która zostanie oddana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena
wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 60.200,00 zł.

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta
CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia,
takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tönsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-1081 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-6702 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J.
Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32
248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81
wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

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

Nieruchomości
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
R
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239405.
R Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 87
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885
R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
R Kochłowice, jednopokojowe, 36 m ,
78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
2

 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
R Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
R
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
R Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
R NOWE POŻYCZKI MINIMUM
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611,
32 260-00-33.
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, tel. 606-274-056.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
R Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.
R Pożyczki Skarabeusz. Tel. 797-603000.
R
Absolutnie nowe pożyczki,
szybko! Tel. 32 307-40-41, 794131-131.
R
Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności. Tel. 668-681-880.
R
KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ. Tel. 32 230-39-74.
R Doradca finansowy. Tel. 797-603130.

R Do wynajęcia lokal użytkowy 50 m2,
parter ul. Pawła Kubiny. Tel. 883-401000.
R Kochłowice, do wynajęcia kawalerka dla 1 osoby, centralne ogrzewanie, 790 zł, bez pośredników. Tel. 668780-304.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

R Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.

R NOWE domy szeregowe
w Kłodnicy od 105 m2 , od 300
tys. zł, www.nieruchomoscigabriel.pl. Tel. 607-706-692, 691523-055.

R Kawalerka do wynajęcia w Rudzie
Śląskiej ( GODULA ). Tel. 513-346-980.

R Sprzedam dom wolnostojący, Halemba, wysoki parter, 120 m2, grunt
500 m2,cena 350 tys. Tel. 880-981125.

R PRACA!!! Firma Madej Wróbel Sp.
z o.o. poszukuje pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl, nr tel. 501-958-983. Osobiście
Ruda Śląska, Magazynowa 45.

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

R Godula – PARYŻ, nowe domy szeregowe. GABRIEL, tel. 691-523-055.


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

R Trzypokojowe: Kochłowice 55 m ,
Szpaków 63 m2, Halemba, 55 m2., 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

R Restauracja Valdi Plus zatrudni kucharzy, cukierników oraz kelnerów do
pracy stałej i sezonowej. Tel. 32 33005-62.

R Szukam pracy – opiekunka do dziecka. Tel. 516-021-207.

R Kłodnica – sprzedam ½ bliźniaka
stan surowy zamknięty. GABRIEL, tel.
607-706-692.

R Dwupokojowe: Brzechwy 42 m2,
95 tys., Wirek 43 m2. OKAZJA, Bielszowice 47 m2, 69 tys, Kochłowice,
50 m2, atrakcyjne. LOKATOR, tel.  
793-017-323.

Praca

R
Sprzedam M-3 Kochłowice. Tel.
604-324-453.

R
Do wynajęcia kawalerka 36 m2,
Bykowina. Tel. 503-577-783.

R Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys.,
Solidarności, 30 m2, komfort, Kochłowice, 37 m2, I piętro. LOKATOR, tel.
793-017-323.

 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

 Ogródek kupię. Tel. 532-543-717.

R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.

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

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

R Chcesz zostać Opiekunką Osób
Starszych w Niemczech? Oferujemy: legalne zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę, karta AOK),
wynagrodzenie max. 1500 euro
netto/miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś się do nas! Tel: 71 70726-69, biuro@job-and-work.com

R
Do wynajęcia lokale użytkowe
Ruda Śląska Nowy Bytom: 91 m2, ul.
Niedurnego 43 po placówce bankowej
oraz lokal użytkowy 61 m2, ul. Kościuszki 1 lub działka Wirek 525 m2
obok Plazy. Tel. 601-959-140.

R
Garaż   blaszak tanio sprzedam
Ruda 1. tel. 505-967-282.

R Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
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Motoryzacja

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

oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment
wyrobów hutniczych.
Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

Zadzwoń | zapytaj | odpowiemy

TEL. 32 390 35 90

R
Poszukujemy kucharzy i pomoc
kuchenną. Tel. 608-761-133.
R GLIWICE operatorzy linii produkcyjnej poszukiwani! Tel. 533-555-959.

Różne

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

Auto Skup. Tel. 698-621-016.

w Piekarach Śląskich, ul. Stalowa 3

R
Kelnera, kelnerkę do restauracji
zatrudnię. Tel. 600-410-944.

R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.



MEgaset sp. z o.o.

R Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków
z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę z małymi firmami budowlanymi.
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099922.

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

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

BUDUJ Z NAMI

R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.
R Wróżka Cesaria,doświadczona tarocistka i numerolog zaprasza na indywidualną sesję. Tel. 793-104-379.

Kącik adopcyjny

Cezar to młody psiak
o mięciutkiej i gęstej sierści. Jest wulkanem energii,
uwielbia się bawić, skakać
i biegać. To ogromny przytulas kochający człowieka.
Cezar zgadza się z większością psów, jest grzeczny
i słucha się poleceń. Kontakt w sprawie adopcji, tel.
531-966-134.

Składam serdeczne podziękowania Pracownikom
sklepu Freshmarket w Halembie przy ul. Zamenhofa
za uczciwość i ogromne, ludzkie serca.
Edyta Szlosarek
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EKOLOGIA | 8.04.2015

Zgodnie ze zobowiązaniami, które wynikają m.in. z pakietu klimatycznego
3 x 20 wynika, że Polska do 2020 roku ma obowiązek uzyskać 15% udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii. Gwarancja systematycznego rozwoju zwiększania udziału tego typu źródeł energii wymaga jednak
stosowania odpowiednich mechanizmów wsparcia.

Odnawialne
Źródła Energii
– szansa dla Polski?
Rozwój wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wynika przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Unia
kładzie nacisk zwłaszcza na rozwój
w skali regionu oraz lokalnie. Mimo
wdrażania różnego typu projektów
związanych ze zwiększeniem OZE,
nadal odnotowujemy niskie zainteresowanie tym tematem.
Jednym z rozwiązań systemowych
ma być dedykowana ustawa dotycząca
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, która po wielu latach starań
została w końcu skierowana do podpisu prezydenta RP.
W chwili obecnej wytwarzanie
energii z OZE regulowane jest przez
ustawę Prawo energetyczne. Producenci energii elektrycznej, którzy nie
produkują jej z OZE, są zobowiązani
do kupowania tzw. zielonych certyfikatów z sektora OZE. Po wejściu ustawy w życie producenci zielonej energii będą mogli zdecydować, czy chcą
pozostać w tym samym systemie i odsprzedawać certyfikaty, czy też przejdą na wprowadzany nową ustawą system aukcyjny.
Ciekawą inicjatywą wydaje się być
to, że każdy kto wytwarza energię
z Odnawialnych Źródeł Energii na
własne potrzeby (np. właściciel domu
jednorodzinnego), jej nadwyżkę również będzie mógł odsprzedawać do
sieci. Wsparciem objęci zostaną właściciele tzw. mikroinstalacji, czyli instalacji OZE o łącznej mocy nie większej niż 40 kW niezależnie, czy producent jest osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą. Projekt ustawy zakłada, że
producenci energii elektrycznej z takich właśnie mikroinstalacji będą mogli sprzedać energię do sieci po cenie
równej 100% średniej ceny energii na
rynku w kwartale ubiegłym. Rozliczenie będzie prowadzone raz na pół roku. Sprawdzana będzie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości

energii pobranej z sieci w danym półroczu (tzw. mechanizm net metering).
Co ważne, właściciele mikroinstalacji
nie będą musieli uzyskać koncesji na
produkcję energii elektrycznej.
Nie bez znaczenia jest wsparcie na
realizację projektów zwiększających
liczbę wykorzystania Odnawialnych
Źródeł Energii. Mechanizm wsparcia
ze środków unijnych w latach 2014 –
2020 w zakresie ochrony środowiska
koncentruje się na poziomie 9 miliardów euro na tego typu działania.
Zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury i rozwoju wynika, że
dofinansowanie zostanie przeznaczone
między innym na inwestycje związane
z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. O wsparcie będą mogli
również starać się wnioskodawcy, których przedsięwzięcia dotyczą budowy
sieci oraz instalacji do produkcji biokomponentów oraz biopaliw.
Nowe instrumenty finansowe mają
nie tylko zwiększyć eksploatację OZE,
ale także przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa energetycznego wielu
regionów Polski.
Z perspektywy pojedynczego gospodarstwa domowego interesujący

może być program PROSUMENT –
dofinansowanie mikroinstalacji OZE
realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak czytamy na stronie
NFOŚiGW, celem programu jest
ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii, do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz
wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Dofinansowanie
przedsięwzięć
obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii do produkcji: energii
elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację
lub oddzielne instalacje w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub wielorodzinnych,
w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne
środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających

na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Efektem ekologicznym programu
będzie coroczne ograniczenie emisji
CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz
roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
Budżet programu wynosi 800 mln zł
na lata 2014 – 2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do
2020 r.
Finansowane będą instalacje do
produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą,
pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy
cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej
mocy elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
preferencyjny
• pożyczka/kredyt
wraz z dotacją łącznie do 100%
kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40%
dofinansowania (15% lub 30% po
2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów
kwalifikowanych 100 tys. zł – 450
tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu:
1%,
• maksymalny okres finansowania
pożyczką/kredytem: 15 lat.
• wykluczenie możliwości uzyskania
dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
Zainteresowanych
tego
typu
wsparciem odsyłamy na stronę
www.nfosigw.gov.pl
Agnieszka Kominek
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 273 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat,
obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni
28 m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr
GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3. Przetargi, które odbyły się
w dniach 2.10.2014 r. i 10.02.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. Do udziału w rokowaniach będą uprawnieni właściciele nw. działek nr:
1946/5 – KW nr GL1S/00005613/3, 1947/5 – KW nr 5614 R, 1939/5 i 1937/5
– KW nr GL1S/00027683/4, 2498/34 – KW nr 6473 R, 2499/34 – KW nr
GL1S/00002271/2.
3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu
MNU1). Nieruchomość o kształcie trójkąta zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona i porośnięta drzewami oraz krzewami,
nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona
jest gruntami własności osób ﬁzycznych.
4. Cena do rokowań wynosi: 20.000,00 zł. Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć
osoby wymienione w ust. 2, które do dnia 13.04.2015 r.: 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) i dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1.000,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu
oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 20.04.2015
r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.

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 Górnośląskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej, zapisana na karcie mapy 4, obręb
Kochłowice, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2026/170 o powierzchni 143
m² i 2027/170 o powierzchni 731 m², zapisane w KW nr GL1S/00007514/3 (w dziale III tej księgi
ﬁgurują wpisy, dział IV jest wolny od wpisów) i 2029/208 o powierzchni 435 m2, zapisaną w KW
nr GL1S/00018080/1 (działy III i IV księgi są wolne od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywana nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1), działka nr 2026/170 stanowi teren
użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk i pastwisk (symbol
planu ZN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie niezabudowanych terenów pod usługi
komercyjne i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Ze względu na bliskie sąsiedztwo skrzyżowania z drogą powiatową ulicą ks. Ludwika Tunkla, zjazd należy zlokalizować przy zachodniej stronie zbywanego
terenu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 64.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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 22.04.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 3.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 238-75-63.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Pływanie

UKP z sukcesami
wodniczka UKS-u Manta Kochłowice
Dla pływaków UKP „Ruda Śląska” druRuda Śląska, a jednocześnie uczennica
ga połowa marca obfitowała w liczne sukSP nr 30, awansowała do finału A na 200 m
cesy. Młodzi zawodnicy reprezentując
stylem zmiennym oraz 100 m stylem moklub, a jednocześnie Gimnazjum nr 3 oraz
tylkowym, natomiast uczennica GimnaSzkołę Podstawową nr 30, wzięli udział
zjum nr 3 – Karolina Pawera – reprezentow Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół
wała Rudę Śląską w finale B na 100 m
Sportowych, które odbyły się w Raciborzu
stylem motylkowym.
w dniach 20-21.03. Po porannych elimina26-27.03. roczniki 2002 i 2003 w skłacjach do popołudniowych finałów awansodzie: Maja Kapcińska, Natalia Zięba, Nawały: Maja Kapcińska – finał B na 100
talia Lip, Julia Wręczycka, Jakub Rymai 200 m stylem grzbietowym, finał B na
szewski, Igor Wróbel,
200 m stylem dowolstartowały w Międzynym, Natalia Zięba
Wszystkich zawodników przygotowuje
trener Daniel Weselak, a opiekę
wojewódzkich Mi– finał A na 100 i 200
nad zawodnikami sprawują Daniel
strzostwach Młodzim stylem klasycznym,
Weselak i Aleksander Skworc.
ków. Na pochwałę
Natalia Drażyk – za-

zasługują wszyscy zawodnicy, a w szczególności Natalia Zięba, która dwukrotnie
zdobyła srebrny medal na 100 i 200 m stylem klasycznym oraz Igor Wróbel, który
dwa razy stanął na drugim stopniu podium
na 100 i 200 m stylem klasycznym.
28 marca odbyły się zawody z cyklu
„Sobota w Cieszynie”, podczas których
zawodnicy UKP „Ruda Śląska” zdobyli 9
medali. Wśród przedstawicieli klubu byli:
Maja Kapcińska, Patrycja Lip, Karolina
Pawera, Gabriela Surmiak, Julia Wręczycka, Daniel Dąbrowski, Michał Duda, Albert Kasprzyk, Łukasz Kosiński, Jakub
Rymaszewski, Kamil Walessa i Igor Wróbel.

Rudzcy pływacy znów świetnie się zaprezentowali.
OGŁOSZENIE

Pływanie

Zwycięstwo SP nr 30

Rudzie Śląskiej
Szkoła Podstawowa nr 30 osiągnęła świetne wyniki.
Po raz pierwszy w historii zawodów rejonowych w pływaniu szkół podstawowych udało się zwyciężyć szkole z Rudy
Śląskiej. Do zawodów, które odbyły się
w poniedziałek (30.03.) na basenie miejskim przy ul. Chryzantem, zakwalifikowały się SP nr18 i SP nr 30 z Rudy Śląskiej
oraz SP nr 1 z Zabrza.
W niesamowitych okolicznościach
awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim wywalczyła drużyna chłopców
z SP nr 30. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji obydwie szkoły – SP nr
30 i SP 1 – zdobyły jednakową ilość punktów w liczbie 251. O zwycięstwie zadecydowała większa liczba pierwszych miejsc
we wszystkich konkurencjach, gdzie

SP nr 30 zanotowała ich osiem, a SP nr 1
z Zabrza sześć. Bezkonkurencyjni w swoich stylach pływackich byli: Igor Wróbel,
Mikołaj Pietrzykowski, Szymon Mizgalski, Jakub Walkiewicz, Dawid Czerczak,
Marek Kaźmierczak, Adam Staniszewski.
Dziewczęta z SP nr 30 również zaprezentowały się bardzo efektownie, wygrywając
sztafetę 4 x 50 stylem zmiennym i inne
konkurencje, jednak nie zdołały pokonać
szkoły z Zabrza w ogólnej klasyfikacji.
Starty w swoich stylach całkowicie zdominowały: Patrycja Lip, Maja Kapcińska,
Martyna Niewińska, Natalia Zięba oraz
Natalia Drażyk. Miejsce trzecie w kategorii dziewcząt i chłopców zajęła SP nr 18
z Rudy Śląskiej.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu
lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Radoszowskiej 108, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze:
Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel. 501-355-872, Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel.
512-295-228, Dominika Kubizna, tel. 512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 24860-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr.
7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Derby dla Gwiazdy!
Rudzianie dalej błyszczą
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– Mieliśmy wiele sytuacji, jednak większości z nich nie wykorzystaliśmy. Na szczęście strzeliliśmy bramkę na 2:1, no i teraz
jest euforia i szczęście – te pomeczowe słowa Ariela Piaseckiego, zawodnika Gwiazdy,
świetnie opisują sobotni (4.04.) derbowy
mecz rudzian z Clearexem Chorzów. Spotkanie lokalnych rywali sprawiło, że halembska hala zapełniła się do ostatniego miejsca.
Rudzianie zaczęli mecz z ogromnym impetem i już ich pierwsza koronkowa akcja
przyniosła prowadzenie. Klepka Działacha
i Siadula rozmontowała obronę gości, a ten
drugi z łatwością pokonał ich bramkarza.
Potem jednak ze strzelaniem bramek było
już gorzej. Gwiazda dalej napierała i stwarzała stuprocentowe sytuacje, jednak za każ-

dym razem brakowało dobrego wykończenia. Ta nieskuteczność zemściła się na gospodarzach w drugiej połowie, w której
chorzowianie częściej atakowali. Z opresji
jednak rudzian wyciągał świetnie dysponowany tego dnia Waszka. Bramkarz Gwiazdy
skapitulował tylko raz tego dnia, gdy w 30.
minucie po ładnej indywidualnej akcji wyrównał Tkacz. Na hali zrobiło się nerwowo,
a te emocje źle podziałały na gości. W 35.
minucie mieli oni rzut wolny, jednak popełnili błąd 4 sekund i po szybkiej kontrze Pękala zdobył zwycięskiego gola. Rudzianie
nie wypuścili już zwycięstwa do ostatniej
minuty meczu.
– W pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo
czystych sytuacji i sami sobie zgotowaliśmy

Gwiazda notuje dobrą passę.
nerwówkę nie wykorzystując ich. Patrząc na
drugą połowę mogliśmy też nie wygrać tego
meczu, więc trzeba się cieszyć z tego rezultatu. Nerwówka była już w momencie jak Clearex nas zepchnął do obrony. Później na parkiecie była już tylko walka cios za cios. Cieszy to, że dalej punktujemy – mówił po meczu
Tomasz Klimas, trener Gwiazdy.

– Wstyd mi za to, co drużyna pokazała
w pierwszej połowie. Przespaliśmy pierwsze
20 minut i na nic zdała się męska rozmowa
przeprowadzona przed tym spotkaniem. Nie
zrealizowaliśmy żadnych przedmeczowych
wytycznych – mówił po meczu zdruzgotany
Adam Lichota, szkoleniowiec chorzowskiej
drużyny.
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Czarne chmury
nad Grunwaldem

G������� R��� Ś����� 1:2 (0:2) BKS S��� B������-B����
Mimo przyzwoitej gry w drugiej połowie,
podopieczni Jacka Bratka nie zdołali w sobotę (4.04.) urwać kompletu punktów drużynie BKS-u Stal Bielsko-Biała. Kluczem
do zwycięstwa gości była pierwsza połowa,
w której bardzo słabo zaprezentowali się rudzianie.
Goście od samego początku przejęli inicjatywę i co chwilę próbowali swoich sił
w polu karnym Soldaka. W rezultacie w 23.
minucie bielszczanie przerwali atak rudzian.
Wiśniewski biegnący w stronę bramki strzelił zza pola karnego, wyprowadzając swoją
drużynę na prowadzenie. Czternaście minut
później ten sam zawodnik znów mógł się
wpisać na listę strzelców, tym razem jego
niebezpieczny strzał głową wybronił bramkarz Grunwaldu. Pięć minut przed końcem
pierwszej połowy znów uderzyli goście. Caputa oddał celny strzał nie do obrony i za-

wodnicy schodzili do szatni z wynikiem
0:2.
W drugich 45 minutach kibice zobaczyli
już zupełnie inny mecz. W grze gospodarzy
można było zauważyć o wiele więcej zaangażowania . W 69. minucie dobrą okazję do
zmniejszenia przewagi miał Haftkowski,
Rezerwa: Radkiewicz - Jagodziński, Kowalski, Nowicki, Szczygieł, Kot, Stanisławski
jednak obrońca zablokował jego strzał.
Trener: Jacek Bratek.
Chwilę później duet Kot-Brzozowski zaprezentował świetną klepkę, którą w ﬁnale
piękną bramką wykończył ten drugi. Nieste- brych akcji. W dalszym ciągu szwankuje aby móc skorzystać z wszystkich zdrowych
ty, mimo iż później swoje okazje mieli jesz- nasza skuteczność. Jedynym dobrym sygna- zawodników. W środku tygodnia wyskoczył
cze Szpoton i Dreszer, rudzianom nie udało łem jest ta jakość gry, jaką zaprezentowali- nam Rafał Stanisławski, który na wtorkosię doprowadzić do remiśmy w drugiej części. Dziś wej, wewnętrznej gierce „podkręcił” nogę
su.
zdobyliśmy naszą pierw- i dzisiaj nie był w stanie grać. Zasiadł tylko
439 minut trwała niemoc
– Dziś zabrakło szczęszą bramkę w rundzie wio- na ławce rezerwowych. Szukaliśmy zmian,
strzelecka Grunwaldu.
ścia, bo zagraliśmy słabo
sennej – mówił po meczu jeśli chodzi o ofensywną formację, żeby
Ostatniego gola w III lidze
w pierwszej części meczu.
Jacek Bratek, trener Grun- w końcu wygrać mecz i zapunktować. Barstrzelił dla halembian Michał
Brzozowski w 86. minucie
W drugiej połowie jednak
waldu. – Chciałbym mieć dzo dobrze zagrał lewoskrzydłowy Mateusz
meczu z Piastem II Gliwice.
stworzyliśmy kilka dow końcu taką możliwość, Dreszer – dodał.

Tabela futsal
ekstraklasy

Wisła Krakbet Kraków
Gatta Active Zduń. W.
Rekord Bielsko-Biała
GAF Jasna Gliwice
Red Dragons Pniewy
Red Devils Chojnice
KGHM Chr. Gł.
Clearex Chorzów
Gwiazda Ruda Śląska
AZS UŚ Katowice
Pogoń ‘04 Szczecin
AZS UG Gdańsk

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

Odra Opole
25
Polonia Bytom
25
BKS Stal B.B.
25
Ruch Zdzieszowice 25
GKS 1962 Jastrz. 24
Skra Częstochowa 25
Rekord B.B.
24
Górnik II Zabrze
24
LKS Czaniec
23
Ruch II Chorzów 25
Podbeskidzie II B-B 24
Szombierki Bytom 24
Swornica Czarnow. 25
Pniówek Paw. Śl. 24
Polonia Łaziska G 25
Grunwald Ruda Śl. 25
Górnik Wesoła
24
Piast II Gliwice
25
Skalnik Gracze
25
Małapanew Ozimek 24

58
54
52
52
44
41
39
36
34
33
31
31
31
30
28
25
23
19
11
11

Sportowy
rozkład jazdy

56-25
56-21
54-18
51-25
39-25
42-25
46-35
42-32
20-25
37-42
36-34
29-27
32-45
28-35
25-37
31-48
27-40
34-54
19-71
16-56

Piłka nożna
11 kwietnia, godz. 16.00
Małapanew Ozimek – Grunwald Ruda Śl.
11 kwietnia, godz.11.00
Urania Ruda Śląska
– TKKF Zuch Orzepowice
11 kwietnia, godz. 16.00
Wawel Wirek – Sokół Orzesze
11 kwietnia, godz. 16.00
Unia Ząbkowice – Slavia Ruda Śląska
11 kwietnia, godz. 13.40
Kolejarz 24 K-ce – Jastrząb Bielszowice
Piłka ręczna
11 kwietnia, godz.11.00
Zgoda Bielszowice – TOR Dobrzeń Wlk.
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Rudzianie w Pucharze Polski

Dwa mecze na szczycie!

21 marca w Łodzi odbyły się zawody
o Puchar Polski Międzynarodowej Federacji IMF. Reprezentanci Rudzkiego Klubu
Karate Sekcja Ju-Jitsu w konkurencji Mikset Ju-Jitsu wywalczyli cztery medale
w swoich kategoriach.
Ola Pokorna zdobyła III miejsce w kategorii kadetek do 66 kg. Kamil Mikoda zajął
II miejsce w kategorii senior do 84 kg, natomiast Paweł Swędrowski II miejsce w kategorii junior 16-18 lat do 65 kg. Jakub Urbańczyk wywalczył I miejsce w kategorii 16-18
lat do 70 kg. W zawodach w Łodzi brało
udział 160 zawodników z 16 klubów.

Rudzcy wojownicy z kolejnymi medalami.

Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle emocjonująco. W sobotę (11.04.)
kluczowy mecz w kontekście awansu rozegrają piłkarze ręczni SPR-u Grunwald Ruda
Śląska. Ich przeciwnikiem będzie zespół
MOSiR-u Bochnia. Obydwie drużyny liderują w tabeli, a ostatnia porażka Bochni
z Vive II Kielce daje możliwość – w przypadku wygranej – awansu z pierwszego
miejsca. Początek tych niezwykłych emocji
już w sobotę o 17.00.
Natomiast w niedzielę (12.04.) o godz.
13.00 na Burloch Arenie odbędzie się mecz
pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami

44
41
30
26
24
23
23
22
22
20
19
15

II ligi rugby – KS IGLOO RUGBY Ruda
Śląska podejmie CZARNYCH Pruszcz
Gdański. Będzie to pierwszy mecz rudzkich
Gryfów w roli gospodarzy w wiosennej rundzie rozgrywek II ligi.
Obydwa zespoły aspirują do gry w I lidze, będziemy więc świadkami ciekawego
widowiska i rugby na wysokim poziomie.
Gryfy pałają żądzą rewanżu. Chcą na Burloch Arenie przed swoimi fanami wygrywać, a dodatkowego smaczku dodaje debiut
trenerski w Rudzie Śląskiej w meczu ligowym irlandzkiego coacha rudzian – Stephena Carey’a.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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