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Święto Szlaku Zabytków
Techniki na trzy sposoby

Bo nadzieja
umiera ostatnia...

Na dawnym osiedlu robotniczym przy ul. Kubiny w Wirku w sobotę (13.06.) można było się dowiedzieć czegoś więcej m.in. o zawodach piekarza,
policjanta, fryzjerki, czy ratownika górniczego.
– Przywieźliśmy m.in. trzy typy aparatów roboczych, przyrządy do pomiarów, kamerę termowizyjną – mówił Arkadiusz Dymkowski, mechanik
sprzętu ratowniczego z KWK Bielszowice. – Ekwipunek ratownika waży ok. 25 kilogramów, ale znaleźli się śmiałkowie, którzy chcieli go przymierzyć.
Nie zabrakło również przedstawicieli innych
zawodów. – Gościliśmy trzech kominiarzy, którzy
przynosili nam szczęście przechadzając się
po Ficinusie podczas Industriady
– komentuje Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. – Oprócz
tego przygotowaliśmy szereg
atrakcji turystycznych związanych z Ficinusem. Wśród nich
był m.in. bieg w gumiakach, co
nawiązywało do przeszłości kolonii robotniczej oraz gier i zabaw
ze śląskiego placu – tłumaczy.
W ramach Industriady zorganizowano
także warsztaty artystyczne. – Przypominamy
o tym, co minęło. Dlatego przygotowaliśmy m.in.
warsztaty lepienia i malowania gliny oraz zajęcia
tkackie, czerpania papieru, czy robienia papierowej wikliny. Ludzie są mile zaskoczeni, bo w dzisiejszych czasach rzadko już można się spotkać
z takimi dekoracjami – podkreślała Danuta Kupiec z Fundacji Rodzin Polskich w Świętochłowicach, która prowadziła warsztaty.
Ponadto w pobliskim kościele zaprezentował
się chór Słowiczek. Odbył się również spektakl
grupy teatralnej Ficinus, a także można było bliżej poznać historię osiedla podczas lekcji historycznej, którą prowadził Jan Wyżgoł wraz z księdzem proboszczem parafii Odkupiciela Kościoła

Foto: JO

Bieg w gumiakach, warsztaty kodowania dźwięku, pokaz mody, czy zwiedzanie podziemi najstarszego domu handlowego w Polsce – między
innymi takie atrakcje przygotowano dla gości tegorocznej Industriady w Rudzie Śląskiej. Mogli oni poznawać nasze miasto, jego historię
oraz tradycje w trzech miejscach – na Ficinusie, Kaufhausie oraz przy Szybie Mikołaj w Rudzie.

Rudzianie chętnie uczestniczyli w zajęciach.
Ewangelicko-Augsburskiego
Marcinem Brzóską. Natomiast na scenie wystąpiły dzieci z przedszkola nr 19, artyści z ODK
RSM Country i Matecznik, Arabeski oraz Scena
Muzyczna I LO i Piotr Herdzina. Przygotowano
ponadto pokaz śląskiej mody, a także grę terenową pod hasłem „Śladami kozy z Ficinusa”, zaś
hafciarki z Domu Kultury w Bielszowicach zaprezentowały swoje dzieła. – Może jeszcze nie
każdy rudzianin wie, że mamy taką uliczkę. Praga ma swoją złotą uliczkę, a naszą złotą uliczką
jest ulica Kubiny. Dlatego staraliśmy, aby każdy,
kto pojawił się podczas Industriady na Ficinusie, dowiedział się więcej o historii tego miejsca
– zaznacza Iwona Małyska.

Dodajmy, że w tegoroczne święto Szlaku
Zabytków Techniki włączył się również
Kaufhaus – najstarszy dom handlowy
w Polsce, którego goście mogli zwiedzić
tajemnicze podziemia obiektu. Podczas Industriady uruchomiono także wieżę wyciągową Szybu Mikołaj w Rudzie. Tegoroczne
święto odbyło się pod hasłem: „Ludzie na
Śląsku malują okna na czerwono, by Bóg
z góry widział, gdzie są ci najbardziej robotni i kochający swą ziemię”. – W Rudzie
Śląskiej wiele okien ma czerwone framugi,
bo rudzianie to ludzie pracy – podkreśla
Iwona Małyska.

Joanna Oreł

W poniedziałkowy wieczór zakończono akcję poszukiwawczą w KWK Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach. Odnaleziono tam bowiem ciała dwóch zaginionych górników. Na tym jednak nie koniec tragicznych wieści.
W sobotę ratownicy dotarli do ściany 7, w rejonie
której trwały poszukiwania dwóch górników, zaginionych po wstrząsie w nocy z 18 na 19 kwietnia. Był on
największym w naszym regionie w ostatnich latach.
Akcja ratownicza trwała prawie dwa miesiące. Jednak
dopiero w sobotę (13.06.) blisko wejścia do ściany
(przesuwając się w kierunku z południa na północ) ratownicy znaleźli aparat ucieczkowy i kurtkę jednego
z poszukiwanych pracowników. – Przy przejściu przez
ścianę (bez szczegółowego odgarniania węgla) ratownicy nie natrafili na żadne ciała. Spenetrowali następnie 25 metrów chodnika badawczego „5b” w kierunku
wschodnim, docierając do zawalonego rejonu. Penetrując dowierzchnię badawczą „1” po 18 metrach także trafili na zawał – wyjaśniał w weekend Wojciech
Jaros, rzecznik prasowy Katowickiego Holdingu Węglowego, pod który podlega kopalnia Wujek-Ruch
Śląsk.
Trwająca kilkadziesiąt dni akcja niestety nie była
w stanie uratować życia górników. Ostatecznie podchodząc od strony chodnika badawczego „5a” około
godz. 20.20 w poniedziałek wieczorem, ratownicy
znaleźli ciała obu poszukiwanych. – Ciała znajdują się
w miejscu trudno dostępnym, nie ma pewności w jakim
czasie uda się je stamtąd wydostać – przyznaje Wojciech Jaros. – Jest to jedna z najdłuższych akcji ratowniczych, po raz pierwszy jako pomoc w poszukiwaniach
zastosowano ponad kilometrowy odwiert z powierzchni, z opuszczeniem kamery w rejon miejsca, gdzie po
raz ostatni byli namierzeni ci pracownicy – dodaje.
Jakby tego było mało w miniony weekend doszło
także do tragicznego wypadku na terenie kopalni Halemba-Wirek. Jak informuje Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego – do zdarzenia doszło podczas remontu estakady komunikacyjno-technologicznej w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Pracownik firmy wykonującej usługi na rzecz zakładu
górniczego spadł tam z wysokości 12 m. Został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Niestety – mężczyzny nie udało
się uratować.
Joanna Oreł

REKLAMA

PORADNIA GSU ZDROWIE

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18 | rejestracja@gsu-zdrowie.pl
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PROMOCJA!!!

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
– przyjdź zbadaj się!
czerwiec 	Zaszczep się przed wakacjami – WZW typu A
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
Dla pa
poradn cjentów nasz
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ
ej
i oferuje
my stały
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna
– wyniki dostępne w kilka minut!
na wszy
• Gabinet zabiegowy
st
rehabil kie zabiegi
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody
itacyjne
.
fizjoterapeutyczne podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie
rodzaje prądów, ultradźwięki, fala uderzeniowa, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser,
aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny typu BOA.
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna
• Poradnia Medycyny Pracy

20% r a

bat

AEROBIC wt. i czw. godz.20:00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny miesiąc od dnia
zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu.

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są
Dni Otwarte w ramach których prowadzone są bezpłatne badania, konsultacje itp.
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !
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Ulica Tunkla w końcu przejezdna

| K���������

O przebudowie drogi urzędnicy
zdecydowali ze względu na zły stan
techniczny mostu. W ślad za tym na
początku tego roku rozpoczęto rozbiórkę wiaduktu przy ul. Tunkla
w Kochłowicach. Firma Drogopol,
która była odpowiedzialna za przebudowę, miała czas do 21 sierpnia. Jednak już kilka tygodni temu ekipy drogowców opuściły drogę, na której
podczas remontu wprowadzono ruch
wahadłowy, a w godzinach szczytu –
tworzyły się korki. – Ze względu na
sprzyjające warunki atmosferyczne
w okresie zimowo-wiosennym wykonawca robót mógł prowadzić prace
budowlane bez przestojów, jak również wcześniej rozpocząć roboty budowlane – wyjaśnia Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. Teraz kierowcy mogą się cieszyć nie tylko z zaoszczędzonego

czasu, ale również z lepszego stanu
drogi, bo w ramach przebudowy odnowiona
została
nawierzchnia
ul. Tunkla. – Roboty budowlane obejmowały swym zakresem rozbiórkę
obiektu mostowego, wykonanie ciągu
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oświetleniem
fragmentu ul. Tunkla oraz odtworzenie nawierzchni chodników i jezdni –
wylicza Nowak.
Całość prac kosztowała
ok. 1,27 mln zł. Dodajmy,
Umowa na rozbiórkę mostu przy ul.
że na razie miasto zakońTunkla w rejonie ul. Przemysłowej
czyło rozbiórkę niepow Kochłowicach została zawarta
trzebnych
wiaduktów
w styczniu tego roku, a wykonawca
i mostów w Rudzie Śląmiał czas na zakończenie przebudowy
skiej. W latach 2015-2016
urzędnicy nie planują bodo 21 sierpnia. Natomiast wszystkie
wiem podobnych inweprace wraz z odbiorem technicznym
stycji.
udało się sﬁnalizować 18 maja.
Joanna Oreł

Uśpiona inwestycja

Foto: JO

Choć pierwotnie miała być przejezdna dopiero pod koniec
sierpnia, to już od kilku tygodni kierowcy mogą w pełni korzystać z ulicy Tunkla w Kochłowicach. Wraz z zakończeniem
prac zniknął niepotrzebny most.

Ulica Tunkla jest przejezdna od połowy maja.

| W����

Inicjatywa
zakładała
budowę
ogromnego centrum medycznego, które miałoby zapewniać także opiekę rehabilitacyjną oraz możliwość skorzystania z bazy hotelowej o nazwie „Bez
barier”. Szpital jednak nadal niszczeje,
a w ostatnim czasie jest także miejscem częstych podpaleń. – W sierpniu
2012 roku prezydent miasta udzieliła
pozwolenia na budowę na rzecz inwestora Szpitale Polskie S.A. z siedzibą

w Katowicach. Zgodnie z ustawą decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie,
jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta
przed upływem trzech lat do dnia
10.08.2015 r. lub budowa zostanie
przerwana na okres dłuższy niż trzy lata – informuje Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta.
Okazuje się, że pozwolenie dotyczyło stricte inwestycji związanej
z zaplanowanym centrum medycz-

nym. Próbowaliśmy skontaktować
się ze Szpitalami Polskimi, jednak
otrzymaliśmy zdawkową i małą
konkretną odpowiedź. – W imieniu
pani prezes informuję, iż plany związane z budową centrum medycznego
są aktualne. Rozpoczęcie prac jest
zaplanowane na przyszły rok – przekazuje Marta Ślusarek, asystentka
zarządu spółki.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Marzenie o Centrum Medyczno-Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym wraz z apartamentami miało
spełnić się już w 2013 roku. Pech jednak chciał, że najpierw zaczęto przesuwać terminy, później anulowano plany co do samej inwestycji, a teraz wraca się do niej. Czy rudzianie dowiedzą się w końcu o konkretnych zamiarach obecnego właściciela obiektu?

Budynek przy ul. 1 Maja niszczeje od lat.
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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Uhonorowano zasłużonych pracowników „Carbo – Energii”

Podczas uroczystości uhonorowano m.in. Sławomira Cieszkowskiego i Jerzego Warmuzińskiego za 30 lat pracy, Stanisława Garusa, Krzysztofa
Kluskę, Janusza Mruka za 40 lat pracy, Ryszarda Bąka za 45 lat pracy oraz byłych pracowników, m.in.: Zenona Cichockiego i Stefana Mertę.
To było zwieńczenie trwającego od maja wielkiego święta Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo – Energia” – Dnia Ciepłownika. Ponadto spółka w tym roku obchodzi 20-lecie działalności. W poniedziałek, (8.06.) w restauracji „Wiśniowy Sad” odbył się obiad jubilacki, podczas którego odznaczono pracowników szczycących się 30-letnim, 40-letnim, 45-letnim stażem
pracy oraz byłych pracowników spółki, a obecnie emerytów. Podczas spotkania był czas na honory, ale także na podsumowania,
wspólne rozmowy i wspomnienia.
– Chciałbym podziękować wam za lata współpracy. Ten dzień
jest okazją do refleksji nad tym co było i jak się nam razem pracowało – mówił podczas wystąpienia pełniący obowiązki prezesa
spółki Jerzy Warmuziński.
– Lata, podczas których było nam dane razem pracować, były
różne, jednak nasza spółka przez te 20 lat osiągnęła naprawdę
wiele. Dziś na mapie gospodarczej miasta jesteśmy najmocniejszą
grupą energetyczną – podkreślał żegnający się z „Carbo – Energią” Antoni Pielok, który 1 czerwca przestał piastować funkcję
prezesa spółki.

Jerzy Warmuziński odebrał dyplom uznania za 30 lat pracy.

Uroczysty obiad jubilacki.

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo – Energia” sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32 www. carboenergia.pl |e-mail: carboenergia@carboenergia.pl

AMBASADA KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program Współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2016

W kobietach siła!
– Ambasada zrzesza rudzkie kobiety biznesu, które swoją postawą dają świadectwo kobiecości postrzeganej jako kapitał energii i życiowej zaradności – tak jeszcze
na początku serii spotkań opisywała inicjatywę prezydent Grażyna Dziedzic. W poniedziałek, 15 czerwca, odbyło się kolejne z nich, na które przybyły panie działające
w rudzkim biznesie.

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces tworzenia i konsultacji Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Organizacje pozarządowe z terenu naszego Miasta swoje propozycje do projektu Programu
Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_
ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 2015 r. W sierpniu propozycje NGO zostaną przesłane do właściwych
merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
10 września 2015 r. na spotkaniu zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych przedstawiony zostanie
wstępny projekt Programu. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje i
uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok.
Szczegółowych informacji udziela: Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, tel. 609-860-806.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
Foto: MS

Kolejne spotkanie w ramach
Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości odbyło się w budynku Powiatowego Urzędu
Pracy w Rudzie Śląskiej. Organizowane się w ramach niego obrady mają na celu ustalić
co przeszkadza, a co pomaga
w prowadzeniu działalności
gospodarczej. – Przy okazji tego spotkania skupimy się na
finansach. Chcemy przedstawić w jaki sposób Powiatowy
Urząd Pracy może wspierać
przedsiębiorców, którzy chcą
się rozwijać oraz zatrudniać
tych, którzy pracy poszukują.
Powiemy sobie dzisiaj także
o warunkach sprzyjających
rozwojowi firmy – tłumaczyła
Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor rudzkiego PUP.
Ambasada, oprócz prezydent miasta Grażyny Dziedzic
i wiceprezydent Anny Krzysteczko, skupiła przedstawi-

Honory odebrali pracownicy z długim stażem pracy.

Oto członkinie Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości.
cielki rudzkich firm, instytucji
kulturalnych i sportowych
oraz spółek miejskich, – Pomysłodawczynią i organizatorką tego spotkania jest prezydent Grażyna Dziedzic –
mówiła Iwona Woźniak-Bagińska, zaznaczając, że spo-

tkania to skarbnica przydatnych wskazówek dotyczących
działalności pań na rynku pracy. – Jestem ciekawa uwag
i wniosków, które wygłoszą
panie z instytucji otoczenia
biznesowego – dodała.

Magdalena Szewczyk

informuje
o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu
garażu usytuowanego
na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Jana Dobrego,
garaż nr 19,
stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.

6

www.wiadomoscirudzkie.pl

Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794 – 666 – 646
Baran – Nie zabieraj się teraz za trudne zadania, gwiazdy odradzają ryzykowanie.
Wycisz się, wsłuchaj w siebie a
dostrzeżesz
rozwiązania
wszystkich swoich kłopotów.
Byk – Nie zapominaj o ważnych sprawach, w szczególności pilnuj rachunków i tego
z kim i gdzie się umawiasz. Do
poniedziałku mogą czekać Cię
kontrole i stresujące sytuacje.
Bliźnięta – W najbliższych dniach
nie plotkuj i unikaj
kłótni, zwłaszcza z sąsiadami.
Uporasz się szybko z pracą
i zaległościami, w miłości bądź
ostrożny.
Rak – To będzie
aktywny czas, nawiążesz nowe zna-

jomości, odkryjesz sekrety,
znajdziesz pracę lub weźmiesz udział w ciekawym
projekcie. Czekają Cię dobre
dni.
Lew – Będziesz
nieco nerwowy, ale
to nie zepsuje
wspólnych chwil we dwoje,
uważaj tylko na to, co mówisz.
Gwiazdy dodadzą Ci kreatywności.
Panna – Możesz
być niespokojny,
podejrzliwy i konﬂiktowy. Z ważnymi rozmowami poczekaj do następnego
tygodnia. Nie podejmuj żadnych decyzji ani nikogo nie
osądzaj.
Waga – Gwiazdy
będą namawiać Cię
na relaks. Zwróć
uwagę na swoje potrzeby, pozwól sobie na przyjemności
i bujaj w obłokach. Odpręży
Cię to i zmotywuje na czas pracy.
Skorpion – Będziesz w świetnym
humorze, zapra-

gniesz się bawić i cieszyć życiem. Uważaj na bliskie Ci
osoby. Nie każdemu spodoba
się Twoje lekkie podejście do
życia.
Strzelec – Możesz
śmiało zabrać się
za zadania, które
wymagają odwagi i determinacji. Będziesz teraz kreatywny i skoncentrowany na swym
celu, co pomoże Ci go osiągnąć.
Koziorożec – Pod
wpływem planet
będziesz miał teraz
dużo zajęć, dzięki temu pojawi
się szansa na dodatkowe pieniądze lub nawet awans. Nie
odkładaj niczego na potem.
Wodnik – Zajmiesz się z ochotą
pracą i nie będziesz
miał czasu na zabawę, co nie
będzie Ci teraz przeszkadzać.
Jeśli naprawdę dasz z siebie
wszystko, możesz wiele osiągnąć.
Ryby – Zwróć
uwagę na swą dobroć i na to komu
pomagasz. Ktoś podstępny
może wykorzystać Twe dobre
serce, aby załatwić swoje sprawy, nie patrząc na konsekwencje.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – niedołęga, 5 – naturalny barwnik
organiczny, 8 – miasto nad Jeziorakiem, 9 – ślaz,
16
11 – diabeł łęczycki, 12 – uchwyt u bram i drzwi, 15
15 – odm. ortoklazu, 17 – pokarm kanarków, 20 –
pasy na jezdni, 21 – bezgotówkowe rozliczenie, 24
– skrajny lewicowiec, 25 – żołnierz straży sułtana,
22
28 – tlenowiec, 29 – zaburzenia mowy, 32 – przed- 21
miot z formy odlewniczej, 33 – krewny ze strony
ojca, 36 – elektroda ujemna, 39 – enzym, hemo6
proteid, 42 – łow. rozgałęzione wyrostki na kośći
samców jeleniowatych, 43 – kałmuk, członek ludu 28
mongolskiego, 45 – ptaki z rodz. krukowatych, 46
– schadzka zakochanych, 47 – bazia.
Pionowo: 1 – włókno łykowe z szczmielu białe34
go, rami, 2 – gramocząsteczka, 3 – podzwrotniko- 33
we pnącze, 4 – głębokie naczynie na zupę, 5 – czas
wolny, 6 – niejedna w talii, 7 – port rybacki, 10 –
bój, bitwa, 13 – kiesa, 14 – pospolity chwast, 16 –
stopień w dżudo, 17 – zwierzchnik mahometan, 18 42
13
– staropolska nazwa talizmanu, amuletu, 19 – córka Bolesława Krzywoustego, 21 – ojczyzna Odyseusza, 22 – święta księga islamu, 23 – zamierzona dezorganizacja pracy, 26 – drogocenny naszyj- 46
nik, 27 – stawonóg, 30 – góry w Azji Środkowej,
31 – toksyna, 34 – wiedza tajemna dla wybranych,
35 – system płacy za pracę, 37 – era archaiczna, 38 – dychawica, 40
– aktówka ministra, 41 – wypływa z wulkanu, 44 – obrządek.
Hasło krzyżówki nr 21 brzmiało: „Śląskie smaki”. Nagrodę otrzymuje Anna Świetlicka-Olszewska. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁr-
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mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty
zamieszczenia konkursu.
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Maja Białas
córka Wiktorii i Mateusza
ur. 8.06. (3460 g i 53 cm)

Tomasz Baranek
syn Katarzyny i Przemysława
ur. 4.06. (3400 g i 56 cm)

Nicola Kuchta
córka Magdaleny i Piotra
ur. 5.06. (3750 g i 58 cm)

Mariusz Głos
syn Ani i Grzegorza
ur. 8.06. (3435 g i 52 cm)

Kordian Probierz
syn Sandry i Rafała
ur. 6.06. (3040 g i 52 cm)

Dawid Moj
syn Iwony i Damiana
ur. 6.06. (2930 g i 53 cm)

Karolina Czabańska
córka Eli i Rafała
ur. 8.06. (3340 g i 57 cm)

Paulina Kosik
córka Moniki i Marka
ur. 9.06. (3900 g i 56 cm)

Franciszek Krzykowski
syn Katarzyny i Daniela
ur. 9.06. (3550 g i 56 cm)

Adaś Latacz
syn Izabelli i Artura
ur. 10.06. (3250 g i 54 cm)

Hania Dwucet
córka Moniki i Franciszka
ur. 9.06. (2850 g i 55 cm)

Zosia Świercz
córka Karoliny i Dawida
ur. 9.06. (2753 g i 53 cm)

Lena Chojnacka
córka Anity i Krzysztofa
ur. 10.06. (3500 g i 56 cm)

Natan i Milan
Orzechowscy
synowie
Karoliny
i Rafała
ur. 10.06.
(2585 g i 50
cm, 2730 g i
49 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA Aproduction
Agnieszka Rolnik
OGŁOSZENIE

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy
ul. Piotra Niedurnego 69, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

pierwsza sesja
Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

REKLAMA

R�������� ������
Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na spektakl
„Near real time”, według koncepcji Anny Piotrowskiej. Wystąpią:
Kamil Bończyk, Wojciech Chowaniec, Szymon Dobosik, Jan Lorys,
Tomek Urbański oraz Piotr Mateusz Wach – studenci Wydziału Tańca
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Wyślij
SMS-a o treści: wiad.nrt+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy
17.06.2015 od 10.00 do 19.06.2015 do godziny 12.00
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MIESZKALNICTWO

Czynszowe zadłużenie problemem miasta

Foto: arch.

Lokatorzy mieszkań komunalnych są zadłużeni wobec Miasta Ruda Śląska na ponad 23 mln zł. Dla porównania – to tyle, ile w tym roku miasto planuje wydać
na remonty dróg. Pieniądze te w znaczący sposób mogłyby wzmocnić sytuację ﬁnansową miasta. W jaki jednak sposób można zmobilizować zadłużonych
mieszkańców do uregulowania czynszów?

Próby odpracowania długu nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Dodajmy, że dla porównania w sąsiednim
lub prezydent miasta –
Bytomiu zadłużenie najemców lokali
przyp. red.) w spłacie
mieszkalnych, użytkowych i garaży wynosi
należności
czynszook. 166 mln zł. Z kolei w Zabrzu przed dwoma
wych oraz należności
laty dług lokatorów wynosił ok. 44 mln zł.
za media rozpatrywaTakże Chorzów walczy z dłużnikami. Tutaj pod
ne jest na podstawie
koniec 2013 roku dług lokatorów Zakładu
wniosku dłużnika. KażKomunalnego PGM wynosił ok. 78 mln zł.
da sprawa jest rozpatrywana indywidualna propozycję zamiany mieszkania
nie, ze szczególnym uwzględnieniem
na tańsze – np. mniejsze oraz o niżsytuacji ﬁnansowej gospodarstwa
szym standardzie. W roku 2014 przedomowego, które ubiega się o udzieprowadzono 15 takich zamian, dzięki
lenie ulgi. Miejskie Przedsiębiorstwo
czemu odzyskano ok. 155 tys. zł.
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Wszystko po to, by zmobilizować
czyni starania, aby w należyty sposób
mieszkańców do uiszczenia należnodochodzić należności za utrzymanie
ści. Chodzi o nie lada kwoty, bo pod
mieszkań, oczywiście przy uwzględkoniec 2013 roku zadłużenie czynnieniu sytuacji ﬁnansowej i rodzinnej
szowe wobec miasta wynosiło ponad
osoby posiadającej zadłużenie – pod17 mln zł. A już rok później – ponad
kreśla Adam Nowak.
22 mln zł. Natomiast pod koniec
Mieszkańcy, którzy mają problemy
kwietnia tego roku kwota ta wyniosła
ze spłatą długów, mogą liczyć także

ok. 23 mln zł. Dlatego też w mieście
próbowano wdrożyć program odpracowywania zaległości czynszowych
przez lokatorów. Niestety – bezskutecznie. – Pomimo, że każda prośba
była traktowana indywidualnie, działania te nie przyniosły zamierzonych
efektów. Przede wszystkim zadłużeni
lokatorzy posiadali również zaległości wobec innych wierzycieli (przeważnie banków) i wówczas otrzymywane wynagrodzenie za pracę, które
powinno być wypłacane w kasie
MPGM, było zajmowane przez komornika sądowego i przekazywane
innym wierzycielom – tłumaczy Adam
Nowak. – Ponadto osoby wytypowane do odpracowywania często nie
zgłaszały się na wskazanym stanowisku pracy bądź przepracowały tylko
jeden dzień – dodaje.
Joanna Oreł
REKLAMY

Co miesiąc MPGM analizuje, czy
najemcy płacą regularnie czynsz. Ci,
którzy „zapomnieli” o tym obowiązku,
muszą liczyć się m.in. z upomnieniami, monitem, a następnie wezwaniami:
przedsądowym, przedkomorniczym
i ostatecznym. Jeżeli należność nadal
nie zostanie zapłacona, MPGM rozwiązuje umowę najmu lokalu. Nie
można jednak liczyć na pobłażliwości,
jeżeli chodzi o sam dług. – Po upływie
wyznaczonego terminu i nie podjęciu
działań przez dłużnika zmierzających
do uregulowania powstałego długu,
kierowane są powództwa do sądu o nakazanie zapłaty należnego świadczenia
lub nakazanie opuszczenia lokalu (eksmisja) – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. – Po

otrzymaniu wyroku, kierowany jest do
komornika sądowego wniosek o wszczęcie przymusowej egzekucji należnych
świadczeń. Wówczas komornik dokonuje zajęć świadczeń za pracę, świadczeń
emerytalno-rentowych,
rachunków
bankowych, wierzytelności z Urzędu
Skarbowego i należność jest egzekwowana przymusowo.
MPGM wyciąga jednak i pomocną
dłoń w kierunku nieterminowych lokatorów. Chodzi tutaj o zawieranie
ugód pozwalających na spłatę długu
w ratach, a także przyjmowanie
oświadczeń o dobrowolnych wpłatach dłużników. Na taką ulgę można
liczyć maksymalnie raz w ciągu sześciu miesięcy. – Udzielenie ulgi
(w zależności od kwoty – przez MPGM

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 4, UL. ORZEGOWSKA 25

PUBLICZNE SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH

BEZPŁA

• Szkoła Podstawowa dla dorosłych (w rok)
• Gimnazjum dla dorosłych (3-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole
podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy)
• Szkoła Policealna dla dorosłych (od roku do 2 lat): technik BHP, technik
informatyk, technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun
medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej,
technik masażysta i inne
• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie: mechaniki, górnictwa,
budownictwa, ekonomii, administracji, rachunkowości, sprzedaży, informatyki,
logistyki, kosmetyki oraz zawodów medyczno-społecznych

Słuchacze uczą się w systemie: dziennym (szkoła podstawowa, gimnazjum)
wieczorowym i zaocznym (LO)
zaocznym (szkoła policealna i Kwaliﬁkacyjne
Kursy Zawodowe)
Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2015 r.

TNE!

Wszystkie informacje dostępne pod numerem

tel.
32 248-15-75
oraz na stronie internetowej:
www.cku.rudaslaska.edu.pl
e-mail: cku.ruda_slaska@op.pl
Zostań Naszym Słuchaczem!
Jesteśmy bliżej niż inni!

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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Wirek

Ich drugi dom

Praca zamiast wakacji?

Pomoc przez zabawę

Z sercem na dłoni
Od 1995 roku są, by pomagać drugiemu człowiekowi.
Swoją działalnością pokazują, że ciężką pracą można
uczynić życie lepszym i łatwiejszym. Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, który swoją
siedzibę ma w Halembie, obchodzi w tym roku 20-lecie
istnienia. Z tej okazji w piątek (12.06.) zorganizowano
uroczyste obchody, które rozpoczęto mszą św. w kaplicy
ośrodka.
– Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za dar i łaskę, że możemy tu mieszkać, pracować i pomagać. Dodatkowo
przy tej okazji chcemy podziękować ludziom, dzięki którym nie byłoby możliwe tworzenie i prowadzenie takiego
dzieła. W tym roku przyszedł również czas na podsumowanie naszych inicjatyw – podkreślał Dariusz Sitko, dyrektor ośrodka.
Na ośrodek składa się zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie
z wsparcia korzysta regularnie ok. 250 osób. – Nasza
działalność jest bardzo potrzebna. Badania naukowe
wykazują, że 10 proc. społeczeństwa to osoby niepełnosprawne. To duża liczba osób, w tym także ich rodziny,
które wymagają wsparcia – dodał dyrektor.
MS

czasu chciałabym wykorzystać na zdobywanie pierwszych doświadczeń w pracy. Ponadto dzięki temu zarobię swoje pierwsze w życiu pieniądze – mówiła
Agnieszka, jedna z uczestniczek targów.
JO

Ruda

Biesiada po raz dziesiąty

Uczniowie bawili się wraz z rodzicami.
Iście śląska impreza, a to wszystko w murach Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. W piątek,
(12.06.) od południa społeczność placówki bawiła się
podczas X Śląskiej Biesiady Rodzinnej.

– Staramy się wplatać śląskie akcenty w nasze wydarzenia szkolne, a przy tym urozmaicać i wprowadzać
nowości w naszą tradycyjną biesiadę. Chcemy krzewić
kulturę regionalną, tym bardziej, że zarówno dzieci, jak
i rodzice chętnie biorą udział w tego rodzaju inicjatywach – tłumaczyła Barbara Bramowska, katechetka,
bibliotekarka i organizatorka biesiady.
W programie przewidziano liczne atrakcje, takie jak:
przedstawienie pt. „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów
szkoły, pokaz capoeiry, a także salon piękności i loterię
fantową. Można było również skosztować „maszketów” przygotowanych przez nauczycieli, a dzieci szalały na zamku dmuchanym.
– Zauważamy, że wśród młodych wymiera kultura
regionalna, widać to szczególnie patrząc na używanie
gwary, dlatego takie wydarzenia są bardzo istotne, by
znać swoje korzenie i być z nich dumnym – dodała organizatorka imprezy.
MS

Nowy Bytom

Otwarci na sztukę
W kolejną podróż w nieznane wyruszyli uczniowie
Gimnazjum nr 11 podczas XXI Szkolnego Festiwalu
Teatralnego.
Podniosły nastrój podczas poniedziałkowej gali
(8.06.) wprowadzili recytatorzy, którzy reprezentowali
gimnazjum w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Lagrowej Ravensbrück. Po raz pierwszy w tym roku konkurs
ten miał charakter ogólnopolski, zaś udział w nim wymagał poznania losów uwięzionych kobiet oraz czytania obozowych wspomnień. Poezję lagrową zaprezentowali recytatorzy: Daria Balcerzak, Monika Fuchs
oraz Marcin Borys. Z kolei Wictoria Benigier, Natalia
Skała, Marta Mansfeld oraz Marcin Gabrowski urzekli
słuchaczy mistrzowskim wykonaniem piosenek popularnych artystów.
Na uwagę publiczności zasługiwał też występ młodych adeptów tańca hip-hop: Bianki Kałuży i Daniela
Dudy. Po dwóch dniach przesłuchań teatralnych wyłoniono ponadto zwycięzców konkursu teatralnego. Laur
złotej maski zdobyły trzy zespoły aktorów z klas: I a,

To było prawdziwe święto sztuki.
III b oraz II a i II c. XXI Szkolny Festiwal Teatralny
zwieńczyła Wielka Gala, podczas której zaprezentowały się zwycięskie zespoły oraz wręczono dyplomy. Jej
gościem specjalnym była aktorka Teatru Rozrywki Elżbieta Okupska.
JO

– Staramy się aktywizować lokalną społeczność oraz
promować nasze rodzime talenty, a zarazem działać charytatywnie – podkreślał Jan Szendzielorz, koordynator
sobotniego (13.06.) festynu parafialnego w parafii św.
Wawrzyńca i Antoniego w Wirku.
Głównym celem wydarzenia organizowanego przez
Radę Rycerzy Kolumba wraz z ks. Andrzejem Nowarą,
proboszczem wireckiej parafii, była zbiórka pieniędzy,
które zostaną przeznaczone na organizację kolonii dla
podopiecznych ochronki Cartitasu oraz akcję „Bilet dla
Brata”. – Przygotowaliśmy gry i zabawy dla dzieci, a także loterię z nagrodami – mówił Jan Szendzielorz. – Podczas naszego czwartego już festynu stawiamy również na
prezentację rudzkich talentów muzycznych.
Świętowano jednak nie tylko muzycznie, ale również
na sportowo. – W tym roku, aby integracja była pełniejsza, zorganizowaliśmy turniej piłkarski, w którym startowało sześć drużyn. Tak jak mogliśmy się spodziewać –
zwyciężyła drużyna starszych ministrantów, ale przecież
najważniejsza jest dobra zabawa, rodzinna atmosfera
i integracja, bo o to w dzisiejszych czasach coraz trudniej
– zaznaczył Roman Wycisk, rycerz Kolumba przy radzie
parafii pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku.
JO

Nowy Bytom

Francusko-polskie
spotkanie

Foto: MS

Halemba

Uczniowie dyskutowali nad ofertami pracy.

Foto: arch.

Działają w Rudzie Śląskiej od 1980 roku, pomagając
seniorom, osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku rudzki Dzienny Dom Pomocy Społecznej obchodzi swój jubileusz działalności – z tej
okazji 10 czerwca w Miejskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości, na które zaproszeni zostali pensjonariusze z rodzinami oraz pracownicy.
– Jubileusz 35-lecia obchodzony przez Dzienny Dom
Pomocy Społecznej jest wielkim przeżyciem dla całej
społeczności naszej placówki. Każda taka uroczystość
jest refleksją nad przebytą drogą, a nasza jest dość długa – podkreślała Violetta Chojnacka-Malik, dyrektorka
DDPS. – Chciałabym podziękować pracownikom za
dotychczasową troskę i starania – to wy budowaliście
podwaliny tego domu. Natomiast pensjonariuszom za
aktywność, bezinteresowność i otwartość, które pozwalają na nowe wyzwania, jakie placówka stawia sobie
do realizacji – dodała.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, nie odrywając
człowieka od środowiska rodzinnego, pomaga swoim
podopiecznym w realizowaniu codziennych potrzeb.
Obok wyżywienia i rehabilitacji zapewnia osobom
starszym ciekawe formy rekreacji. 
MS

Foto: MS

Podczas uroczystości zatańczyła grupa Tulipanki z DDPS.

Wakacje już za pasem, więc starsi uczniowie zastanawiają się, czy część laby nie zamienić na sezonową
pracę i pierwsze zarobki. To właśnie dla nich już po raz
czwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
zorganizowano Młodzieżowe Targi Pracy.
W trakcie wtorkowego (9.06.) spotkania młodzież
mogła zapoznać się z ofertami pracy sezonowej oraz
wzięła udział w warsztatach. Uczniowie dowiedzieli
się m.in., w jaki sposób można kształcić umiejętności
autoprezentacji, jak stać się atrakcyjnym na rynku pracy, a także w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia
i przygotować się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
– Dzięki temu uczniowie mogą kształcić swoje umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne –
podkreślała Jolanta Szcześniak, dyrektorka ZSP nr 6.
Uczniowie chętnie dyskutowali przy stoiskach,
gdzie prezentowano poszczególne oferty pracy. – I tak
wyjeżdżam tylko na dwa tygodnie wakacji, więc resztę

Foto: JO

Wirek

Foto: MS

Nowy Bytom

Bernard Margueritte to wyjątkowa postać.
Francuski dziennikarz i publicysta, którego miłość
do Polski zrodziła się, gdy przebywał on w kraju jako
zagraniczny korespondent, w piątek, (12.06.) zawitał
do Rudy Śląskiej. Na przedwakacyjne spotkanie sekcji
emerytów i rencistów Huty Pokój zaproszono Bernarda Margueritte, który po wielu latach swojej działalności dziennikarsko-politycznej wydał niezwykłą książkę.
– Bernard Margueritte odwiedzał nas już trzykrotnie
– w 2001, 2003 i 2007 roku. Nie ukrywam, że ten czwarty pobyt staramy się uczynić jeszcze atrakcyjniejszym.
Wizyta pana Bernarda wpisuje się w ramy obchodów
35-lecia Solidarności, a także promocji książki „Bliżej
Polski”, której nasz gość jest autorem – podkreślał Józef Skudlik, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ Solidarność Huty Pokój.
Spotkanie było wyjątkową okazją do zadania pytań
dotyczących działalności dziennikarza – tej publicystycznej, związanej z Solidarnością, a także epizodu
dotyczącego próby rozpoczęcia kariery politycznej
w Parlamencie Europejskim.
– Cieszę się, że tu jestem, tym bardziej, że nie po raz
pierwszy przebywam w Rudzie Śląskiej. Nawet ostatnie
zdanie w mojej książce jest poświęcone Rudzie Śląskiej
– mówił gość spotkania. 
MS
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DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2015

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Pierwszy dzień koncertów zwieńczył występ zespołu Enej.

Foto: JO

Kamil Bednarek świetnie bawił się na rudzkiej scenie.

Paweł Kukiz przypomniał swoje hity sprzed lat.

Cleo rozpoczęła sobotnie szaleństwo na Wirku.

Foto: UM Ruda Śląska

Cree wystąpił jako ostatni zespół Dni Rudy Śląskiej.

Luiza Farouni zadebiutowała na dużej scenie.

Foto: JO

Foto: UM Ruda Śląska

Mesajah sprawił, że Wirek stał się w sobotę stolicą reggae.

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzka publiczność nie zawiodła podczas koncertów. Na Dniach Rudy Śląskiej 2015 bawiły się tysiące osób.

Foto: JO

W ramach Dni Rudy Śląskiej zorganizowano zlot pojazdów zabytkowych.

W piątek (12.06.) publiczność rozgrzał Mateusz Ziółko.

Foto: UM Ruda Śląska

Już w piątek (12.06.) na wireckim targowisku pojawiły się prawdziwe tłumy. Tego
dnia na scenie wystąpili bowiem najpopularniejsi artyści ostatnich miesięcy, czyli
Mateusz Ziółko, Kamil Bednarek oraz zespół Enej. Goście nie zawiedli i dali prawdziwego czadu. – Dawno tak dobrze nie
bawiłam się na Dniach Rudy Śląskiej. Dzisiaj każdy może znaleźć coś dla siebie –
można się wyskakać, pośpiewać i powspominać – komentowała Agnieszka Witkowska, która na koncerty do Rudy Śląskiej
przyjechała z Mikołowa.
Z kolei w sobotę (13.06.) mieszkańcy
wzięli udział w koncertach zespołów: Donatan&Cleo, Rockerfeler oraz Mesajah.
Dla publiczności zaśpiewała także Luiza
Farouni, laureatka zorganizowanego przez
Młodzieżową Radę Miasta konkursu wokalnego „O Rudzki Mikrofon”. Zaś gwiazdą wieczoru był Paweł Kukiz, który rozgrzał rudzką publiczność do czerwoności.
– Cieszymy się z tego, że pogoda, publiczność i artyści dopisali nam w tym roku.
Rozmawiałem z wykonawcami i każdy
z nich przyznawał, że mamy niesamowitą
publiczność. Na przykład Kamil Bednarek
powiedział, że to był najlepszy koncert
w tym roku. Taką samą opinię usłyszałem
m.in. od Eneja. Ludzie się bawili wspaniale i bardzo kulturalnie, co jest równie ważne – podkreśla Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
UM Ruda Śląska.
Na zakończenie trzydniowego, muzycznego święta wystąpił zespół Cree. Natomiast zwieńczeniem Dni Rudy Śląskiej
2015 był spektakl „Skazany na Bluesa”
w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. – Cieszę się, że tegoroczne Dni Rudy
Śląskiej cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. To czas, w którym mieszkańcy
powinni się przede wszystkim dobrze bawić i tak też było. Serdecznie wszystkich
zapraszam już teraz na Lato z Radiem –
zachęca prezydent Grażyna Dziedzic.
Joanna Oreł

Rudzianie dali czadu!

Foto: UM Ruda Śląska

Pop, reggae, rock i teatr
– między innymi w takich
klimatach rudzianie bawili
się podczas Dni Rudy Śląskiej
2015. Frekwencja nie zawiodła
– a zarówno temperatura
zabawy jak i za oknem była
wysoka – co świadczyło
o tym, że rudzianie bawili się
świetnie.

Rockerfeler bawił publiczność w rockowo-bluesowych rytmach.
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3,5 km kwadratowych, czyli blisko 5 proc. powierzchni miasta, zajmują w Rudzie Śląskiej hałdy. Władze miasta sprawdziły
właśnie, ile i jakich zwałowisk jest w mieście, policzyły także ich powierzchnie. – Zebrane dane pozwolą nam na aktualizację
miejscowych planów i programów, a w przyszłości także na częściowe zagospodarowanie hałd – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzkie hałdy w katalogu

Inwentaryzacja zwałowisk w mieście przeprowadzona została w kwietniu i maju tego roku. Dzięki niej na
mapie miasta naniesiono 35 lokalizacji. Dla każdej z nich założono kartę
obiektu, w której znajdują się informacje o stanie własnościowym, przeznaczeniu terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego materiału, a w niektórych
przypadkach także o ilości materiału.
Większość z zinwentaryzowanych
zwałowisk to hałdy pokopalniane, na
których znajdują się odpady pogórnicze. Kolejną grupę zwałowisk stanowią te związane z działalnością hutniczą, która przez wiele lat prowadzona
była na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej. – Dotyczy to zarówno szlamów
i odpadów pohutniczych związanych
z wyrobem stali, a także odpadów pochodzących z działających jeszcze
w XIX w. hut cynku – wyjaśnia Ewa
Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ostatnia grupa zwałowisk obejmuje odpady energetyczne, są to
głównie mieszanki popiołowo-żużlowe z działającej do niedawna Elektrowni Halemba.
Największe skupisko zwałowisk
znajduje się w rejonie ul. Szyb Walen-

ty i Klary, czyli na terenach użytkowanych przez dawną kopalnię „Wawel”.
Część z nich powstała jeszcze przed
drugą wojną światową, a ich eksploatacja zakończyła się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Największa powierzchniowo
hałda, tzw. Borowa II, znajduje się
w zachodniej części miasta w rejonie ul. Młyńskiej. Powstała ona
w latach 1975-1999 i znajdują
się na niej odpady pogórnicze z kopalni Bielszowice.
Najstarsze zwałowiska utworzone zostały
z odpadów pocynkowych i powstały jeszcze w XIX w. Znajdują się one w dzielnicach Nowy Bytom i Wirek, gdzie
działały huty cynku „Hugo”, „Franciszek”, „Liege – Hoffnung”, czy cynkownia „Rozamunda”.
Co da miastu inwentaryzacja zwałowisk? – Przede wszystkim pozwoli na
aktualizację programu ochrony środowiska, czy planu zagospodarowania
przestrzennego. Dzięki zgromadzonemu materiałowi znamy teraz aktualny
stan własnościowy poszczególnych
zwałowisk. Przede wszystkim jednak

jest to ogromna wiedza przydatna potencjalnym inwestorom – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Okazuje
się bowiem, że część zwałowisk to nie

tradycyjne hałdy w rozumieniu wzniesienia, ale także tereny, które powstały
np. po niwelacji terenu i na pierwszy
rzut oka nie widać, że na płaskim zalesionym terenie znajduje się zwałowisko. Przykładem może być zniwelowane wyrobisko łupków dawnej cegielni „Ruda” znajdujące się przy
ul. 1 Maja.
Co ciekawe, tylko cztery ze zinwentaryzowanych hałd znajdują się na terenach w stu procentach należących do
miasta, wiele z nich należy do Skarbu Państwa, Kompanii Węglowej,
część znajduje się również w rękach prywatnych.
Jedna z hałd znajdujących
się na terenach należących do miasta
znajduje się przy
ul. Nowary. – Część
północną zwałowiska
przebadaliśmy jeszcze
w 2012 r. w ramach projektu
B-Team, teraz postanowiliśmy dokonać szczegółowej analizy południowej
części zwałowiska. Dzięki temu mamy
kompleksową wiedzę na temat tego, ile
na zwałowisku znajduje się materiału,
jak głęboko on zalega i co to jest za
materiał – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Mając tak szerokie spektrum

informacji możemy myśleć o przyszłym
zagospodarowaniu tego terenu – dodaje.
Szczegółowe badanie południowej
części zwałowiska przy ul. Nowary
pozwoliło oszacować, że na zwałowisku zdeponowano ponad 800 tys. metrów sześciennych odpadów. W większości jest to żużel po działającej
w XIX w. hucie cynku „Hugo”. Zanieczyszczenie materiału znajdującego
się na hałdzie nie jest przeszkodą przy
jego zagospodarowaniu. – Wiemy dokładnie, jakiego rodzaju jest to materiał i ile go jest, poza tym w przemyśle
dziś są dostępne już takie technologie, które pozwalają na bezpieczne
eksploatowanie i wykorzystanie takich materiałów jako kruszywo lub
jego komponent – podkreśla Grażyna
Dziedzic.
Przeprowadzenie
inwentaryzacji
i badań kosztowało ok. 50 tys. zł
i możliwe było dzięki środkom unijnym, a konkretnie dzięki projektowi
„Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na
przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej
i Świętochłowic”.
TK
______________________________
Miejsca, w których znajdują się
zwałowiska.

Remonty w ramach prac społecznie użytecznych idą pełną parą. Aktualnie w realizowanych przez rudzki MOPS pracach bierze udział 75 osób. W ostatnich dniach odnowiona została jedna z klatek schodowych przy ul. Podgórze w Nowym Bytomiu. W wakacje tradycyjnie już prace społecznie użyteczne prowadzone będą w rudzkich placówkach oświatowych.

Praca wre!

Mieszkańcy ul. Podgórze 34 w Nowym Bytomiu od dłuższego czasu
uskarżali się na stan swojej klatki
schodowej, która była brudna i zdewastowana. Z pomocą wystąpiło
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnej społeczności. – Osoby bezrobotne, dzięki materiałom dostarczonym przez MPGM
Sp. z o.o., wykonały prace remontowe
w zaniedbanej klatce schodowej.
Efekty ich prac przysporzyły mieszkańcom wiele radości i zadowolenia
- podkreśla Krystian Morys, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach prac społecznie użytecznych w ostatnich miesiącach wykonano prace remontowe m.in. w: Szkole
Podstawowej Nr 23, Domu Pomocy
Społecznej „Senior” oraz Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie. W nadchodzącym okresie wakacyjnym, jak
co roku, w ramach prac społecznie
użytecznych planowane są remonty
w rudzkich placówkach oświatowych:
Szkołach Podstawowych Nr 7, Nr 8
oraz Nr 13, Gimnazjum Nr 11, Szkole
Życia im. Świętego Łukasza oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5.
Przypomnijmy, że prace społecznie
użyteczne to forma aktywizacji zawodowej poprzez wykonywanie prac remontowych, konserwatorskich i po-

rządkowych przez osoby bezrobotne,
będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Dzięki takim
działaniom na rzecz społeczności lokalnej każdy może się przekonać, z jakim zaangażowaniem te osoby wykonują pracę. Z jednej strony pozwala to
na nabycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, a z drugiej pomaga
przełamywać stereotypy, że osoba korzystająca z pomocy społecznej jest
bierna, roszczeniowa, żądająca zasiłków i nie angażująca się w zmianę
swojej sytuacji życiowej – mówi Krystian Morys.
W kwietniu tego roku rudzki MOPS
zdobył I miejsce w tegorocznej edycji
konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz

Klatka schodowa wyremontowana została w ramach
prac społecznie użytecznych.
budownictwa socjalnego” i otrzymał
120 tys. zł na aktywizację społeczno
– zawodową bezrobotnych. Ośrodek
od lat sięga po pieniądze w ramach

powyższego konkursu, za co został
wyróżniony tytułem „Dobra praktyka
aktywnych form pomocy – edycja
2011”.
DR
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Dochody i wydatki najwyższe w historii, ich procentowe wykonanie powyżej średniej wojewódzkiej, a wskaźnik zadłużenia niższy niż w innych śląskich
miastach – tak można w skrócie podsumować wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2014 r. W tym tygodniu rudzcy radni zdecydują o udzieleniu prezydent
Grażynie Dziedzic absolutorium. Na razie Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o jego udzielenie, a Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie
opiniowała wniosek radnych.

Coraz lepszy budżet miasta!

Ubiegłoroczny budżet był rekordowy w historii miasta. Nigdy wcześniej
jego dochody i wydatki nie były na tak
wysokim poziomie. Ostatecznie dochody wyniosły 582,3 mln zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą
580,9 mln zł. Tym samym miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w kwocie
1,4 mln zł. Dochody wykonane zostały
w 98,6 proc., natomiast wydatki w 97,6
proc. – Jest to lepszy wynik niż średnia
dla województwa, a w przypadku wykonania wydatków budżetowych jest to
najlepszy wynik wśród miast na prawach powiatu województwa śląskiego
– wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta.
– Myślę, że jest się czym pochwalić.
Biorąc pod uwagę to, z jakiego poziomu startowaliśmy. Jeszcze parę lat temu nasze miasto wymieniane było
wśród negatywnych przykładów coraz
bardziej zadłużających się samorządów. Dziś o takiej sytuacji nie ma już
mowy. A to, z czego najbardziej możemy być dumni, to stabilność naszych
finansów – ocenia prezydent Grażyna
Dziedzic.
Najistotniejszą pozycję po stronie
wydatków stanowią te związane
z oświatą i wychowaniem. W ubiegłym
roku na ten cel przeznaczono ponad 35
proc. wydatków i była to kwota ponad
204 mln zł. Na kolejnych pozycjach
znalazły się pomoc społeczna – ponad
110 mln zł oraz transport i łączność –
55 mln zł.
Ponad 58 mln zł w ubiegłym roku
przeznaczonych zostało na inwestycje.
Najwięcej środków przeznaczono na
drogi – blisko 19 mln zł. M.in. za bli-

Struktura wydatków budżetu miasta za 2014 rok

sko 4 mln zł wykonano kanalizację
deszczową odwadniającą ulice Zabrzańską i Kokotek, 2,6 mln zł kosztowała rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla, natomiast za 2,2 mln zł wykonano
kompleksowy remont ul. Goduli. Pozostałe ważne ubiegłoroczne inwestycje to dalsza rewitalizacja Burlucha –
5,2 mln zł, termomodernizacja placówek oświatowych, która kosztowała
blisko 7 mln zł, oraz budowa czterech
boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 2,3 mln zł. Ponadto w ubiegłym roku ponad 25 mln zł

przeznaczono na wydatki remontowe:
13,5 mln zł dotyczyło inwestycji drogowych, natomiast prawie 8 mln zł przeznaczonych zostało na gospodarkę
mieszkaniową.
Zdaniem władz Rudy Śląskiej oprócz
samej wysokości osiągniętych dochodów, wydatków czy stopnia ich wykonania niezwykle ważne są wskaźniki
obrazujące, w jakiej kondycji są finanse
miasta. Przykładem może być wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, który obrazuje stopień
samodzielności finansowej miasta.

Wykaz najważniejszych
inwestycji w 2014 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch – 5,2 mln zł
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek – blisko 4 mln zł
Termomodernizacja SP-3 przy ul. Norwida – blisko 3 mln zł
Rozbiórka wiaduktu przy ul. Tunkla – 2,6 mln zł
Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej – 2,5 mln zł
Wykonanie czterech boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni – 2,3 mln zł
Remont ulicy Karola Goduli – 2,2 mln zł
Modernizacja ul. Jagiełły – 2,1 mln zł
Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników – 2 mln zł
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przy ul. Poniatowskiego – 1,9 mln zł
Termomodernizacja budynku MP-47 – 1,3 mln zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 1,1 mln zl

Rudzki Informator Samorządowy

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

Wskaźnik ten w roku 2014 osiągnął
wartość 66 proc., rok wcześniej było to
65,21 proc. Oznacza to, że w ubiegłym
roku dochody własne pokryły 66 proc.
rocznych wydatków, czyli przez 241
dni w roku (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 365 dni) miasto mogło
pokrywać wydatki tylko i wyłącznie
z własnych dochodów.
Kolejnym
niezwykle
ważnym
wskaźnikiem obrazującym stan miejskich finansów jest wskaźnik zadłużenia, który pokazuje udział zobowiązań

w dochodach ogółem. W 2014 r. wyniósł on 27,7 proc., czyli był lepszy
o dwa punkty procentowe od wartości
wskaźnika w 2013 r. Jednocześnie wartość wskaźnika jest niższa niż średnia
wojewódzka zarówno dla wszystkich
gmin (35,5 proc.) jak i dla miast na prawach powiatu (29,6 proc.). Warto też
dodać, że jeszcze w 2010 r. zadłużenie
miasta w stosunku do dochodów przekraczało 43 proc. – Jak widać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby oddłużyć
nasze miasto. Dziś kondycja miasta jest
dobra, tym samym możemy sięgnąć po
pieniądze z nowej puli środków unijnych
– podkreśla Grażyna Dziedzic.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych radni do końca czerwca mają czas,
by udzielić bądź nie udzielić prezydent
miasta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za miniony rok. W kwietniu Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu Rudy
Śląskiej za 2014 r. Na początku czerwca
Komisja Rewizyjna Rady Miasta po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za zeszły rok oraz opinią
RIO podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu oraz wnioskującą o udzielenie prezydent Grażynie
Dziedzic absolutorium. 3 czerwca Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie opiniowała wniosek
Komisji Rewizyjnej.
Teraz ostanie słowo w sprawie udzielenia prezydent miasta absolutorium należy
do Rady Miasta, która decyzję w tej sprawie podejmować będzie podczas najbliższej sesji, w czwartek 18 czerwca.

TK

Miasto

Wykonanie
dochodów
w proc.

Wykonanie
wydatków
w proc.

Wskaźnik
zadłużenia
w proc.

Bytom

91,1

93,8

24,3

Chorzów

96,7

93,3

21,5

Gliwice

95,7

92,4

17,8

Katowice

95,8

93,1

41,7

Świętochłowice

81,7

79,6

36,9

Zabrze

98,2

95,2

41,7

Ruda Śląska

98,6

97,6

27,7

średnia wojewódzka

85,5

83,8

35,5
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Czyste powietrze to jeden z najważniejszych priorytetów w województwie śląskim. O tym, jak ważny
jest to temat, rozmawiano w minionym tygodniu między innymi na posiedzeniu Państwowej Rady
Ochrony Środowiska. Naukowcy biją na alarm – zanieczyszczenie powietrza w Polsce miesięcznie generuje koszty wysokości ok. 800 zł na mieszkańca.

Powietrze na Śląsku
będzie czystsze

Z badań przeprowadzonych przez
Światową
Organizację
Zdrowia
(WHO) wynika, że z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie
blisko siedem milionów ludzi na całym
świecie, co daje jedną ósmą wszystkich zgonów. Problem ten dotyka również Polskę. W roku 2010 zanieczyszczenia przyczyniły się do 48.544 zgonów wśród naszych rodaków. Raport
WHO wskazuje, że ponad 90% ludzi
zamieszkujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem, które nie
spełnia norm jakości. Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą koszt
ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowodowanych złą jakością powietrza.
Zanieczyszczenia powietrza to dość
duży i złożony problem, z którym musimy zmierzyć się w najbliższych latach. Bardzo ważną rolę spełnia tutaj
świadomość ludzi. Jedną z głównych
przyczyn zanieczyszczeń jest opalanie
pieców domowych paliwem o niskiej
jakości oraz odpadami, drugim czynnikiem jest szeroko rozwinięty transport.
Lawinę niepokoju wywołał opublikowany na koniec 2014 roku raport
Najwyższej Izby Kontroli dotyczący
jakości powietrza w Polsce, z którego
wynika, że Polska znajduje się w niechlubnym rankingu państw (pierwsza
dziesiątka) z największym stężeniem
zanieczyszczeń atmosferycznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od kilku lat intensyfikuje działania na rzecz poprawy stanu jakości
powietrza na Śląsku. Problem ten został również dostrzeżony przez władze
Kościoła. Na majowej pielgrzymce
mężczyzn i młodzików w Piekarach
Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc nawoływał do
utworzenia koalicji na rzecz czystego

powietrza na Śląsku. – Podejmijmy
wspólny, ekumeniczny właśnie i ekonomiczny, wysiłek w tym zakresie!
W tej sprawie trzeba współpracy
wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu i samorządu
oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości. Myślę, że to zadanie musimy na Śląsku wspólnie podjąć – zaznaczył arcybiskup.
Temat został podjęty również przez
Prezesa WFOŚiGW w Katowicach –
Andrzeja Pilota, który docenił zaangażowanie władz Kościoła w sprawy
związane z ochroną środowiska.
W ostatnich latach średnio około
200 mln zł rocznie, czyli połowa
wszystkich środków którymi dysponuje Fundusz, jest przeznaczana na ten
cel. Jak podkreślają w Wojewódzkim
Funduszu, pieniądze na walkę z niską
emisją są dostępne. Gorzej jednak wy-

gląda stan świadomości samych mieszkańców naszego regionu. Większość
z nas nie dostrzega niestety problemu
w tym, że do opalania pieców używa
się paliwa gorszej jakości lub piece
opalane są odpadami.
Nad problemem niskiej emisji debatowano również na Państwowej Radzie
Ochrony Środowiska, która odbyła się
na Śląsku. Obradom przewodniczył
minister środowiska Maciej Grabowski. W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera i członek zarządu województwa śląskiego Gabriela Lenartowicz oraz
przedstawiciele regionalnych instytucji
ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowali: prezes instytucji Andrzej Pilot
oraz jego zastępczynie – Agnieszka
Kostempska i Agnieszka Siemińska.

Podczas spotkania poruszano głównie temat ochrony powietrza w kontekście zdrowia oraz kwestie związane
z wojewódzkimi programami ochrony
środowiska i systemu gospodarki odpadami w Polsce. Podczas konferencji
prasowej po zakończeniu obrad Rady
minister Grabowski podpisał z prezydentem Dąbrowy Górniczej porozumienie w sprawie opracowania planu
adaptacji do zmian klimatu. Dąbrowa
Górnicza to drugie po Lublinie miasto,
które włączyło się w projekt Ministerstwa Środowiska.
Z kolei podczas VII Śląskiego Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości tematem przewodnim była rewitalizacja osiedli mieszkaniowych
i miast. W jego ramach odbyła się konferencja pod hasłem „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej
do obowiązujących norm i wymogów”. Uczestnicy wydarzenia omawiali zagadnienia związane z kompleksową
modernizacją energetyczną budynków
oraz budownictwem energooszczędnym jako kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju, technicznymi
aspektami zwiększania efektywności
energetycznej budynków, technicznymi
uwarunkowaniami zwiększania izolacyjności budynków, gospodarką energetyczną samorządów terytorialnych
regionu, źródłami i instrumentami finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków i innych form
oszczędności energii.
Można więc uznać, że problem
ochrony powietrza w naszym regionie
jest traktowany poważnie. Teraz tylko od
nas samych zależy, czy będziemy mieli
czym oddychać.
Agnieszka Kominek
Foto źródło:
www.wfosigw.katowice.pl
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DOBRY
AFORYZM
„Biedni, których życiem
kieruje bogactwo.”

Materiały redaguje Gabriela LUTOMSKA

Andrzej Niewinny
Dobrowolski

Informacja o braku festynów w 2015 r.
W tym roku mając na uwadze pełną prezentację wszystkich naszych zespołów
artystycznych z Osiedlowych Domów Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zamiast festynów osiedlowych zorganizowaliśmy 13 czerwca koncert
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty (emisja programu odbędzie się 17
czerwca w TV Sfera). Młodzi artyści zaprezentowali się na profesjonalnej scenie
w świetle reflektorów, występując dla zaproszonych rodziców i bliskich. Na

osiedlowe majówki, pikniki przy ODK RSM zapraszamy w przyszłym roku.
Natomiast informację o działalności naszych placówek – Osiedlowych Domów
Kultury w okresie wakacyjnym przekażemy w następnym wydaniu „Wiadomości
Rudzkich”.
Z poważaniem
Zarząd RSM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia
umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań
I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro
o pow. 44,70 m2  93.738,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2  75.600,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Obrońców Westerplatte 9a/1, 3 p. + k., parter
o pow. 54,70 m2  117,685,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro 	 o pow. 44,20 m2  90.336,- zł
ul. Adama Mickiewicza 8/38, 2 p. + k., III piętro 	
o pow. 39,00 m2  82.157,- zł
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,70 m2  114.494,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 48,65 m2  100.326,- zł
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a/7, 3 p. + k., III piętro
o pow. 60,41 m2  127.506,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2  73.522,- zł
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro 	
o pow. 37,00 m2  73.300,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 37,90 m2  80.500,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2  72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2  74.836,- zł
ul. Podlas 20B/1, 1 p. + k., parter
o pow. 32,60 m2  67.120,- zł
ul. Konstantego Latki 6/13, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2  111.595,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k II piętro o pow. 48,40 m2  106.129,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stefana Dworaka 9a/18, 2 p. + k., III piętro o pow. 32,87 m2  69.984,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 20/89, 2 p. + k., V piętro
o pow. 38,90 m2  80.900,- zł
ul. Szyb Powietrzny 5/2, 3 p. + k., parter
o pow. 52,94 m2  108.200,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/16, 2 p. + k., VI piętro
o pow. 48,22 m2  111.800,- zł
ul. Gwarecka 31/24, 3 p. + k., III i IV piętro
o pow. 61,41 m2  139.930,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2  108.992,- zł
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2  91.142,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2  104.000,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/26, 4 p. + k., I piętro o pow. 69,60 m2  152.300,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IXpiętro o pow. 34,30 m2  73.470,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7a/5, 4 p. + k., II piętro o pow. 71,00 m2  159.297,- zł
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub
spółdzielczego własnościowego prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej
oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do
mieszkania przy ul. .................................” do dnia 7.07.2015 r. do godz. 14.00.. Ofer-

tę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty
przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków
oczekujących) przelewem do dnia 7.07.2015 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502
w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 8.07.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty
wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz
remontowy Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej
kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr
konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej
treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji
będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez
względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 29.06.2015 r w godz. od 14.00 do 16.00
oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula tel. (32) 248-22-32; A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
tel. (32) 248-61-94; A-3 Ruda Śl.1 tel. (32) 248-44-10; A-4 Ruda Śl-Halemba tel. (32)
242-65-93; Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97; A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice
tel. (32) 242-09-35; A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75; A-7 Ruda Śl.-Orzegów
tel. (32) 248-18-11.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32
248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Prezydent
Miasta 
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni, tj. od 8.06.2015r.
do 29.06.2015 r. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 221) wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska
przeznaczonych do oddania
w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat pod budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
zapisanych na karcie mapy 3,
obręb Kochłowice, położonych
przy ulicy Borówkowej, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki:
1. o łącznej powierzchni 2440
m2 oznaczone numerami
geodezyjnymi:
a) 2187/1 o powierzchni
1176 m2 i 2188/1
o powierzchni 1229 m2,
KW Nr GL1S/00018068/1,
b) 2184/2 o powierzchni 35 m2,
KW Nr  GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 299.500,00 zł
2. o łącznej powierzchni
2082 m2 oznaczone
numerami geodezyjnymi
2178/2 o powierzchni
1152 m2 oraz 2179/2
o powierzchni 930 m2,
KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 255.600,00 zł
3. łącznej powierzchni 2408 m2
oznaczone numerami
geodezyjnymi:
a) 2185/1 o powierzchni
848 m2 i 2186/1
o powierzchni 1007 m2,
KW Nr GL1S/00018068/1,
b) 2182/2 o powierzchni
383 m2 i 2183/2
o powierzchni 170 m2,
KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 295.600,00 zł
4. o łącznej powierzchni 1967
m2 oznaczone numerami geodezyjnymi 2180/2
o powierzchni 1037 m2 oraz
2181/2 o powierzchni 930
m2, KW Nr GL1S/00008201/3
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi: 230.100,00 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali
mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 17/8

40,70 m2
(1 p. + k.+ łaz.
+ wc)

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

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 14/2

35,70 m2
(1 p. + k.)

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/12

37,00 m2
(1 p. + k.)

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/14
poddasze

46,99 m2
(2 p. + k.)

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

Stawka
Termin oględzin
Wadium
wywoławcza
lok.
5,17 zł/m2

700 zł

29.06.2015 r.
godz. 12.15

3,81 zł/m2

700 zł

29.06.2015 r.
godz. 13.00

3,81 zł/m2

700 zł

29.06.2015 r.
godz. 14.30

3,54 zł/m2

700 zł

29.06.2015 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 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 3 lipca 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 6 lipca 2015 r. (data
wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o.).
Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.
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.

| Polecamy
Katarzyna Puzyńska

Z jednym wyjątkiem
Czwarty tom serii o policjantach z małej wsi Lipowo.
Po zimie w Lipowie nie zostało już śladu. Wiosna przejmuje świat w swoje władanie.
Kwitną kasztanowce, a na polach szumi zielone jeszcze zboże. Przy tej sprzyjającej aurze
młodszy aspirant Daniel Podgórski zamierza nareszcie zmienić swoje życie i oświadczyć się
Weronice Nowakowskiej.
Tymczasem w okolicach Lipowa umiera pewna kwiaciarka. Kobieta jest już wiekowa,
jej śmierć początkowo nie wydaje się więc wcale podejrzana. Z jakiegoś powodu jednak
ratowniczka medyczna z karetki pogotowia wezwanej przez sąsiadkę zmarłej nalega na natychmiastowe sprowadzenie policji. Szybko okazuje się, że kobieta miała rację: kwiaciarka
została zamordowana.
Daniel Podgórski i komisarz Klementyna Kopp stają przed kolejnym trudnym zadaniem.
Kto mógł życzyć śmierci samotnej starszej pani? Dlaczego wytatuował na jej piersi trudny
do odcyfrowania napis? Co ma z tym wszystkim wspólnego historia pary młodych ludzi
sprzed ponad stu sześćdziesięciu lat?
„Z jednym wyjątkiem” to czwarty tom serii o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. To
trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne z mocnym tłem obyczajowym.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 10.06.2015 r. do dnia
1.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) dwóch wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej, zapisanych na karcie mapy 2,
obręb Orzegów, 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:
• 1447/24 o powierzchni 1295 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi
148.000,00 zł,
• 1448/24 o powierzchni 1357 m2, KW GL1S/00007869/6, cena nieruchomości (netto) wynosi 155.000,00 zł.

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 pok. 217) wykazów spółdzielczych własnościowych
praw do lokali mieszkalnych, wyznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
•
•

przy ul. Szybowej 6/13 w dzielnicy Bykowina o pow. użytk. 48,65 m2, (cena wywoławcza do przetargu 113.000,00 zł),
przy ul. Cypriana Norwida 24b/11 w dzielnicy Ruda o pow. użytk. 31,72 m2, (cena
wywoławcza do przetargu 68.400,00 zł).

www.wiadomoscirudzkie.pl
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„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Zdzisława Gerlacha
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Panu Sławomirowi Kowolikowi
pracownikowi Biura Geodety Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Herberta Siegmunda

wieloletniego delegata na Zebranie Przedstawicieli Członków Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz członka Rady Osiedla Administracji Nr 5
rodzinie oraz bliskim
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Grodzka 1/23,
ul. Grodzka 1/30,
ul. Słowiańska 2c/11,
ul. Heleny Modrzejewskiej 16/26
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.

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

Serdeczne podziękowania dla Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic,
koleżanek i kolegów z Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, przyjaciół, znajomych, sąsiadów oraz wszystkich,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości, a także wzięli
udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Pawła Kowolika
składają
synowie z rodziną

Szczere wyrazy współczucia Panu Grzegorzowi Kowolikowi
pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

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
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą
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 Kredyty, pożyczki, konsolidacje. Dzwoń,
tel. 500-853-100.

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 N. Bytom – OKAZJA, sprzedam 2-pokojowe
37 m2, 73.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

 PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-180-050.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

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

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.

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


Kompleksowe remonty mieszkań
solidnie i fachowo. Tel. 602-445-909.

 Kawalerki: blisko Plazy 34 m2, 69 tys., Solidarności 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów
31 m2, 78 tys., Polaka Świętochłowice, 36 m2,
45 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.


Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź. Tel. 668-681-880.
 Atrakcyjna pożyczka minimum formalności. Tel. 32 230-39-74.

 Dwupokojowe: Westerplatte 38 m2, 83
tys., Zamenhofa 37 m2, Bykowina 50 m2, Wirek
44 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.


KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ tel.
888-484-868.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508127-072.

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.

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

 Czyszczenie tapicerek, dywanów. Tel. 501672-226.

 Czteropokojowe: Wilka 73 m2, 1 piętro,
Kukułcza 71 m2, 169 tys., po remoncie, Paderewskiego 70 m2, 155 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

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

 Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

 Sprzedam ogródek. Tel. 694-080-815.

 CHWILÓWKI – BEZPŁATNY DOJAZD!!! MINIMUM FORMALNOŚCI!!! Tel. 794-131-131,
32 307-40-41.

 OKAZJA! Do wynajęcia lokal na działalność
40 m2, centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372240.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna.
Gwarancja. Tel. 512-549-097.

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 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie u zbiegu ulic
Kłodnickiej i Ignacego Kaczmarka, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 2862/123 o powierzchni 104 m2, Stara Kuźnia, k.m.2,
zapisaną w księdze wieczystej
KW nr GL1S/00043631/3, która w drodze przetargu zostanie
sprzedana z przeznaczeniem
na zagospodarowanie zgodne z funkcją dopuszczalną dla
ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oznaczonych symbolem KD 1/2.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-2627.
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 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 82 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143 tys,
Gilów 61 m2 po remoncie 139 tys., Halemba 55
m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Zamienię wyremontowane M-3, 62 m2
(ocieplony budynek) na M-4 lub M-5. Tel. 791537-941.
 Do wynajęcia kawalerka w Rudzie 1. Tel.
793-690-816.
 Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2, Ruda
Wolności 20 – sprzedam.
Tel. 664-934-808.
 Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel. 660491-019.
 Sprzedam dwupokojowe, 36 m2, Ip., Wirek,
po remoncie, kuchnia zabudowana – 87 tys.
Tel. 794-188-452.
 Sprzedam działkę budowlaną (937 m2) media na miejscu. Bielszowice, ul. Pawłowska. Tel.
601-463-807.

Bogata oferta ubezpieczeń – Najtańsze rozwiązania – tylko u Nas
Komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, na życie, ﬁrmowe i inne.
Duży wybór kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych
i hipotecznych – Pomagamy w uzyskaniu kredytu ludziom
w trudnych sytuacjach

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys. stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.
 Sprzedam ford focus kombi granatowy
2003/2004 r. 1,8 benzyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 602-336-313.

Małgorzata Uba
512-391-977
512-379-799
ul. Halembska 21
41-706 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9.00-17.00
posrednictwoﬁnansowe@sluzbowy.email
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 Kelnera, kelnerkę do restauracji zatrudnię. Tel. 600-410-944.
 Zatrudnię fryzjerkę na 1/2 etatu – Kochłowice. Tel. 518-103-998.
 Szukam pracownika do wykonywania połączeń telefonicznych, stałe wynagrodzenie w
Rudzie Śląskiej. Tel kontaktowy 730-255-099.
Jedna zmiana od rana.
 Firma Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje
osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@
madejwrobel.pl/ nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
 Restauracja-Cukiernia VERTIGO w Paniówkach i w Rudzie Śląskiej zatrudni kelnerów. Tel.
515-262-173, 515-081-174.
 Piekarnia Gerlach poszukuje kierowców i
magazynierów na ½ etatu. Proszę dzwonić
pod nr tel. 32 707-44-44 w godz. od 8.00 do
12.00.

 Sprzedam mieszkanie, 35 m2, Halemba ul.
Energetyków, do remontu, 79 tys., tel. 509364-986.

 Sprzedawca do sklepu lub pracownik do
Kebaba. Kochłowice. Wynagrodzenie od
2000 zł. Tel. 502-237-153.

 Tanio wynajmę lub sprzedam ładne dwupokojowe mieszkanie. Tel. 604-603-509.

 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel.
32-271-09-66, 781-98-98-73.
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 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2 od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska
108 m2 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 350.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji, matematyka, chemia. TANIO. SOLIDNIE. Tel. 606-157640.

M����������

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

 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2, 90.000 zł.
GABRIEL tel. 607-706-692.

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

 Ogródek kupię, sprzedam klimatyzację wewnętrzną, witrynkę. Tel. 532-543-717.
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Centrum Ubezpieczeń i Kredytów

•
•
•

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

śp. Lecha Szymczaka
śp. Marcina Szymańskiego

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Młyńskiej 80,
Solidarności, Pordzika-Korfantego, Plebiscytowej
i Solskiego-Szyb Czesław, które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu gruntu zawartych
na czas oznaczony na okres 3 lat.

górników KWK Wujek Ruch Śląsk.
Rodzinom zmarłych składamy najgłębsze wyrazy współczucia
i pokrzepienia w tych trudnych chwilach.
Cześć Ich Pamięci!
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady
Miasta Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 12.06.2015 r. do dnia 03.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) dwóch wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej, zapisanych na karcie mapy 2, obręb Orzegów, 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:
• 1449/24 o powierzchni 1377 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 167.000,00 zł,
• 1451/24 o powierzchni 1408 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 167.300,00 zł,
• 1452/24 o powierzchni 1353 m2, KW GL1S/00007869/6, cena nieruchomości (netto) wynosi 164.000,00 zł.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ZAPRASZAMY NA BADANIE IRYDOLOGICZNE 25 CZERWCA 2015

Oko prawdę powie

– Zaprasza Pan do skorzystania ale stosuje również skuteczną tera- dzeniach żołądka i dwunastnicy, hez badania irydologicznego wykony- pię ziołową: w nerwicach, bezsen- moroidach, dolegliwościach kobiewanego przez Olgę Klokovą z Ukra- ności, reumatyzmie, astmie oskrze- cych, chorobach dziecięcych, schoiny…
lowej, niewydolności krążenia, nie- rzeniach kręgosłupa, odchudzaniu.
– Bo to bardzo dobra specjalistka żytach górnych dróg oddechowych, Oczywiście w przypadku zdiagnozoRozmowa z
, właścicielem Biura Zdrowia w Rudzie Śląskiej.
i lekarz medycyny. Potraﬁ nie tylko kamicy żółciowej i nerkowej, zapale- wania zmian nowotworowych zale– Irydologia, czyli studiowanie dy choroba mocno już pustoszy w oko, można czegokolwiek się do- zdiagnozować stan naszego zdrowia, niach prostaty, miażdżycy, owrzo- camy wizytę u onkologa.
tęczówki oka, aby z jej wyglądu nasz organizm. Namawiam do zmia- wiedzieć. Postanowiła zgłosić się na
mammograﬁę i przeżyła szok, gdy
wywnioskować o aktualnych i przy- ny przyzwyczajeń i do badania.
KOSZT
– Kiedy Pan zainteresował się tą po badaniu diagnoza się potwierszłych chorobach człowieka. To dla
IA
dziła. Na szczęście guz był w początlaików brzmi trochę niedorzecz- metodą?
BADAN
– Od wielu lat pasjonuję się te- kowym stadium rozwoju i wystarnie...
– Może tak być, bo wciąż jest to matyką wspierania zdrowa w opar- czył tylko zabieg jego usunięcia.
mało rozpropagowany sposób dia- ciu o naturalne produkty wellness, Bardzo mnie to zainteresowało, pognozowania naszego zdrowia i nie- ale o badaniu stanu zdrowia poprzez stanowiłem dowiedzieć się czegoś
wiele osób potraﬁ to robić. Kto raz ocenę tęczówki oka (badanie irydo- więcej na ten temat i również się
podda się temu nieinwazyjnemu logiczne) dowiedziałem się sześć lat przebadać. U mnie badanie na
badaniu, będzie to robił systema- temu od znajomej, której takie ba- szczęście nie wykryło niczego groźtycznie, bowiem w ten sposób moż- danie zaproponowała sąsiadka. Ba- nego. Miałem tylko lekkie zaburzewww.tiens-poland-tiens.blogspot.com
na wychwycić nawet najmniejsze danie wykryło wtedy u niej malut- nia układu krążenia (wcześniej mySPRAWDŹ SWÓJ STAN ZDROWIA
zmiany chorobowe w naszym orga- kiego guza piersi, początkowo nie ślałem, że to brak kondycji ze wzglęnizmie. Bo przecież większość z nas wierzyła w to, że z takiego prostego du na siedzący tryb pracy) oraz zaUmów się na badanie irydologiczne
idzie do lekarza czy na badania, kie- badania a wręcz tylko patrzenia burzenia układu odpornościowego.

ANTONIM MAGIERĄ

80 zł

Rejestracja:
Biuro Zdrowia
Ruda Śląska, ul. Zwycięstwa 3/2

Tel. 607-261-411

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Na terenie naszego Miasta częstym zjawiskiem stało się wychodzenie dzików i innych zwierząt leśnych poza obszar naturalnych siedlisk. Zwierzęta te zamiast poszukiwać pożywienia w lesie pojawiają się na terenach zurbanizowanych, niszcząc trawniki, zieleń miejską i uprawy rolne. Zwierzęta leśne, a w szczególności dziki, poza lasem dostosowują się do życia
w środowisku zmienionym przez człowieka. Zmieniają swoje zachowania, w tym przyzwyczajają się do zapachu i obecności
człowieka. Nie uciekają także na widok poruszających się pojazdów mechanicznych oraz nie reagują ucieczką na wydawane
przez pojazdy dźwięki.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ

Utrzymanie w należytym stanie czystości obejść domów jedno- i wielorodzinnych, obrębów ogródków działkowych czy
też miejsc, gdzie składowane są odpady komunalne wpływa na ograniczenie opisanego zjawiska. Osoby odpowiedzialne za
utrzymanie czystości mogą ograniczyć uciążliwości spowodowane bytowaniem dzikiej zwierzyny na terenach zurbanizowanych, przestrzegając następujących zasad:
• nie należy gromadzić resztek żywności poza pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych;
• nie należy wyrzucać poza obręb ogródków rekreacyjnych pozostałości roślinnych, w tym warzyw i owoców mogących
stanowić pokarm dzikiej zwierzyny;
• należy przeciwdziałać występowaniu odorów, mogących wabić dzikie zwierzęta;
• w rejonie siedlisk ludzkich nie należy dokarmiać dzikiej zwierzyny.
Przepisy prawne kwaliﬁkują niektóre z tych zachowań, jako czyny zabronione. Najczęściej występujące negatywne zjawiska to:
• Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla ludności, a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców. Za ten czyn grozi kara grzywny do 500 złotych albo nagana.
• Zanieczyszczanie w lasach gleby lub wody albo wyrzucanie do lasu śmieci, padliny lub innych nieczystości. Za ten czyn
grozi kara grzywny do 5000 złotych albo nagana.
Straż Miejska w ramach codziennej służby kontroluje stosowanie tych przepisów. W przypadku ujawnienia sprawców
czynów zabronionych stosowane są sankcje określone prawem wykroczeń.

JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ

W przypadku bliskiego spotkania dzikiego zwierzęcia, które nie ucieka na widok człowieka, nie należy ulegać panice.
Bezwzględnie nie należy zbliżać się do dzikiego zwierzęcia. Jeżeli jest to możliwe, należy spokojnie się oddalić od niego, nie
wykonując przy tym żadnych gwałtownych ruchów. Próba nakarmienia zwierzęcia może zainicjować jego atak w szczególności, jeżeli zwierzę jest chore,
zranione, opiekuje się potomstwem lub znajduje się w okresie godowym.
W przypadku, gdy zwierzę jest chore lub zranione należy podać dokładną
lokalizację miejsca przebywania zwierzęcia do:
• Centrum Zarządzania Kryzysowego: telefon 800-158-800 lub 322-486358,
• Straży Miejskiej: telefon alarmowy 986 lub 323-423-060,
• Policji: tel. alarmowy 997.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 11.06.2015 r. do dnia 2.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) dwóch wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy
ulicy Akacjowej, zapisanych na karcie mapy 2, obręb Orzegów, 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:
• 1445/24 o powierzchni 1462 m2, cena nieruchomości (netto) wynosi 167.000,00 zł,
• 1446/24 o powierzchni 1259 m2, KW GL1S/00007869/6, cena nieruchomości (netto) wynosi 144.000,00 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Walka jest domeną Bastionu!
W niedzielę (14.06.) na I Otwartym
Pucharze Polski Południowej nie mogło
zabraknąć mocnej grupy z rudzkiego
Bastionu. Zawodnicy na co dzień trenujący na Halembie solidnie przygotowywali się do tego startu i zdobyli na tych
zawodach pięć medali.
Wśród zdobyczy medalowych znalazł
się jeden złoty krążek. Jego zdobywcą
był będący w świetnej dyspozycji Karol
Bucki. Większe problemy napotkały go
dopiero w ﬁnale, w którym wygrał na
punkty. Mniej szczęścia w swoich ﬁnałowych potyczkach mieli Adam Rataj, Roman Zug i Martyna Mieszczak. Ten drugi
– pod dwóch szybko zakończonych walkach eliminacyjnych – typowany był jako faworyt walki ﬁnałowej. Niestety
w ostatnim starciu został poddany przez
duszenie. Ogromny niedosyt po swoim
występie odczuwał Mariusz Nowak. Zawodnik, który w dwóch ostatnich startach
zgarniał złoto, tym razem musiał zadowolić się brązem. W swojej drugiej walce

SPORT |17.06.2015

Medaliści z rudzkiego Bastionu.
napotkał na bardzo wymagającego rywala, który zdołał go zmusić poddania. Charakterny zawodnik z Wirku zaraz po porażce zapowiedział, że na pewno zrewan-

żuje się na kolejnych zawodach. Na imprezie startowali również: Krzysztof
Włodarczak, Jarek Kozłowski, Kamil
Buczek oraz Robert Połzoń.

Pięściarskie triumfy
W sobotę (13.06.)
odbył się Młodzieżowy Turniej Bokserski
im. Prof. Antoniego
Motyczki w Rydułtowach. Nie zabrakło
na tym turnieju reprezentantów UKS-u
Śląsk Ruda Śląska.
Bardzo dobrze zaprezentował się na nich
Marceli Janicki, który pokonał odwiecznego rywala z Gierałtowic – Dawida No- Rudzcy pięściarze odnotowali dobre starcia.
woka
stosunkiem
głosów 2:1. Ta wypunkty stosunkiem głosów 1:2 z Damiagrana jest niezwykle ważna dla Marcela,
nem Stanisławskim (Naprzód Lipiny).
który przełamał złą passę dzięki zaangaDamian Pasiek uległ na punkty 0:3
żowaniu i ogromowi pracy na treningach
z Błażejem Lutką (RMKS RYBNIK).
z trenerem Sarotą. Wspólnie poświęcili
W turnieju startowało 56 zawodników
mnóstwo czasu nad planem do walki.
z Okręgowego Śląskiego Związku BokNatomiast Konrad Gawron pokonał Góserskiego. W sumie odbyły się 22 walreckiego (06 Kleofas Katowice) 3:0. Daki.
wid Franczak nieznacznie przegrał na
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Szkoły w zapaśniczej odsłonie

Z duchem lekkiej atletyki

W miniony weekend w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w zapasach. Bardzo dobrze walczyli zawodnicy KS Pogoń Ruda
Śląska, uczniowie Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej. Kamil Zakrzewski (85 kg) i Michał Kareciński (48 kg) zdobyli złoto, a Marcin Cylok (56 kg)
brązowy medal. W klasyﬁkacji gimnazjów w stylu
klasycznym zapaśnicy Pogoni zdobyli drużynowo
trzecie miejsce.
Jako drużyna jeszcze lepiej zaprezentowali się
uczniowie Gimnazjum nr 4, w którym bardzo wielu
reprezentantów ma drużyna Slavii. Zajęli oni
pierwsze miejsce w klasyﬁkacji drużynowej.

W skrócie

Kolarskie
srebro

W dniach 30-31 maja w Pobiedziskach koło Poznania odbyły się kolarskie Mistrzostwa Polski w jeździe
indywidualnej na czas. Zawodnik
grupy kolarskiej „Twomark Alva 1”
Andrzej Kasprzyk zdobył srebrny
medal indywidualnie oraz brązowy
w parze z Jackiem Gardenerem.

Medaliści z Pogoni.
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Igrzyska na Halembie
W Szkole Podstawowej nr 15 odbyły
się XXVII Lekkoatletyczne Igrzyska
Sportowe. Twórcą igrzysk przed wieloma laty był ówczesny dyrektor Henryk
Kopeć. Przez wiele lat trwania imprezy
swoją karierę rozpoczynało w nich 32
medalistów Mistrzostw Polski.
W tegorocznej imprezie rozegrano 50
konkurencji, w których udział wzięło
niespełna 700 uczestników. Na otwarcie
igrzysk zapalono olimpijski znicz. Dokonał tego Kamil Kubicki, medalista
Mistrzostw Polski w biegu na 600 metrów, zaś Apel Olimpijski odczytała
wielokrotna medalistka Mistrzostw Śląska – Klaudia Lepa.
Wyróżniające się wyniki na poziomie
szkół podstawowych: Paulina Kozo
(SPS 15) – 60 m klas 6 – 8,87,

Karolina Bartusek (SPS 15) – 600 m
klas 6 – 1:58,61, Zuzanna Ziarnik (SP
41) – skok w dal klas 4 – 4,10, Weronika
Hanowska (SP 41) – 60 m klas 3 – 9,87,
Marcin Krupa (SP 41) – 150 m klas 4 –
SP 41– 23,53, Bartek Kurcjus (SP 6) –
skok w dal klas 4 – 4,34.
Wyróżniające się wyniki na poziomie szkół gimnazjalnych: Natalia Łącka (G 9) – 100 m – 12,93, Wiktoria Synowiec (G 1) – 100 m – 12,97, Piotr
Szykowski (G 18) – skok wzwyż – 165,
Krzysztof Szychta (G 9) – 100 m
– 12,39, Wiktoria Piątek (G 9) – 400 m
– 64,73.
Organizatorami byli Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
oraz TL Pogoń Ruda Śląska we współpracy z SPS 15 i Gimnazjum nr 9.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Pierwsze miejsce zdobył zespół SP nr 15.
W środę (10.06.) na Burlochu odbyły
się zawody dla młodych lekkoatletów.
Zmagania sportowe były podsumowaniem
trwającego dotychczas projektu „Lekkoatletyka sportem dla każdego”.
– Pogoda była dziś świetna, ponieważ
zmaganiom sportowym nie towarzyszył
upał. Na Burlochu było czuć ducha lekkiej
atletyki i to najważniejsze. Dziś nie było
najważniejsze kto wygra, ale to, że młodzież aktywnie spędziła czas przy tak rozwijających dyscyplinach sportowych –

mówiła Zuzanna Radecka-Pakaszewska,
koordynatorka projektu.
Celem imprezy jest popularyzacja lekkoatletyki wśród dzieci oraz integracja
uczniów rudzkich szkół podstawowych.
To innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności ﬁzycznej w formie
sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.
OGŁOSZENIE

TRWA NABÓR DO GIMNAZJUM NR 13
IM. ROBERTA SCHUMANA

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacjami na temat przyjęć uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum nr 13 im.
Roberta Schumana przy ul. Jankowskiego 2, Dyrektor Szkoły informuje, że
w roku szkolnym 2015/2016 otwarte będą klasy pierwsze gimnazjum, do których nieustannie trwa nabór. Uczniom, którzy rozpoczną naukę w murach naszej szkoły, proponujemy dodatkowe zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne,
informatyczne i inne, które prowadzić będzie wykwaliﬁkowana kadra nauczycieli.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Liga okręgowa 2014/2015, grupa: Katowice II

Urania jak się rozstrzela, to na
całego… i do wszystkich bramek
Urania Ruda Śląska 4:2 (0:2) Buk Rudy Wielkie
Dotychczas w meczach Uranii wprawdzie nie brakowało emocji, jednak po spotkaniach kibice nie mieli powodów do radości. Zupełnie inaczej było w sobotę (13.06.),
gdy na własnym boisku rudzianie zmierzyli
się z drużyną Buk Rudy Wielkie. Do przerwy gospodarze przegrywali 0:2 i mało kto
miał nadzieję, że sytuacja się poprawi.
Urania źle weszła w ten mecz. Obrońca
rudzian podał do Pardeli, ten nie zrozumiał
intencji podającego i piłka znalazła się
w siatce. Drugą bramkę również zdobyli
goście. W 40. minucie gry niefortunnie piłkę do własnej bramki skierował Kornas.
Goście prowadzili
Urania: Pardela, Wypiór, Cieślik, Jańczak (48’
więc do przerwy
Łukaszczyk), Koniorczyk, Kornas, Gabryś,
0:2, choć wcale
Musiał, Niemczyk (48’ Piecha), Barciaga,
nie strzelili gola.
Zalewski. Trener: Stanisław Mikusz.
Od pięćdziesiątej minuty zawodnicy z Kochłowic parli już na właściwą stronę. Najpierw dobrze przymierzył
Barciaga i mieliśmy kontaktowego gola.
Siedem minut później po wrzutce w pole
karne do piłki dopadł Kornas i wcisnął ją

Szalony mecz w Kochłowcach.

przy słupku zmieniając wynik na 2:2.
Bramkę na wagę trzech punktów strzelił
Kornas. Wówczas to goście postawili
wszystko na jedną kartę i łącznie z bramkarzem poszli pod bramkę rudzian. Taki

obrót akcji przyniósł rudzianom kontrę na
pustą bramkę – strzelił Piecha i trafił...
w słupek. Na szczęście dobitkę wykorzystał Zalewski i mecz zakończył się wynikiem 4:2.

Nieudana
podróż do Zabrza
MKS Zabrze Kończyce 3:2 (2:2)
GKS Wawel Wirek Ruda Śląska
Bardzo wymagający mecz stoczyła w sobotę (13.06.) drużyna Wawelu Wirek. Podopieczni Jarosława Zajdela zagrali z MKSem Zabrze Kończyce. Po wyrównanym spotkaniu z murawy to rudzianie schodzili pokonani.
– Pierwszą bramkę straciliśmy po błędzie
indywidualnym Maciejoka. Podał on piłkę do
przeciwnika, ten przelobował naszego bramkarza. Wyrównanie padło po dobrej akcji Luxa i precyzyjnym strzale Deptucha do pustej
bramki. Po chwili odpowiedzieli goście wykorzystując karnego. Sędzia podyktował go
za zagranie Krzysztofa Kałużnego. Przed
przerwą zdążyliśmy wyrównać po strzale
Pyca – relacjonował Jarosław Zajdel, trener
Wawelu. – W drugiej połowie mieliśmy przewagę, ale też straciliśmy bramkę i ostatecznie
przegraliśmy – podsumował.
Wawel: Gawlik – Wypiór, K. Kałużny,
Buchcik, Żur (67’ Sławik) – Wawrzyczek,
Pyc, Maciejok (67’ Leszków), G.
Kałużny, Foryś (67’ Deptuch) – Lux.
Trener: Jarosław Zajdel.

Piłka nożna – Puchar Polski

Pucharowy Dreszer Show!
„Zieloni” zakwalifikowali się do finału Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego
ZPN. W półfinale Grunwald Ruda Śląska wyeliminował Polonię Bytom.
Gwoździem do trumny bytomian były
trzy bramki Dreszera.
Początek jednak nie był wesoły. Już
w 8. minucie Stafański w polu karnym
poradził sobie z obrońcami Grunwaldu i
uderzył zdobywając bramkę na 0:1 pod
poprzeczkę. Wyrównanie na szczęście
padło jeszcze przed przerwą. W 34. minucie Włodarczyk ruszył lewym skrzydłem, minął Banasia i uderzył na bramkę. Kuczera źle sparował piłkę i Dreszer
z najbliższej odległości wpakował fut-

Liga okręgowa,
grupa:
Katowice II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grunwald: Lamlih – Kiepura, Szpoton (kpt),
Szczypior – Brzozowski, Maciongowski, Wolek,
Kowalski, Włodarczyk – Kot, Dreszer. Rezerwa:
Radkiewicz – Łęcki, Nowicki, Jagodziński,
Szczygieł, Soldak. Trener: Teodor Wawoczny.

89-23
72-21
70-25
54-37
62-48
66-55
48-50
45-39
42-35
47-50
48-70
52-79
45-65
36-59
29-83

Tabela IV ligi,
grupa: śląska I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ruch Radzionków
28
Zieloni Żarki
28
Sarmacja Będzin
28
Raków II Częstochowa 28
Przyszłość Ciochowice 28
Unia Ząbkowice
28
Gwarek Tarnowskie G. 28
Polonia Poraj
28
Górnik Piaski
28
RKS Grodziec
28
Slavia Ruda Śląska 28
Concordia Knurów
28
Pilica Koniecpol
28
MLKS Woźniki
28
Fortuna Gliwice
28

66
52
46
45
45
43
42
41
39
38
38
35
28
27
4

82-20
63-45
57-40
67-41
44-41
61-49
57-43
53-43
45-43
39-52
49-47
50-65
35-56
48-62
16-119

Grunwald miał wiele okazji w tym meczu.

W przedostatniej kolejce drużyna
Slavii pauzowała, natomiast w ostatnim meczu zmierzyła się na wyjeździe z Polonią Poraj. Po meczu
pełnym walki podopieczni trenera
Piotrowicza zwyciężyli 0:1. Zwycięską bramkę zdobył T. Rejmanowski.
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met, Kowalik, Moritz – Lach, Korban, Wujec,
T. Rejmanowski – Strzalla, Zalewski.
Zmiany: D. Maciaszczyk, M. Rejmanowski.

Tabela
„A” klasy

Sto lat Jastrząb!
się na zmianę nazwy, przez co powstało
Towarzystwo
Gimnastyczno-Sportowe
Polskich Kopalń Skarbowych na Górnym
Śląsku „Zgoda” Bielszowice. W pierwszych latach istnienia piłkarze bielszowickiego klubu wywalczyli awans z ówczesnej klasy C do klasy B. Największym
sukcesem był awans do ligi okręgowej w
1969 roku. Na tym poziomie rozgrywek
klub z Rudy Śląskiej występował przez następnych kilkanaście lat.
We wrześniu 1999 r. władze klubu
podjęły decyzję o zawieszeniu działalno-

70
64
61
51
49
44
43
41
41
36
36
31
31
28
17

Polonia Poraj
0:1(0:0)
Slavia
Ruda Śląska

bolówkę do siatki. Już od pierwszych
minut widać było, że jest to dzień Dreszera. W 67. minucie ten zawodnik
wszedł w pole karne z lewego skrzydła,
minął obrońcę i uderzył nie do obrony
po długim rogu. Piętnaście minut przed
końcem hattrick Dreszera stał się faktem. Włodarczyk podał piłkę do napastnika halembian, a ten nie dał szans
bramkarzowi Polonii.

Jubileusz

W Bielszowicach obchodzono w sobotę
(13.06.) 95-lecie powstania Jastrzębia Bielszowice. Podczas piknikowej imprezy
zmierzyły się drużyny oldboyów Jastrzębia
i Ruchu Chorzów. W spotkaniu gospodarze
okazali się lepsi, wygrywając 6:3 (5:0). Po
meczu odbył się rodzinny piknik.
Powstanie klubu datuje się na 26 czerwca 1920 roku. Według dostępnych informacji założycielami byli Izydor Botor,
Franciszek Jarczyk, Mikołaj Pośpiech, Edmund Kuszka, Ryszard Grzesik i Piotr
Szyguła. Ponad rok później zdecydowano

Energetyk ROW II Rybnik 29
Wilki Wilcza
29
LKS 1908 Nędza
29
Wyzwolenie Chorzów 29
Orzeł Mokre
29
Urania Ruda Śląska 29
KS 94 Rachowice
29
Wawel Wirek
29
ŁTS Łabędy
29
Tempo Paniówki
29
TKKF Zuch Orzepowice 29
Czarni Pyskowice
29
MKS Zabrze-Kończyce 29
Buk Rudy Wielkie
29
Zamkowiec Toszek
29

ści piłkarzy. Jednak bardzo szybko pojawili się ludzie, którzy postanowili
wskrzesić futbol w Bielszowicach. Tak
powstało Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb Bielszowice”. W 2004 r. ponownie
klub znalazł się w próżni i nie przystąpił
do rozgrywek z powodu problemów finansowych. Jednak po roku nastąpiła reaktywacja.
Sobotnie świętowanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze, ponieważ Jastrząb znów może cieszyć się z powrotu
do okręgówki.

Na boisku mimo upału nie
brakowało rywalizacji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Naprzód Lipiny
Jastrząb Bielszowice
Śląsk Świętochłowice
Kolejarz 24 Katowice
Strażak Mikołów
Pogoń Nowy Bytom
UKS Szopienice
1.FC Katowice
AKS II Mikołów
Hetman 22 Katowice
Stadion Śl. Chorzów
Urania II Ruda Śl.
Siemianowiczanka II

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23

53
48
43
41
39
38
32
26
25
24
24
21
9

86-25
79-28
64-29
65-39
61-41
40-27
47-61
33-39
38-56
32-54
46-56
31-72
20-115
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Wakacje
– por a bezpiecznych podróży!
Słoneczna pogoda zaczyna nam dopisywać, a my zaczynamy wykorzystywać już urlopy. Przed wakacyjnymi podróżami warto jednak
zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich. By wakacyjna droga przebiegła bez zakłóceń, warto zadbać o swój pojazd. O tym, jak
przygotować się do takich eskapad, rozmawialiśmy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem zarządzającym Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA.
– Zacznijmy od sprawdzenia opon. Zwróćmy
uwagę na stan gumy, czy nie jest popękana lub
zużyta, jaka jest głębokość bieżnika. Koniecznie
uzupełnijmy braki ciśnienia, a jeżeli jeszcze nie
wymieniliśmy opon na letnie, zróbmy to teraz.
Dzięki temu zmniejszymy zużycie paliwa i uchronimy ogumienie przed nadmiernym zużyciem.
Pamiętajmy, że nie wszystko jesteśmy w stanie
kontrolować sami. Tylko wykwaliﬁkowany mechanik bądź pracownik okręgowej stacji kontroli
pojazdów jest w stanie sprawdzić, czy wszystkie
układy funkcjonujące w samochodzie działają
sprawnie. Oprócz tego mechanik powinien zweryﬁkować, czy żaden z płynów eksploatacyjnych
nie wymaga wymiany. To wydaje się oczywiste,
ale kierowcy często pamiętają tylko o tym, aby
wymienić w aucie olej, ale już o płynie chłodniczym czy też hamulcowym zapominają. A wbrew
pozorom, to także ma wpływ na pojazd i nasze
bezpieczeństwo. Stary płyn hamulcowy ma niższą
temperaturę wrzenia i podczas awaryjnego hamowania może on się zwyczajnie zagotować
w zbiorniczku, powodując, że hamowanie będzie
znacznie mniej efektywne. A przecież chodzi
o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich wyruszających z nami w podróż. Kontrola nie trwa
długo. Wizyta w stacji kontroli pojazdów zajmie

MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

nam dosłownie kwadrans, a za pomocą znajdującego się w niej sprzętu diagności są w stanie wychwycić wiele usterek – tłumaczy Michał Kozłowski.
Układ hamulcowy jest strategicznym elementem samochodu ważnym dla naszego bezpieczeństwa – pamiętajmy o przyjrzeniu się przede
wszystkim klockom i tarczom. Do decyzji o ich
wymianie powinny skłonić ślady pęknięć lub
nadmiernego zużycia komponentów. Tarcze hamulcowe nie powinny być zardzewiałe i porysowane. Powodem do niepokoju są też wycieki lub
silne zawilgocenie podzespołu hydraulicznego.
Ważnym elementem jest układ rozrządu, który
steruje całym silnikiem. Producenci samochodów podają maksymalne okresy eksploatacji, po
których musi być on wymieniony. Zerwanie paska rozrządu jest poważną awarią, skutkującą
zwykle potrzebą generalnego remontu silnika.
Lepiej więc skontrolować przed wyjazdem, czy
nie należy wymienić elementów rozrządu. Wystarczy sprawdzić w instrukcji, po jakim przebiegu producent ją zaleca.
– Przed wyruszeniem w podróż warto również
poświęcić trochę czasu na sprawdzenie klimatyzacji – ﬁltra kabinowego i temperatury w nawiewach – oraz reﬂektorów i lamp pojazdu. Żarówki

reﬂektorów najlepiej wymieniać parami, unikając w ten sposób ich kolejnego przepalenia się w
niedługim czasie. Obecnie czyszczenie klimatyzacji i wymiana ﬁltra kabinowego to niewielkie
wydatki, a znacznie lepiej podróżuje się, gdy nie
myślimy o tym, że jest nam za gorąco. Dodatkowo poprawnie działająca klimatyzacja sprawia,
że na szybach nie osiada para, a to wpływa na
poprawę widoczności i nasze bezpieczeństwo –
mówi kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.
W wielu krajach istnieje obowiązek posiadania w samochodzie kompletu żarówek zapasowych. Sprawdźmy więc przepisy obowiązujące
w miejscu, do którego się wybieramy, by uniknąć
kosztownych niespodzianek w postaci mandatu.
– Pamiętajmy również o nas samych. Kierowca powinien wyruszyć w trasę wypoczęty. Jadąc

OMEGA Okręgowa
Stacja Kontroli
Pojazdów
– Godula
Ruda Śląska, ul. Stara 1
(róg ulicy Joanny i Starej),
czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14,

tel. 32 725-58-88
SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

www.auto-bud.com.pl

w dalszą podróż warto robić sobie krótkie przerwy. Lepiej jechać godzinę dłużej, ale dojechać.
Postój traktujmy jako chwilę relaksu, który pomoże w dalszym skupieniu się na drodze. Zachowajmy za kierownicą zdrowy rozsądek i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze – dodaje
Michał Kozłowski.
Większa ingerencja w silnik lub podzespoły
auta jest dziś utrudniona, samochody są coraz
bardziej zaawansowane technicznie i przeciętny
kierowca ma ograniczone możliwości dokonywania napraw we własnym zakresie. Warto jednak, szczególnie przed wakacyjnymi wyjazdami,
zwrócić uwagę na wszystkie niepokojące objawy
takie jak pukanie, stukanie czy nietypowe dźwięki i uczulić na nie specjalistę podczas wizyty
w serwisie.

