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Wywiad

Na Śląsku jest jeszcze sporo do zrobienia
– Pod koniec czerwca został Pan wybrany do zarządu województwa śląskiego. Jakie stawia Pan sobie wyzwania na
nowym stanowisku?
– Punkty programowe, które ustaliliśmy z naszymi koalicjantami, można podzielić na trzy grupy. Pierwszy z nich
dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Chcemy tego dokonać
poprzez doprowadzenie do uchwalenia
ustawy metropolitalnej, a co za tym idzie
– ściślejszej współpracy między miastami. Niektóre osoby twierdziły, że dobrowolna współpraca w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
będzie skuteczna. Wręcz przeciwnie.
Byłaby ona możliwa w miastach czy
w regionach, gdzie obywatele są aktywni
społecznie. Natomiast przy takim stopniu
aktywności obywatelskiej jaki jest na
Górnym Śląsku i fakcie, że ambicje niektórych prezydentów wychodzą na
pierwszy plan, GZM stał się kosztowną
zabawką, która nie przynosi pożądanych
efektów. Dlatego jedynym sposobem na
zapewnienie niezbędnego poziomu
współpracy jest zmobilizowanie posłów
do uchwalenia ustawy metropolitalnej.

Katowice są w tej chwili średniej wielkości miastem, dziesiątym w Polsce, które
dodatkowo zamiast rozwijać się, zwija
się. Naszym celem jest stać się silnym
organizmem. Jeżeli chcemy liczyć się
w skali krajowej, musimy być pierwsi albo drudzy.
Innym z priorytetów jest rozwój komunikacji rowerowej, aby nie tylko była ona
elementem rekreacji, ale także środkiem
komunikacji. Myślimy o powołaniu tzw.
oficera rowerowego, czyli urzędnika, który będzie koordynował działania związane
z rozwojem infrastruktury rowerowej.
Spotkaliśmy się już w tej sprawie z organizacjami pozarządowymi, które aktywnie
działają na promocji korzystania z dwóch
kółek. Teraz trzeba skoordynować te działania. Wystarczy spojrzeć na Hamburg,
gdzie przy stacjach metra funkcjonują wypożyczalnie rowerów. Idealnie byłoby,
gdyby udało się u nas zrobić coś podobnego przy dworcach i w ten sposób skutecznie włączyć rowery do komunikacji publicznej, a tym samym odkorkować miasta. Kolejnym pomysłem jest stworzenie
tras rowerowych wzdłuż Szlaku Zabytków
Techniki woj. śląskiego.

Jeżeli chodzi o sprawy związane z aktywnością obywatelską, wiodącym postulatem jest wprowadzenie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej na poziomie
sejmiku. W Polsce wciąż nie jest to powszechne rozwiązanie. I choć podobny
projekt był dyskutowany już w poprzedniej kadencji i został zamrożony, liczę na
to, że w końcu wejdzie w życie. Trzeci pakiet postulatów to sprawy związane z regionem i tożsamością. Nadal staramy się
działać na rzecz uznania śląskiego za język
regionalny oraz dokończenia podręcznika
edukacji regionalnej, nad którym prace są
bardzo zaawansowane.
– Bodaj jeszcze większym wyzwaniem
jest wprowadzenie wspólnego biletu na
Koleje Śląskie oraz przejazdy w ramach
KZK GOP.
– Droga do wprowadzenia Śląskiej Karty Usług Publicznych na poziomie KZK
GOP została już wytyczona. Natomiast póki co brakuje woli współpracy ze strony
Kolei Śląskich. Ja osobiście wiążę nadzieję na zmianę tej sytuacji wraz ze zmianą na
stanowisku prezesa Kolei Śląskich, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca. Dotychczasowy prezes był prezesem dobrym na

trudne czasy, czasy wyjścia z zapaści Kolei Śląskich, bo też z uwagi na problemy
finansowe spółka wycofywała się z projektu ŚKUP. Teraz natomiast potrzeba osoby kreatywnej i odważnej, która zdecyduje
się na wprowadzenie wspólnego biletu.
– W zarządzie województwa odpowiada Pan za sprawy kultury i ochrony
środowiska. Co w tych obszarach jest do
zrobienia?
– Jeżeli chodzi o kulturę to tutaj największym wyzwaniem są problemy finansowe i niedostateczny udział państwa we
współprowadzeniu śląskich ośrodków kulturalnych. W naszym regionie takie wsparcie otrzymuje jedynie Muzeum Śląskie,
więc patrząc na inne województwa – jesteśmy pod tym względem ubogimi braćmi.
Kolejny cel to dalszy rozwój Szlaku Zabytków Techniki, a zwłaszcza stworzenie
osi hutniczej. Ruda Śląska mogłaby stać
się jednym z kluczowych punktów takiej
trasy. Powinny się na niej znaleźć Huta
Królewska w Chorzowie, a dalej Walcownia Cynku w Szopienicach. Natomiast
Wielki Piec Hutniczy w Rudzie Śląskiej to
najważniejszy obiekt, bo jedyny taki w regionie, który pozostał w centrum osady
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Wspólny bilet na KZK GOP oraz pociągi, utworzenie trasy rowerowej na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego, a także przyłączenie do niego obiektów hutniczych, w tym
wielkiego pieca z Nowego Bytomia – to tylko niektóre z priorytetów Henryka Mercika, rudzianina, który od niedawna zasiada w zarządzie województwa śląskiego.

Henryk Mercik zasiada
w zarządzie woj. śląskiego.
przemysłowej. Wystarczy zresztą spojrzeć
na piec hutniczy, który miałem okazję
oglądać w Hattingen w Zagłębiu Ruhry.
Zainstalowano tam przeszkloną windę,
dzięki której można zobaczyć, w jaki sposób taki piec działa. Tym bardziej, że młode pokolenie w ogóle nie pamięta, jak to
wyglądało. Ruda Śląska stoi więc przed
szansą pokazania swoich walorów. Dawnych kopalni mamy w regionie sporo, ale
wielki piec jest jeden.
Joanna Oreł
REKLAMA

Rybołówka, czyli nasze śląskie Mazury

Tuż przy granicy z Rudą Śląską znajduje się wyjątkowe, zielone i zaciszne miejsce nad wodą. Można bez przesady powiedzieć, że to śląskie Mazury. Rybołówka, bo to o niej mowa, powstała z miłości do natury, zdrowego jedzenia oraz przepysznych ryb. Wakacyjny czas jest więc jedną z najlepszych okazji ku temu, by wybrać się do wędkarskiego serca Śląska.

– Rybołówka jest idealnym miejscem
dla osób, które chcą spędzić czas na łonie
natury, a niekoniecznie mają możliwość
wyjechania w dalsze rejony. Jesteśmy
z jednej strony w samym centrum Śląska,
ale z drugiej strony miejsce to zupełnie odbiega od przemysłowego charakteru regionu – podkreśla Katarzyna Owczarek, właścicielka Rybołówki.
W Rybołówce każdy znajdzie coś dla
siebie. Dla najmłodszych atrakcją jest minizoo – kozy, lamy, owieczki i osiołek oraz
zawsze głodne świnki wietnamskie. Swobodnie chodzące zwierzaki można głaskać
i karmić. Dzieci z przyjemnością spędzają
również czas na placu zabaw w czasie, gdy
rodzice mogą w spokoju zjeść pyszną rybkę i delektować się spokojem oraz pięk-

nem tego miejsca. Natomiast po dniu pełnym atrakcji można rodzinnie spędzić czas
przy ognisku lub grillu. To właśnie także
tutaj swoją przygodę z wędkarstwem mogą rozpocząć nawet ci, którzy nigdy nie
mieli wędki w ręku. – Każdy może spróbować swoich sił. Prowadzimy wypożyczalnię wędek, więc nie trzeba mieć specjalnych uprawnień czy karty wędkarskiej,
a nasi pracownicy chętnie pomogą początkującym – zachęca właścicielka.
Właściciele zadbali o amatorów wędkarstwa. W stawie Rybołówki można złowić m.in. takie okazy, jak olbrzymie, nawet
14-kilogramowe jesiotry, leszcze czy liny,
a także karpie i to w naprawdę dużym rozmiarze – często powyżej 20 kg. Prawdziwą
perełką tego miejsca jest jednak wyjątkowa

smażalnia ryb, która i wizualnie, i smakowo przenosi nas w odległe mazurskie klimaty. Poza przepysznymi rybami słodkowodnymi typu: pstrąg, sum, jesiotr czy
karp, w każdy czwartek przyjeżdżają prosto z Gdyni świeże ryby morskie – dorsze,
flądry, łososie, które kucharz z wyjątkowym smakiem smaży i grilluje dla gości.
W Rybołówce można kupić również naturalnie wędzone ryby, do których przygotowania używane jest głównie drewno olchowe oraz owocowe. Nie da się porównać
tych świeżych, ekologicznych ryb do tego,
co sprzedaje się w sklepach, ani smakowo,
ani jakościowo. Jeśli ktoś potrzebuje zakupić rybę do samodzielnego ugrillowania,
ma do wyboru w sklepie Rybołówki żywego: pstrąga, karpia, jesiotra lub suma.

Nic więc dziwnego, że do Rybołówki
ściągają goście nie tylko z całego Śląska,
ale także z Krakowa czy z Wrocławia.
Tym bardziej, że miejsce to nieustannie
się zmienia. Po ubiegłorocznym pożarze
właściciele postanowili rozbudować
obiekt o większą liczbę miejsc – stolików
na powietrzu. Jest też nowa zadaszona
wiata, pięknie przyozdobiona kwiatami,
powiększyła się także kuchnia, dzięki
czemu gościom jeszcze szybciej podawane są przepyszne ryby. Warto więc wybrać się do Rybołówki w Mikołowie (tuż
za granicą z Rudą Śląską), która czynna
jest codziennie od ok. godz. 7 do zmroku.

Paniowy

3

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 5.08.2015

POMOC

Nie oceniać innych, ale być dla innych

– Ksiądz proboszcz uratował mi w tamtym roku ży- jak można zrobić coś pożytecznego. Podejmowana
cie. Miałem ostre zapalenie trzustki, problemy z ser- działalność to także odpowiedź na wezwanie papieża
cem, cukrzycę, później traﬁłem na terapię, jednak po- Franciszka, by przygarniać ubogich, którzy są skarciąg do alkoholu był silniejszy. Przez długi czas spałem bem kościoła – tłumaczy ks. Wenzel.
Tak zaczęło się tworzenie wielkiej sieci pomocy
u kolegi w piwnicy. Ks. Piotr wyciągnął do mnie rękę
– zaoferował pomoc. Ostatnio poszedł ze mną do opartej na współpracy. Przychodzące do paraﬁi osoby
MOPS-u z prośbą o miejsce w noclegowni – mówi pan mówią, że wytworzyła się nić porozumienia między
Waldemar, który odwiedza paraﬁę. – Teraz przychodzę nimi a grupą wolontariuszy działających przy kościedo księdza i pomagam w czym się da. Już nie piję. By- le. Dlatego czują się tu jak w domu. – Jeśli ktoś może
łem także na pielgrzymce w Częstochowie. Mam obec- odwdzięczyć się, to odzyskuje wiarę w siebie i robi to
nie proste marzenia – by dostać pracę, pokój z kuchnią z wielką ochotą – mówi proboszcz, tłumacząc, czym
oraz odzyskać zaufanie rodziców, z którymi chciałbym dla niego jest całe przedsięwzięcie: – Pomaganie zaczyna się od zachwytu. Zachwytu nad człowiekiem,
znów mieć normalny kontakt – deklaruje.
– Jestem bezdomny, a o tym co dzieje się tu, w para- który mimo krętych życiowych dróg, ma pragnienie
ﬁi, dowiedziałem się od kolegi. Przychodzę tu już 11 Boga i bycia dla innych. Dopiero gdy człowiek dostrzega godność, tam
miesięcy. Widzę, że wygdzie tej godności poNa pytanie o to, co podopiecznym z paraﬁi pw. św.
chodzę powoli na proAndrzeja Boboli w Wirku podoba się najbardziej
zornie zupełnie nie ma,
stą – podkreśla Kaziw tej rodzinnej wspólnocie, odpowiadają, że nie
może być szczery w niemierz Klekot. – Tutaj
tylko piękne kazania, dobre obiady, ale przede
sieniu pomocy. Ważne
jest rodzinnie i radowszystkim to, że nikt ich stąd nie wygania oraz że
jest też, by osoba której
śnie. To mała paraﬁa
czują się tu potrzebni i kochani.
udziela się pomocy,
z ogromnym sercem.
również zachwyciła się
Byłem przez 25 lat daleko od Kościoła – teraz to życie mnie wciągnęło, jest tym, który dla niej otwiera swe serce. Zachwyt obu
dla mnie jak narkotyk – dodaje jego kolega, Janusz stron to dobry początek. Następnie rodzi się zaufanie
i można iść razem dalej…
Wawrzyniak.
Mija rok odkąd ks. Piotr Wenzel jest w wireckiej
W każdą niedzielę w krypcie kościoła św. A. Boboli
paraﬁi. Jednak kapelanem stowarzyszenia św. Filipa o godzinie 12 odprawiana jest msza święta dla osób uboNereusza jest już od 15 lat, stąd dobrze zna problemy gich, bezdomnych i tych co się źle mają przez uzależniemieszkańców Rudy Śląskiej – zwłaszcza tych najuboż- nia i inne życiowe nieszczęścia. Przychodzi 50-70
szych. – Szybko zauważyłem, że najlepiej zorganizo- osób, biorąc czynny udział: czytają, śpiewają, dają
waną i najliczniejszą grupą przy paraﬁi są ubodzy, świadectwa, zawsze kilka osób idzie do spowiedzi.
którzy trzy razy w tygodniu przychodzą po bochenek Później jest niedzielny obiad oraz rozmowy na życiochleba. Dostrzegłem ich potencjał – bo po co bezczyn- we tematy. Nikt nie jest tu oceniany, każdy może się
nie czekać dwie lub trzy godziny aż dowiozą pieczywo, zwierzyć, podzielić smutkami i radościami. Ubodzy

Efekty działania dopalaczy:
• poczucie niepokoju
• bóle głowy
• kłopoty ze snem
• palpitacje serca
• poczucie załamania
• ataki szału
• urojenia
• problemy z oddychaniem
• problemy z koncentracją
• stany lękowe
• znużenie
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Choć ich życie to często bardzo kręta i trudna droga, ksiądz proboszcz Piotr Wenzel dostrzega
w nich piękno dzieci bożych. Ubodzy i bezdomni, zarówno młodzi, jak i starsi, lgną do paraﬁi św.
Andrzeja Boboli w Wirku, słysząc od znajomych i przypadkowo spotkanych osób, że tam mogą
odnaleźć spokój w modlitwie oraz prawdziwe schronienie. Wielu z nich swoją wdzięczność okazuje przez pomoc przy pracach wokół kościoła. Jak mówi ks. Wenzel, robią to, bo wtedy czują się
potrzebni.

Ubodzy i bezdomni spotykają się co niedzielę na mszy świętej.
otrzymują także pomoc w ciągu tygodnia, kiedy to
około 40 osób przychodzi po chleb bądź inne wsparcie. A wszystko to może odbywać się dzięki zaangażowaniu: paraﬁan, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, sióstr Boromeuszek z Kochłowic i Mikołowa,
restauracji Ranczo, piekarniom Poloczka i Gerlacha,
zespołów charytatywnych, a przede wszystkim wolontariuszy niosących pomoc z radością. – My również otrzymujemy wiele od ubogich. Dostajemy przede
wszystkim ich życie – oni dzielą się z nami radościami
i smutkami, a także modlą się za tych, którzy wyszli do
nich z pomocą – zapewnia ks. Piotr Wenzel.
To jednak nie wszystko. Wielu z nich angażuje się
w remont przy probostwie, a dokładniej pod nim. Tam
właśnie, w podpiwniczeniu, proboszcz wymarzył sobie miejsce przyjazne ubogim i bezdomnym. – Powstają łazienki z pralką i prysznicem, sala spotkań,
kuchnia. Potrzebna jest nam pomoc nie tylko modli-

tewna, ale także materialna: można np. ugotować
obiad, kupić potrzebne materiały budowlane lub wpłacić darowiznę na konto paraﬁi z dopiskiem „Światło
w Familoku” – mówi.
Dla ilu osób taka forma pomocy stała się wstępem
do obrania nowego kierunku w życiu? – Z grupy, która
regularnie do nas uczęszcza, już 20 osób udało się na
zamkniętą ośmiotygodniową terapię odwykową. Potem wracają i zaczynają nowe życie – stawiają pierwsze od wielu lat trzeźwe kroki, mówią zapomniane słowa: dziękuję, przepraszam… Być przy tym, to przejmujące dla mnie doświadczenie. Niestety nie wszyscy w porę zmieniają życie. Kilku umarło zatrutych alkoholem.
W takich chwilach odczuwam smutek, że nie udało się
okazać im tyle dobroci, by chcieli pięknie żyć, z drugiej
jednak strony czuję radość, że przed śmiercią doświadczyli wspólnoty i miłości oraz spotkania z Bogiem –
mówi ksiądz proboszcz.
Magdalena Szewczyk

Nie biorę!

Wybrałem rolki.
PATRYK GRUSZKA

reprezentant Polski w dyscyplinie
Freestyle Slalom na Rolkach. Jeden
z pomysłodawców akcji ,,Break The Borders”

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!
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Ścieżki nie do przejścia

INTERWENCJE | 5.08.2015
REKLAMA
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Wizyty na cmentarzu przy ulicy Chorzowskiej przez stan tamtejszych alejek nie
należą do najłatwiejszych – wiedzą o tym w szczególności mieszkańcy Nowego Bytomia. Wracamy do sprawy, która niecały rok temu została poruszana na łamach
naszego tygodnika. Niestety – sytuacja od tamtej pory nie uległa poprawie.
Już w ubiegłym roku otrzymaliśmy zgłoszenie
o złym stanie ścieżek na cmentarzu w Nowym
Bytomiu. Problem stanowi w szczególności dojście
do nagrobków znajdujących się przy samym płocie
od strony byłych torów kolejowych. Na utrudnienia
narażone są najbardziej osoby starsze. Miasto
kolejny raz zapewniło, że sytuacja poprawi się.
wych, poinformowano, że w miarę posiadanych środków remont możliwy będzie
w 2015 roku. Okazuje się, że od tego czasu
stan ścieżek na wspomnianym cmentarzu
się nie zmienił. – Ostatnio byłam na cmentarzu i o mało nie skończyło się to złamaniem nogi. Kiedyś w końcu wyląduję w szpitalu – zgłasza załamana mieszkanka.
Czy do końca roku można spodziewać
się rozwiązania tej kwestii?

OGŁOSZENIA

Foto: arch.

Wprawdzie gdy pogoda dopisuje, dojście do nagrobków znajdujących się pod
płotem cmentarza jest jeszcze osiągalne.
Jednak deszcz, mokre liście czy śnieg
krzyżują plany – w szczególności osobom starszym. Problem zgłosiła nam już
w październiku ubiegłego roku mieszkanka Nowego Bytomia. – Chodzi
o cmentarz znajdujący się bliżej granicy
ze Świętochłowicami. Mam ogromne problemy z dojściem do grobu męża – nikt
nie chce się zająć zrobieniem w tamtym
miejscu porządnej ścieżki – mówiła rudzianka.
Kiedy w październiku ubiegłego roku
pytaliśmy rudzki magistrat o możliwość
powstania wybetonowanych ścieżek
w okolicach płotu od strony torów kolejo-

Stan cmentarnych dróżek nie uległ poprawie.
– Omawiane alejki rzeczywiście wymagają naprawy. Chcemy je systematycznie
remontować i takie prace będą w ciągu
najbliższych lat prowadzone. Szczegółowy zakres prac uzależniony będzie jednak

Daleko od krawężnika

od posiadanych środków ﬁnansowych –
zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Magdalena Szewczyk

|R��� Ś�����

Choć obecnie kursy KZK GOP rzadko obsługiwane są przez niewygodne autobusy wysokopodłogowe, zdarza się, że wiele problemów może przysporzyć także
autobus najnowszej generacji. Jak twierdzą niektórzy pasażerowie, są kierowcy,
którym zdarza się nie myśleć o ułatwieniach i bezpieczeństwie pasażerów.
tobusów na przystankach każdorazowo
przekazywane są do KZK GOP, który odpowiada za transport publiczny na terenie naszego miasta. Jeżeli ktoś widzi, że
kierowca nagminnie podjeżdża na przystanek za daleko od krawężnika i w ten
sposób utrudnia osobom starszym oraz
mającym problemy z poruszaniem wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, to powinien
zgłosić to KZK GOP lub pełnomocnikowi
prezydenta miasta ds. transportu zbiorowego. Najlepiej w takim przypadku wskazać numer boczny wozu lub jego numer
rejestracyjny oraz podać numer linii,
miejsce i godzinę zdarzenia – informuje
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta.
Magdalena Szewczyk

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu części nieruchomości gruntowej o powierzchni 400,00 m² położonej na działce
o oznaczeniu geodezyjnym nr 3.13613/68 przy ul. Gwardii Ludowej
w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem
na realizację projektu „Nasz ogród
społeczny” stanowiąca własność
Gminy Ruda Śląska a zarządzana
przez MPGM Sp. z o. o., która przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 2
lat na rzecz wnioskodawczyni.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Foto: MS

Prośbę o poruszenie tematu, dotyczącego podjeżdżania autobusów na przystanek, skierował do naszej redakcji rudzianin Piotr Sosna. – Chciałbym zwrócić
uwagę jak daleko od krawężników stają
kierowcy autobusów. Co z tego, że taki
pojazd jest niskopodłogowy, kiedy stanie
w odległości jednego metra od krawężnika – tłumaczy Czytelnik. – Oczywiście, w
przypadku młodej osoby można zrobić
większy krok, jednak dla osoby starszej to
spore utrudnienie. Ponadto wjazd wózkiem inwalidzkim czy z dzieckiem w wózko do tak zaparkowanego pojazdu jest
niemal niemożliwy – dodaje.
Temat postanowiliśmy przekazać do
rudzkiego magistratu. – Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania au-

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Dobrze zaparkowany autobus to duże udogodnienie dla starszych.

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu garażu usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii
– garaż nr 340,
stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy.
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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HALEMBA

Kiedyś była tu szkoła, a co powstanie teraz?
Budynek przy ul. Kłodnickiej 91 od
2012 roku świeci pustkami. Wiązało
się to z likwidacją technikum górniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i otwarciem nowych klas
górniczych w Zespole Szkół nr 5. Wobec tego miasto postanowiło sprzedać
budynek nowemu inwestorowi. – Nieruchomość przy ulicy Kłodnickiej, na
której znajdował się budynek dawnej
szkoły, została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – wyjaśnia Krzysztof
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Zgodnie z tym na terenie przy ul.
Kłodnickiej 91 może powstać obiekt
pod usługi publiczne takie jak: nauka,
oświata, kultura, zdrowie, opieka społeczna, administracja publiczna, obiekty sakralne, czy bazy gospodarcze zieleni miejskiej. – Na terenach UP1 dopuszczalne są również: inne usługi nie
wymienione wyżej, mieszkania dla
osób prowadzących obsługę funkcji

usługowej, budynki pomocnicze dla
obsługi funkcji przewidzianej planem,
budynki zamieszkania zbiorowego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, trasy i urządzenia komunikacyjne,
zieleń urządzona wraz z urządzeniami
sportu i rekreacji – wylicza Krzysztof
Piecha.
W końcu udało się znaleźć chętnego
nabywcę. – 28 lipca 2014 r. i 15 października 2014 r. zorganizowano ustne
przetargi nieograniczone na zbycie
działki, które nie wyłoniły nabywcy.
Działka została sprzedana w wyniku
rokowań przeprowadzonych w dniu
5 lutego br. – wyjaśnia Krzysztof Piecha.
Co planuje nowy inwestor, czyli firma handlowa Frapo-Invest z Konina,
która kupiła budynek za 1,5 mln zł?
Wiemy jedno – zrezygnowano z adaptacji dawnego budynku szkoły na
potrzeby hotelu. W ślad za tym pod
koniec lipca przy ul. Kłodnickiej 91
na mocy pozwolenia wydanego 2 lipca przez rudzkich urzędników pojawiły się ekipy budowlane i rozpoczęła się sukcesywna rozbiórka obiektu.

Foto: JO

Cztery tysiące metrów kwadratowych i cztery kondygnacje do utrzymania, co dawało w sumie ponad 200 tys. zł – tyle rocznie miasto musiało wydawać na utrzymanie budynku
po byłej szkole górniczej w Halembie (koszty zarządzania nieruchomością plus koszty związane z opłatami za centralne ogrzewanie). Nic więc dziwnego, że wystawiono go na
sprzedaż. Pomysły na zaadaptowanie obiektu były różne – wśród nich także ten dotyczący poszukiwania inwestora, który chciałby uruchomić tu hotel. Dziś ostatecznie trwa
rozbiórka budynku, a nowy właściciel nie chce zdradzić szczegółów planowanej inwestycji.

Pod koniec lipca rozpoczęła się rozbiórka budynku dawnej szkoły.
– Ta sprawa interesuje chyba każdego. Słyszeliśmy, że nowa firma związana jest z Polomarketem. Uważam
jednak, że zamiast sklepu w Halembie przydałoby się przedszkole, bo
tego brakuje w naszej dzielnicy
– uważa pani Monika, mieszkanka
Halemby.

Tymczasem jednak nowy nabywca
specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości oraz m.in. budowie sklepów
i wynajmu magazynów oraz sklepów.
Aczkolwiek przedstawiciele firmy Frapo-Invest nie chcą na razie zdradzić,
co powstanie na terenie przy ul. Kłodnickiej 91. 
Joanna Oreł

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących
się w rejonie: ul. Racławickiej, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, ul.
Orzegowskiej 54, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany i drogę dojazdową, Szybu
Lecha, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod tory kolejowe,
ul. Stanisława Moniuszki, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Admiralskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek przydomowy,
ul. Kolberga, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Górnej, która zostanie
oddana w dzierżawę pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Kalinowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę techniczno- ewakuacyjną, ul. Sportowców, która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek przydomowy,
ul. Narutowicza, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek przydomowy, ul.
Górnej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
ul. Zajęczej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.

REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
•
•
•

w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ul. 11 Listopada wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko;
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Tęczowej wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko;
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej-Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
i ul. Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

WOKÓŁ NAS | 5.08.2015

Wywiad z kimś takim jak ty

Dwujęzyczność
to ogromny atut
Emigracja, choć najczęściej kojarzy się z przymusem, dla niektórych okazuje się wielką szansą na rozwój,
spełnienie zawodowe i realizację swoich najskrytszych pomysłów. Monika Kostka, rudzianka, która 10
lat temu wyjechała do Irlandii, nie wiedziała co na nią czeka w nowym otoczeniu. Teraz prowadzi Polską
Szkołę Weekendową „Kleks” w mieście Arklow, która jest swoistym inkubatorem polskości dla dzieciaków.
Przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jest także doceniane przez samych Irlandczyków. Pani Monika wakacje spędza w Rudzie Śląskiej, dzięki czemu udało nam się z nią porozmawiać.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 12.08.2015 r. do 10.09.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 3 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
w pokoju nr 213.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 października 2015 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda
Śląska, lub na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl.
Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące
prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 października 2015 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail:
architektura@ruda-sl.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

WEZWANIE
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska wzywa użytkownika garażu murowanego położonego
w rejonie ulicy Szyb Andrzeja w Rudzie Śląskiej, na działce o oznaczeniu geodezyjnym
nr 2000/234, o stawienie się w tut. Urzędzie
Miasta , pok. 238 (budynek „A”, II p.) do dnia
31.08.2015 r. celem złożenia wyjaśnień dot.
korzystania z ww. nieruchomości bez tytułu
prawnego.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej znajdującej
się w rejonie: ul. Pokoju, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejące garaże murowane.

Foto: arch.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39
ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami),
a także na podstawie:
• uchwały nr 1106/LXI/2010 z dnia 13.05.2010 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w rejonie ul. 11 Listopada,
• uchwały nr 1102/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Tęczowej,
• uchwały nr PR.0007.168.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Chebziu pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i ulicą Dworcową (w rejonie Ronda Unii Europejskiej).

Monika Kostka wraz ze swoją uczennicą.
– Jak to się stało, że znalazła się Pani w Irlandii?
– Do Irlandii wyjechaliśmy, gdy mój mąż przeszedł pozytywnie proces rekrutacji do jednej z agencji Komisji Europejskiej, która mieści się pod Dublinem. Ja postanowiłam zrezygnować z pracy zawodowej i wspólnie zaplanowaliśmy wyjazd. Na miejscu
ukończyłam kurs grafiki komputerowej oraz udzielałam się jako wolontariusz w organizacji non-profit.
Jednak głównie zajmowałam się domem, a później
wychowywaniem dwójki dzieci. Gdy córki podrosły
i poszły do szkoły, zyskałam trochę czasu wolnego.
– Co stało się motywacją do tego, by zrealizować pomysł otwarcia polskiej szkoły?
– Odczuwałam silną potrzebę, by nasze dzieci nie
zapomniały o języku polskim oraz polskiej kulturze.
Dopóki dziewczynki były małe, a w domu rozmawialiśmy w języku polskim, proces przyswajania
języka przebiegał płynnie. Jednak im dzieci są starsze, tym mają coraz więcej języka angielskiego wokół siebie. Zauważyłam, że pomimo starań, zaczęły
mieć trudności w wypowiadaniu się w języku polskim. Wtedy pojawiła się myśl, że być może jest
więcej polskich dzieci, które chciałyby mieć na co
dzień kontakt z innymi polskimi dziećmi oraz że są
tacy rodzice, którzy chcieliby nauczać pociechy
w sposób bardziej zorganizowany. Rok temu rozdaliśmy ulotki informujące o naszej inicjatywie i tak
wszystko się rozkręciło.
– Czy zderzyła się Pani z jakimiś barierami,
bądź utrudnieniami organizacyjnymi?
– Podczas poszukiwań lokum, przy trzecim podejściu znalazłam szkołę, której dyrektor po wysłuchaniu mojego pomysłu, okazał pełne zaufanie i wręczył
mi klucze do szkoły pozwalając na prowadzenie zajęć w weekendy. Irlandczycy to bardzo przyjaźni,
otwarci ludzie i nie mają żadnych problemów z akceptacją masowo osiedlających się w ich kraju Polaków. Dodatkowo wsparła nas Ambasada RP.
– Jak wygląda działalność szkoły?

– Szkoła ma charakter weekendowy – zajęcia odbywają się w bloku czterogodzinnym. W tym czasie
dzieci mają dwie godziny nauczania języka polskiego, godzinę muzyki i godzinę wiedzy o Polsce –
wszystkie zajęcia prowadzone są tylko w języku
polskim. Staramy się również dbać o kulturę regionalną – dzieci nauczyły np. krakowiaka, którego
odtańczyły podczas parady z okazji Dnia Świętego
Patryka.
– Co jest ideą weekendowej szkoły?
– Naszym założeniem było przede wszystkim
uczenie języka polskiego, jednak nie w tradycyjnej,
szkolnej formie, ale w formie nieco ciekawszej. Poprzez interaktywne zajęcia historyczne, geograficzne, przyrodnicze, artystyczne i o kulturze, przemycamy język polski, który w ten sposób jest łatwiej
przyswajalny. Ważne jest to, że nie zamykamy się
przy tym w naszej grupie, ale otwieramy na kulturę
irlandzką – bierzemy udział w licznych miejscowych imprezach, chwaląc się naszymi tradycjami.
To już nie raz zostało docenione przez władze miasta.
– Jak ocenia Pani pierwszy rok działalności?
– Udało nam się zebrać grupkę ok. 40 dzieciaków,
które uczęszczały na nasze zajęcia, a od września naukę zaczynają kolejni uczniowie. Znalazłam także
garstkę prawdziwych nauczycieli z pasją, którzy mają serce dla dzieci i potrafią zainteresować ciekawymi formami zajęć. Początkowo działaliśmy jako organizacja wolontariacka, wszystko organizowałam
intuicyjnie i nie wiedziałam jaki będzie odzew. Okazuje się jednak, że w Irlandii jest zapotrzebowanie na
takie placówki. Dodatkowo mam świetne wsparcie
ze strony rodziców, którzy gdy tylko mogą, angażują
się w nasze przedsięwzięcia.
– To dopiero początek działalności szkoły. Jakie
stoją przed Panią wyzwania?
– Chcielibyśmy, by nasi uczniowie z biegiem czasu stali się dwujęzyczni – by język polski nie sprawiał im trudności i by mogli się nim płynnie posługiwać. Dzieci często nie zdają sobie sprawy, że dwujęzyczność jest ogromnym atutem. Dodatkowo zależy
nam, by nie zapominały o swoich korzeniach, zwyczajach i historii. Jeśli chodzi o przyszłość, to myślimy o stworzeniu kółka teatralnego oraz zajęciach
z języka angielskiego dla babć i dziadków, którzy
przyjeżdżają za swoimi wnukami do Irlandii. Marzą
mi się również wyjazdy z podopiecznymi do Polski,
po to by dzieciaki mogły „zanurzyć” się w języku
polskim i czuć się w nim jak najbardziej swobodnie.
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszam
do śledzenia strony naszej szkoły: www.arklowpolskaszkola.org oraz profilu szkoły na Facebook’u pod
nazwą PWS KLEKS.
– Tęskni Pani za Rudą Śląską?
– Oczywiście, stąd pochodzę i tu jest moja rodzina. Z radością przyjeżdżam tutaj podczas wakacji
i cieszę się, gdy przez dłuższy czas dzieci mogą spędzić czas z dziadkami. 
Magdalena Szewczyk
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Do końca wakacji zakończą się prace związane z rewitalizacją parku im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej - Rudzie. Prawie gotowa jest już muszla koncertowa, plac do musztry, oczko wodne i budynek cukiernio-kawiarni. Wiadomo też, kto
będzie prowadził w tym miejscu punkt gastronomiczny. Całość inwestycji będzie kosztowała ponad 2 mln zł. 6 września
w zrewitalizowanym już parku odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.

Park Kozioła pięknieje

– Dzięki rewitalizacji parku stworzymy zaplecze dla różnego rodzaju działań kulturalnych, imprez plenerowych,
pikników rodzinnych czy zawodów
sportowych. Będzie to idealne miejsce
wypoczynku dla rodzin z dziećmi, gdzie
można odpocząć, pospacerować,
a przede wszystkim zwolnić tempo życia – podkreśla Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Prace przy rewitalizacji parku rozpoczęły się w październiku ubiegłego
roku. Zgodnie z umową wykonawca
na zakończenie inwestycji ma czas do
października br. Firma prowadząca
prace zadeklarowała jednak, że jest
w stanie z całością robót zdążyć do
końca wakacji. – Wspólnie z wykonawcą ustaliliśmy termin zakończenia
robót budowlanych na 15 sierpnia,
później czekają nas jeszcze procedury
odbiorcze. Mam nadzieję, że wszystko
uda się na tyle sprawnie przeprowadzić, by 4 września można było już oddać park do użytku mieszkańcom –
mówi Janusz Garliński z Wydziału
Inwestycji.
Rewitalizacja parku kosztować będzie ponad 2 mln zł. Prawie gotowa
jest już muszla koncertowa, która została zadaszona plandeką. – Dzięki wykonaniu słupów nad sceną rozciągnięto specjalne zadaszenie. W ten sposób
nawet w razie niepogody bez przeszkód będzie można organizować tu
imprezy plenerowe – wyjaśnia Janusz
Garliński.

Do tej pory w ramach kompleksowej modernizacji parku zrealizowano
część robót ziemnych. Wykonano już
też przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Zaawansowane są również
prace przy budowie obiektu gastronomicznego. – Będzie to budynek z tarasem, w którym docelowo funkcjonować ma cukiernio-kawiarnia z ogródkiem letnim – mówi Janusz Garliński.
– Obiekt ten nawiązuje swoją architekturą i detalami elewacyjnymi do
kręgielni, która niegdyś funkcjonowała w parku w Rudzie – dodaje.
Rozstrzygnięto już przetarg na wynajem tego budynku pod działalność
gastronomiczną.
W ramach rewitalizacji parku obecnie trwają prace przy budowie placu
do musztry, który wykorzystywany
będzie podczas organizowanych
w tym miejscu Festiwali Orkiestr Dętych. Do zakończenia całości inwestycji pozostały jeszcze do wykończenia
prace związane z remontem chodników i alejek, budową oczka wodnego
i małego placu zabaw. Ponadto w parku zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie. W ramach odrębnego zamówienia w parku wykonany
został monitoring. Zamontowane zostały tam dwie kamery, z których obraz jest przesyłany do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej.
– Dzięki sprawnemu postępowi robót zaplanowany na 6 września tego
roku Festiwal Orkiestr Dętych odbę-

dzie się już w zupełnie nowej scenerii
– zapowiada prezydent Pierończyk.
W programie tegorocznego festiwalu
zaplanowano pokaz mażoretek z Miejskiego Domu Kultury w Katowicach
Ligocie oraz koncerty orkiestr dętych:
Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
kopalń: „Bielszowice” pod dyr. Zygmunta Kliksa, „Wirek” pod dyr. Mieczysława Mazura, „Halemba” pod
dyr. Piotra Szczygioła i „Pokój” pod
dyr. Jacka Kampy. W programie znalazł się także koncert zespołu „Swinging Schnitthappys”. Punktem specjalnym tegorocznej edycji będzie
koncert Alicji Majewskiej z towarzyszeniem akompaniamentu Włodzimierza Korcza. Imprezę w parku im.
Augustyna Kozioła w Rudzie poprzedzi przemarsz orkiestr sprzed Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana
Chroboka.
Park im. Augustyna Kozioła położony jest w dzielnicy Ruda przy ul.
Ballestremów i Piastowskiej. Założony został w latach 80. XIX wieku
z inicjatywy rodziny Ballestremów.
Kiedyś w parku była kręgielnia. Stara
muszla koncertowa z 1930 r. spłonęła
w 1992 r., a na jej miejscu w 1995 r.
wybudowano betonową. Park nosi
imię Augustyna Kozioła, znakomitego dyrygenta orkiestry górniczej byłej
kopalni „Wawel”. Ma powierzchnię
około 2,2 ha. Na terenie Rudy Śląskiej
znajduje się 8 parków.
IM

Cukiernio-kawiarnia będzie nawiązywać architekturą i detalami
elewacyjnymi do kręgielni, która niegdyś funkcjonowała w parku.

W parku ustawiane są już ławki.

Specjalne zadaszenie muszli koncertowej pozwoli organizować imprezy niezależnie od pogody.

Oczko wodne jest już prawie gotowe.
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Przeszło 60 wniosków złożyli rudzianie w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok! Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, remonty ogrodzeń, czy budowa punktu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych – to tylko niektóre z proponowanych inwestycji. O tym, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, mieszkańcy zdecydują w jesiennym głosowaniu. Na razie trwa weryﬁkacja złożonych wniosków. Na ich realizację przeznaczono ponad
2,6 mln zł.

Budżet obywatelski po raz trzeci!
Spośród 66 zgłoszonych przez
mieszkańców projektów, 57 wnioskodawcy określili jako zadania lokalne, zaś pozostałych dziewięć ma
mieć charakter ogólnomiejski. Najwięcej wniosków – po jedenaście
– złożono dla dwóch dzielnic Rudy
Śląskiej – Wirku i Rudy. Dla Halemby i Kochłowic wpłynęło po sześć
projektów, dla Nowego Bytomia
pięć, po cztery dla Orzegowa, Bielszowic i Bykowiny, trzy dla Goduli
i dwa dla Chebzia. Najmniej propozycji zadań do wykonania z budżetu
obywatelskiego, bo tylko jedną, złożono dla dzielnicy Czarny Las.
– Zgłaszane przez mieszkańców
projekty mają różnorodny charakter.
Okazuje się, że mieszkańcy, podobnie jak w latach ubiegłych, najchętniej wnioskują o tworzenie miejsc
służących do rekreacji, takich jak
place zabaw czy siłownie na wolnym
powietrzu. Sporo wniosków dotyczy
również infrastruktury sportowej
oraz drogowej – wymienia wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko. – Aktualnie trwa weryﬁkacja złożonych projektów – informuje.

Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy
realizacja danego zadania mieści się
w wyznaczonym budżecie, a jego
wykonanie jest możliwe w ciągu jednego roku budżetowego. Podczas
weryﬁkacji analizowana jest również
struktura własnościowa proponowanych przedsięwzięć, bo gmina może
inwestować jedynie na swoich terenach i w należących do niej obiektach. Istotnym elementem oceny jest
też to, czy zgłoszone zadanie nie pozostaje w sprzeczności z miejskim
planem zagospodarowania przestrzennego oraz czy po realizacji nie
będzie generowało niewspółmiernie
wysokich kosztów utrzymania w stosunku do wartości inwestycji.
Przypomnijmy, że w 2016 roku na
realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 650 000 zł, z czego
na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim zaplanowano
1 000 000 zł, natomiast na zadania
o charakterze lokalnym zostanie
przeznaczonych 1 650 000 zł – po
150 000 zł dla każdej dzielnicy.
Lista projektów, które pozytywnie
przejdą weryﬁkację i będą poddane

pod głosowanie będzie przedstawiona
z początkiem września. – Głosowanie
na zadania, które realizowane będą
w przyszłym roku, potrwa od 7 do 18
września, a zwycięskie projekty poznamy do końca września – mówi Grażyna Janduła – Jonda, sekretarz miasta.
Kartę do głosowania będzie mógł
wypełnić każdy mieszkaniec Rudy
Śląskiej powyżej 16. roku życia.
W toku głosowania będzie można
wskazać jedno zadanie o charakterze
ogólnomiejskim oraz dwa projekty
dzielnicowe. Co istotne, w ostatecznym rozrachunku realizowane będą
te projekty, które uzyskały w głosowaniu minimum 30 głosów, czyli tyle, ile wynosi wymagane minimalne
poparcie dla składanych wniosków.
Wydzielenie z przyszłorocznego
budżetu miasta specjalnej puli do
dyspozycji mieszkańców to trzecia
tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie Śląskiej. W 2013
roku rudzianie decydowali, na co
wydać 2 mln zł w roku 2014, natomiast rok temu wybierali propozycje
inwestycji, które realizowane są
w tym roku. Na ten cel w budżecie
miasta zarezerwowano 2,375 mln zł.

Na zgłoszone w ubiegłym roku
projekty głosowało blisko 4 tys. rudzian. – Sztandarową inwestycją tegorocznego budżetu obywatelskiego
jest niewątpliwie budowa obwodowej trasy rowerowej. Pomysłodawcy
tego projektu przewidzieli utworzenie 30 km trasy łączącej wszystkie
dzielnice Rudy Śląskiej. W lipcu
przekazaliśmy tereny budowy pod realizację kolejnych odcinków trasy –
podkreśla wiceprezydent Krzysteczko. Przekazane zostały tereny pod
budowę odcinków o łącznej długości
1,5 km. Najdłuższa z planowanych,
dwukierunkowa ścieżka rowerowa,
o długości 630 m, znajdzie się w rejonie ul. Kokota i połączy ul. Partyzantów z ulicą Cynkową. Kolejne
ścieżki powstaną wzdłuż ulic Chorzowskiej oraz Wolności. Pierwsza
z nich, o długości około 600 m, będzie przebiegała od budynku przy ul.
Chorzowskiej 2 do skrzyżowania
z ulicą Ratowników. Druga, o długości 270 m, poprowadzona będzie od
ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny w Rudzie.
W ubiegłym roku, oprócz obwodowej trasy rowerowej, która jest

zadaniem ogólnomiejskim, wybrano
do realizacji siedemnaście inwestycji
lokalnych, a wśród nich: budowę
stref rekreacji w Bykowinie i Rudzie
oraz placu zabaw z boiskiem w Goduli, rozbudowę placu zabaw w Kochłowicach, instalację monitoringu
w SP nr 18 oraz w ZSO nr 3, a także
rozbudowę infrastruktury sportowej
przy SP nr 41. Aktualnie prowadzone
są prace związane z wymianą posadzki w MP nr 20 i schodów prowadzących do tej placówki oraz remontem ogrodzenia przy MP nr 36.
Większość z tych inwestycji zakończy się w ciągu najbliższych trzech
miesięcy. W roku 2013 do realizacji
wybrano dziewięć projektów, które
zostały ujęte w budżecie miasta na
kolejny rok.
Budżet obywatelski, zwany także
partycypacyjnym, powstał w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. W Polsce
po raz pierwszy budżet obywatelski
wprowadziły
władze
Sopotu
w 2011 r.
DR

Rozpoczęły się już prace w ramach realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego termomodernizacji placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej. Docieplane są właśnie 3 przedszkola, pozostałe placówki objęte projektem czekają na początek robót, które zakończyć się mają w listopadzie tego
roku.

Oszczędności dzięki PPP

– Partnerstwo publiczno-prywatne
to duża szansa dla samorządów, chociaż niektórzy boją się tego rozwiązania. My dzięki współpracy z partnerem prywatnym poprawimy warunki
nauki w naszych szkołach i przedszkolach, jednocześnie obniżając
koszty zużycia w nich energii – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Przedsięwzięcie obejmuje 12 placówek oświatowych z terenu Rudy
Śląskiej. Siedem z nich będzie poddanych kompleksowej termomodernizacji (pięć pozostałych placówek
ztermomodernizowano już w poprzednich latach). Monitoringiem
zużycia energii będzie natomiast objęte wszystkie dwanaście szkół
i przedszkoli. Oznacza to, że zosta-

nie w nich zamontowany system
informatyczny, który poprzez zdalne zarządzanie zoptymalizuje zużycie ciepła. Wykonawca będzie go
monitorował przez kolejnych dziesięć lat. Ma to pomóc w osiągnięciu
takich parametrów, które pozwolą
na obniżenie rachunków za ogrzewanie.
Prace rozpoczęły się od miejskich
przedszkoli nr 7, 32 i 38. – Obecnie
trwa tam docieplanie budynków oraz
demontaż instalacji CO. Przy okazji,
w ramach odrębnej inwestycji, remontujemy tam pomieszczenia sanitarne – mówi Jarosław Kochański
z Wydziału Inwestycji UM. Wcześniej wykonawca zgromadził niezbędną dokumentację ze wszystkimi
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uzgodnieniami i pozwoleniami,
a w objętych projektem placówkach
odbyły się spotkania, podczas których rodzice wychowanków, pracownicy oraz wszyscy zainteresowani
mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jaki jest zakres inwestycji oraz jakie
korzyści ona przyniesie.
Inwestycję realizuje konsorcjum
ﬁrm Siemens i Siemens Finance.
Umowę w tej sprawie podpisano
w listopadzie ubiegłego roku. Z wyliczeń przedstawionych przez konsorcjum wynika, że po zrealizowaniu
inwestycji oszczędność energii cieplnej w perspektywie dziesięciu lat
wyniesie ponad 4,3 mln zł. Z kolei
zmiana oświetlenia na energooszczędne ma przynieść w tym czasie
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prawie 190 tys. zł oszczędności.
– Pieniądze, które zaoszczędzimy
dzięki inwestycji, będziemy przeznaczać na wynagrodzenie wykonawcy.
W ten sposób w części będzie się ona
samoﬁnansowała – tłumaczy Grażyna Dziedzic.
Realizacja przedsięwzięcia będzie
kosztowała prawie 14,2 mln zł. Całość prac zostanie sﬁnansowana
„z kieszeni” wykonawcy. Miasto natomiast za wykonane roboty będzie
płaciło w ratach przez dziesięć lat.
W tym czasie ﬁrmy Siemens i Siemens Finance będą musiały utrzymać odpowiednie parametry miejskich budynków, które pozwolą na
osiągnięcie zakładanych oszczędności.

Termomodernizacja i monitoring
zużycia energii zostaną wykonane
w: Gimnazjum nr 2 przy ul. Sprusa,
Przedszkolu nr 42 przy ul. Brzozowej, Przedszkolu nr 40 przy ul. Norwida, Przedszkolu nr 38 przy ul.
Astrów, Przedszkolu nr 32 przy ul.
Tunkla, Przedszkolu nr 9 przy ul.
Modrzejewskiej i Przedszkolu nr 7
przy ul. Wolności. Urządzenia monitorujące procesy grzewcze zainstalowane zostaną także w: Przedszkolu
nr 47 przy ul. Szramka, Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Jankowskiego,
Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej
oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej.
WG
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EKOwiadomości

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

Jaki mamy wpływ na środowisko jako ludzie? Czy to nasze działania przyczyniają się do tego, że środowisko naturalne jest w coraz gorszym stanie? Co powinniśmy zrobić, żeby było lepiej? Czy popełniamy ekologiczne „grzechy” wobec natury?

Ekologiczny „grzech”

Problem z pewnością narasta. Kilkanaście lat temu nikt nie przejmował
się zbytnio tym, że przemysł emituje
do wody, powietrza i gleby niebezpieczne substancje. Liczył się jedynie
efekt ekonomiczny, a nie ekologiczny. Dzisiaj do sprawy nie podchodzimy już z taką dozą aprobaty. Coraz
częściej zaczynamy piętnować te zakłady, które wpływają negatywnie na
środowisko naturalne. Jaką rolę w tym
wszystkim odgrywa jednak Kościół?
Coraz częściej mówi się o ekologicznych „grzechach” wobec natury, a duchowni zaczynają o ekologii przypominać nam również z ambony.
Papież Franciszek w swojej najnowszej encyklice „Laudato si” (Pochwalony bądź) pisze, że wiele badań
pokazuje, że to właśnie my – ludzie –
odpowiadamy za globalne ocieplenie,
poprzez działania szkodliwe na rzecz
środowiska, w tym emisję gazów cieplarnianych. Naszym zadaniem jest
więc zmiana stylu życia, tak aby stało
się ono mniej konsumpcyjne.
Kościoły coraz częściej dostrzegają
wiele możliwości płynących z działań
na rzecz środowiska naturalnego. Korzystając z nowinek technologicznych
stosują w budynkach sakralnych rozwiązania, które przyczyniają się do
poprawy stanu środowiska. Coraz
częściej na dachach kościołów można
zobaczyć np. kolektory słoneczne,
budynki są ogrzewane przy użyciu
ekologicznych pieców lub pomp ciepła. Duchowni dostrzegają w rozwiązaniach ekologicznych zarówno
oszczędność finansową, ale zdają sobie również sprawę, że to dobry przykład i czyny przemawiają najbardziej
do ludzi.
Ekologiczne rozwiązania w obiektach sakralnych przestają już dziwić,
a wręcz stają się atrakcją turystyczną.
Opactwo w Rudach Raciborskich jest
tego doskonałym przykładem. Ze
względu na zabytkowy charakter
obiektów trudno było dostosować
pewne rodzaje rozwiązań technologicznych związanych z ogrzewaniem
budynków (nie można było np. zasto-

sować tradycyjnych grzejników).
W efekcie w Rudach Raciborskich
powstał bardzo ciekawy ekologicznie
projekt oraz eko ciekawostka jednocześnie.
W wyniku realizacji projektu pn.
„Modernizacja gospodarki cieplnej
Pocysterskiego Zespołu KlasztornoPałacowego w Rudach” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach zamontowano m.in. pompy
ciepła o łącznej mocy 475,3 kW
wspomagane przez układ kolektorów
słonecznych. Pompy ciepła wraz ze
zbiornikami i armaturą zostały zlokalizowane w piwnicy. Dolnym źródłem
dla pomp ciepła jest pionowy kolektor gruntowy umieszczony w najbliższym otoczeniu Zespołu Klasztorno
– Pałacowego w Rudach. Płaskie kolektory słoneczne zostały natomiast
umieszczone na wystawionym na południe dachu klasztoru. Bateria kolektorów słonecznych służy głównie do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne wspomagają także pompę ciepła, a w okresie
dużego nasłonecznienia nadmiar cie-

pła jest akumulowany w ziemi poprzez pionowy kolektor gruntowy.
Źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny pogodowy układ regulacji i temperatury ogrzewania z programatorem czasowym umożliwiającym nocne i tygodniowe osłabienie
ogrzewania. Ponadto w obiektach sakralnych funkcjonuje ogrzewanie
podłogowe z dodatkiem niewielkiej
ilości grzejników c.o. oraz nagrzewnic powietrza w tych miejscach,
w których ogrzewanie podłogowe nie
zapewniało właściwej temperatury
w pomieszczeniu. Instalacja ogrzewania została wyposażona w układy automatycznej regulacji (zawory termostatyczne i programowalne sterowniki
pogodowe dla poszczególnych grup
pomieszczeń umożliwiające regulację
ilości ciepła). Zamiast tradycyjnych
pieców węglowych w budynku kościoła zastosowano wodne wentylatory. Oprócz dużej oszczędności ekologiczne rozwiązania w opactwie stanowią również ciekawostkę technologiczną dla odwiedzających turystów.
WFOŚiGW w Katowicach dostrzega

zaangażowanie duchownych w sprawy ekologii. Kościół na Śląsku jest
dużym wsparciem wobec podejmowanych przez Fundusz działań. Dlatego 30 lipca o tym, na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie podmioty kościelne i jakie muszą
spełnić warunki, mówili pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach podczas spotkania
księży dziekanów Archidiecezji Katowickiej w Brennej. Wśród uczestników byli także: metropolita katowicki
arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. Poza przedstawieniem
oferty Funduszu spotkanie było okazją do rozmowy na temat ochrony powietrza na Śląsku oraz „ekologicznej”
encykliki papieża Franciszka.
Arcybiskup Skworc zapowiedział,
że o zagadnieniach związanych
z ochroną środowiska mówić będzie
podczas sierpniowej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Andrzej Pilot podziękował za
zaangażowanie arcybiskupa Wiktora
Skworca w działania, których celem
jest poprawa jakości powietrza w województwie śląskim. Prezes katowickiego Funduszu podtrzymał propozycję stworzenia „koalicji na rzecz czystego powietrza na Śląsku”. Podczas
majowej Pielgrzymki Mężczyzn
i Młodzieńców do Piekar Śląskich
hierarcha odniósł się do problemów
wynikających z zanieczyszczania powietrza: – Nie przyczyniajmy się do
zatruwania siebie nawzajem – wzywał abp Wiktor Skworc. – 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 hierarcha.
Agnieszka Kominek
Foto źródło:
www.wfosigw.katowice.pl

11

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

OGŁOSZENIA| 5.08.2015

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych
Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Termin składania ofert

Uwagi

Adres lokalu

Pow.
m2

Stawka
ekspl.wywoł.
zł/m2 netto

Ruda Śl. 3
ul. Joanny 14b

41,64

19,24

2.229,00
+ 123,00

21.08.2015 r.

w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 4
ul. Ludwika Piechy 6

34,20

15,84

1.572,00
+ 123,00

21.08.2015 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 5a

29,60

15,84

1.416,00
+ 123,00

21.08.2015 r.

parter w bud.
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu :
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza się na dzień 12.08.2015 r.
po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów .
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty
czynszowej .
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na w/w konto w kwocie
100,00zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru
faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” ul. Joanny 14b o pow. 41,64 m2, ul. Ludwika Piechy 6 o pow. 34,20 m2,
ul. Brygadzistów 5a o pow. 29,60 m2, w terminie do dnia 21.08.2015 r. do godz. 9.00..
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2015 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna .
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu
i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w
terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

i n f o r m u j e o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań
na zasadzie umowy najmu, których stawki czynszowe wynoszą:
adres , struktura, piętro pow. użytkowa wyposażenie 
stawka czynszowa*
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
38,00 m2 brak c.o. 
11,50 zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 6/101, 2 p. + k., VIII piętro
39,30 m2 winda 
14,00 zł
2
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro 39,00 m brak gazu i c.o. 
14,00 zł
ul. Wolności 7a m 4, 2 p. + k I piętro 47,00 m2 brak gazu i c.o. 
14 ,00 zł
ul. Adama Mickiewicza 8/41, 2 p. + k., III piętro
38,00 m2 winda 
14,00 zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
37,50 m2 winda 
13,50 zł
*
oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię
cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.
Wnioski dot. ww. mieszkań należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Magazynowej 12 wraz z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium należy
wpłacać na konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43102024010000030200393751.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą
okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na objęcie mieszkania nie podpisze
umowy najmu i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.
Przedmiotowe umowy mogą zostać zawarte jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego
przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu
zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.

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 4/61, 2 p. + k., X piętro
o pow. 37,10 m2 
67.578,- zł
ul. Lipińska 4c/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 63,45 m2 
117.108,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Kard. Augusta Hlonda 7/7, 3 p. + k., I piętro
o pow. 62,10 m2 
111.392,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 13b/13, 1 p. + k., VI piętro
o pow. 33,40 m2 
59.568,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
o pow. 46,40 m2 
105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/108, 2 p. + k., X piętro
o pow. 45,30 m2 
74.730,- zł
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 37,90 m2 
85.031,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Brygadzistów 5a/6, 3 p. + k., II piętro
o pow. 60,01 m2 
126.662,- zł
ul. Pawła Poloczka 6a/9, 4 p. + k., IV piętro
o pow. 73,00 m2 
133.074,- zł
w Rudzie Śl. – Kochłowicach:
ul. Oświęcimskiej 85b/26, 2 p. + k.,V piętro
o pow. 42,63 m2 
81.805,- zł
II Przetarg
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 m 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. Brygadzistów 3/28, 1 p. + k., III piętro
o pow. 30,90 m2 
64.400,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2 
73.522,- 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 25.08.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę 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
25.08.2015 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 26.08.2015 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 17.08.2015 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-go 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.
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CHWILÓWKI

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Tel. 690-020-740

śp. Lecha Durasiewicza

KREDYTY
ODDŁUŻENIA

wieloletniego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
dobrego kolegi i przyjaciela
żonie i córce oraz bliskim
składają
członkowie NSZZ ,,Solidarność” przy RSM

POŻEGNALIŚMY KOLEGĘ
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że zmarł wieloletni pracownik
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Przewodniczący
NSZZ „Solidarność” przy RSM

Pan Lech Durasiewicz.

Pozostawił po sobie smutek najbliższych i żal przyjaciół.
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia przekazujemy
Rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Bernadecie Durasiewicz i Pani Annie Durasiewicz
pracownicom Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA
śp. Lecha DURASIEWICZA
wieloletniego pracownika
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia
Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w rejonie:
ul. Katowickiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne.
tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166016, Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10. Dział reklamy:
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz.
pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl,
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie. pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

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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 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.
 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne.
Tel. 505-180-050.
 Elastyczna pożyczka z dojazdem. Tel.
780-116-672.
 Regulawanie stanów prawnych
nieruchomości. Odzyskiwanie nieruchomości. Tel. 601-934-901, 667588-400.
 Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 668-681-880.

Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin – solidnie. Tel. 606-274-056.
 Usługi: gładzie, kafelki, malowanie.
Tel. 696-045-930.
 Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504612-269.
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.
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 Kupię mieszkanie, gotówka, Godula,
tel. 731-765-095.


KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.
 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, jednopokojowe, 30 m , 79
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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Godula, dwupokojowe, 38 m2, 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 63
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
 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
330.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 M-4, 60 m , 126 tys. zł, Podlas, c.o.
miejskie, CONTRACTUM, tel. 793-396040.
2

 M-2, 32 m2, 55 tys. zł, Nałkowskiej,
balkon, CONTRACTUM, tel. 793-396040.
 Sprzedam 51 m do remontu – Godula. Tel. 506-066-860.
2

 Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel. 511565-145.
 Do wynajęcia wyposażona kawalerka
– Godula. Tel. 503-604-848.
 Sprzedam nieruchomość zabudowaną pow. 0.2521 ha w Rudzie Śląskiej-Bielszowice. Consensio, tel. 601-934-091 lub
667-588-400.
 Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 829 m2, Ruda Śląska ul. Orzeszkowej, Nr działki 1298/109 za 164 000,00
zł. Cena do negocjacji. Tel. 507-144-498.
 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 57 m2, Niedurnego 43. Tel. 601959-140.

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

 Do wynajęcia pawilon, Bykowina, 40
m2, działka 200 m2 – na działalność. Tel.
509-737-782.

 Godula – sprzedam 40 m2, 99.000 zł.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Połowę domu po remoncie z ogrodem Wirek sprzedam. Tel. 601-426-929.

 Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
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 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 794-041-006.
 Kawalerki: Wirek 34 m , 69 tys., Solidarności, 30 m2, komfort 79 tys., Brygadzistów, 31 m2, 69 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.
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 Dwupokojowe: Westerplatte, 38 m2,
79 tys., Zamenhofa, 37 m2, 105 tys., Kanarków 50 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel.
793-017-323.

Trzypokojowe: Sztygarska, 59 m2,
143 tys., Gilów, 61 m2, po remoncie 139
tys., Curie 49 m2, 109 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.

Czteropokojowe: Kukułcza, 71 m2,
159 tys., po remoncie OKAZJA, Paderewskiego 70 m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

Mieszkanie 2 pok. kuchnia 37 m2,
Ruda Wolności 20 – sprzedam. Tel. 664934-808.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
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 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
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 Przyjmę kierowcę C+E transport krajowy, tel. 793-051-013.
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 728-593892.
 Zatrudnię Panie do produkcji w Rudzie Śląskiej. Wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Kontakt: admarpraca@onet.pl.
 Firma Bedamex zatrudni pracowników budowlanych z doświadczeniem.
Halembska 113, 41-706 Ruda Śląska, tel.
601-934-095, 601-504-030 w godz. 7.3014.30.
 Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy, monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel. 602-461-615.
 Studio Fryzjerskie Damian Duda zatrudni fryzjera/fryzjerkę z min. 2-letnim
stażem na korzystnych warunkach. Tel.
32 340-85-75, 606-804-990.
 Zatrudnię fryzjerkę od zaraz. Tel. 509737-781.
 Zatrudnię wulkanizatora i mechanika
samochodowego z doświadczeniem. Tel.
501-423-269.
 Zatrudnię technika dentystycznego w akrylu, Halemba. Tel. 601-888820.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510823-457.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat dwóch
nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej,
stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2, użytki: LzIII,
R-IIIa, R-IIIb,
– 1447/24 o powierzchni 1295 m2, użytki: R-IIIa,
R-IIIb,
obręb Orzegów, zapisanych na karcie mapy 2 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
działki nr 1445/24 i 1447/24 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw.
działek pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 1445/24 – 167.000,00 zł,
– dla działki nr 1447/24 – 148.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy
uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne
będą do końca marca każdego roku przez cały okres
użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej
może być aktualizowana na zasadach określonych
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa
się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5
lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do
rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2015 r.
o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia
09.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 1445/24 – 8.400,00 zł, 1447/24
– 7.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa,
działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32/
248-75-63.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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I RUDZKI PÓŁMARATON INDUSTRIALNY

80-letni Kazimierz Łopatka (w środku) po zakończeniu biegu na 7 km.

Foto: UM Ruda Śląska
Foto: UM Ruda Śląska

Nordic walking cieszył się dużym zainteresowaniem.

Foto: UM Ruda Śląska

W półmaratonie wystartowały 844 osoby.

Foto: UM Ruda Śląska

Zawodnicy na kilka minut przed startem.

Foto: UM Ruda Śląska

W ramach półmaratonu odbyły się biegi dla dzieci.

Zygmunt Kalinowski z Augustem Jakubikiem.

87-letni Edward Mucha na trasie półmaratonu.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Przeszło 1,1 tys osób stanęło na starcie I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego! Zawodnicy o zmroku, przy wtórze
ostrego dopingu, pokonali dystans 21 km. Biegowi głównemu
towarzyszył bieg na dystansie 7 km oraz rywalizacja nordic
walking. – Cieszę się, że tak wiele osób zawitało dzisiaj do Rudy
Śląskiej. Z pewnością impreza będzie cykliczna. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratuluję, a mieszkańcom dziękuję za
wspaniały doping na trasie – podkreślała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Trasa biegu została poprowadzona 7 km pętlą, którą zawodnicy mieli pokonać raz – w przypadku startu na 7 km – lub trzykrotnie – w przypadku półmaratonu. Na dystansie półmaratońskim najlepsi okazali się być Kenijczycy – John Tanui (01:05:30)
oraz Wambua Boniface (01:05:38). Trzeci do mety dobiegł Pavlo Vereckiy z Ukrainy (01:07:38). W kategorii kobiet Kenijki
stanęły na pierwszych trzech miejscach – Rebecca Korir
(01:16:04), Gladys Kiprotich (01:16:24) oraz Salina Jebet
(01:17:21). W biegu na 7 km wśród mężczyzn najlepszy okazał
się Siergiej Fiskovicz z Ukrainy (00:24:11), na drugim miejscu
uplasował się rudzianin Damian Połeć (00:24:21), zaś miejsce
trzecie zajął Piotr Cieniawski z Bytomia (00:26:34). – Biegło się
naprawdę dobrze, trasa sympatyczna. Pora idealna – podkreślał
zadowolony brązowy medalista.
Wśród kobiet w dystansie na 7 km najlepsza okazała się Elżbieta Lewicka z Knurowa (00:29:24). Druga na metę przybiegła
Sandra Karpowska z Tenczynka (00:33:03), zaś trzecia Beata
Marta Prejs z Zabrza (00:33:38). W nordic walking wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Karol Schröder z Katowic
(00:40:18), drugi był rudzianin Marian Skrzypski (00:40:19),
zaś trzeci Mieczysław Sondel z Olkusza (00:40:28). Z kobiet
najlepsza okazała się być rudzianka Anna Goraus (00:45:22),
druga na metę dotarła Ewa Różewicz z Tychów (00:50:21), zaś
trzecia była rudzianka Monika Papesz (00:50:54). – Jestem
szczęśliwy, że wszystko się udało, a na trasie nic złego się nie
wydarzyło – podkreślał po biegach ultramaratończyk i współorganizator imprezy August Jakubik. – Poziom był naprawdę wysoki. Cieszę się, że Ruda Śląska zaistniała w grupie miast organizujących tak duże imprezy biegowe – dodał.
Choć biegacze na starcie stanęli dopiero o godz. 21, już od
wczesnych godzin popołudniowych plac Jana Pawła II tętnił życiem. Rudzkiej imprezie biegowej towarzyszyły pokazy, konkursy, występy artystyczne oraz wspólne treningi. Zorganizowano również biegi dla dzieci. Ze względu na industrialny charakter imprezy, uczestnicy mogli zwiedzić także kilka lokalnych
zabytków. Na liście znalazł się szyb „Mikołaj”, dom handlowy
Kaufhaus oraz nowobytomska wieża wodna. Charytatywnego
wymiaru imprezie nadała zbiórka pieniędzy, mających na celu
wsparcie pięcioletniej Andżeliki z Rudy Śląskiej.
Z proponowanych atrakcji chętnie korzystali mieszkańcy
miasta jak i przyjezdni. – O rudzkim półmaratonie dowiedziałem się od znajomej i zapisałem się w ostatnim tygodniu. W sumie przygotowywałem się około pięciu dni – mówił jeden z biegaczy, Tomasz Lasota z Chorzowa. – Bardzo podoba mi się
pora biegów. To świetne rozwiązanie, szczególnie latem – podkreślał. – Przy okazji maratonu postanowiliśmy też zwiedzić zabytki. Szczególnie zainteresował nas Kaufhaus, którego na co
dzień nie można zobaczyć z przewodnikiem. Na Śląsku jest wiele
wartych obejrzenie miejsc, tak więc korzystamy z okazji – podsumował.
Wśród uczestników półmaratonu znaleźli się zawodnicy z Niemiec, Holandii, Francji, Ukrainy oraz Kenii. Rudzianie stanowili
1/4 wszystkich zawodników. Wśród biegaczy z innych miast
największą grupę stworzyli mieszkańcy Katowic – ok. 120 osób
oraz Bytomia – ok. 90 osób. Na liście startowej figurowali również zawodnicy z Krakowa, Wrocławia czy Warszawy. Ciekawie prezentowała się również statystyka uczestników ze względu na płeć. Kobiety bowiem stanowiły 1/3 zawodników Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego.
DR

Foto: UM Ruda Śląska

Industrialny bieg o zmroku przyciągnął ponad tysiąc zawodników

Zawodnicy kontrolowali tempo i czas.
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Foto: UM Ruda Śląska
Foto: UM Ruda Śląska
Foto: arch.

Foto: UM Ruda Śląska

Redakcję „WR” reprezentował m.in Łukasz Wodarski.

Foto: ŁW

Foto: UM Ruda Śląska

Alicja Sikora – najstarsza uczestniczka półmaratonu wśród pań.

Foto: ŁW

Uczestnicy półmaratonu podczas rozgrzewki – tuż przed startem.

Ogółem na starcie stanęło ponad tysiąc osób.

Zwycięzcy kategorii nordic walking wśród mężczyzn.

Zawody były dla uczestników walką z własnymi słabościami.

Foto: UM Ruda Śląska

Publiczność chętnie i licznie dopingowała zawodników.

Nie obyło się bez atrakcji i konkursów dla dzieci.

Foto: UM Ruda Śląska

Biuro zawodów przeżywało oblężenie w dniu biegu.

Foto: UM Ruda Śląska

Zwyciężczynie półmaratonu (21 km) w kategorii kobiet.
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Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska
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Biegacze mogli liczyć na pomocnych wolontariuszy.

Jednym z uczestników biegu był wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Leiber-Poland świętuje 20. urodziny
1 sierpnia na terenach przy ulicy Magazynowej 350 pracowników firmy Leiber wraz z rodzinami mogło wspólnie świętować jubileusz
spółki. Firma posiada bogatą historię, a jej obecny kształt i wielka ekspansja jest przyczynkiem do świętowania sukcesu, jaki udało się
jej osiągnąć dzięki ludziom, którzy na ten sukces wytrwale pracowali.
Firma matka Leiber Group
GmbH & Co. KG jest firmą rodzinną, która od 1965 roku zajmuje się
kuciem aluminium, dlatego w tym
roku świętuje 50-lecie kuźni. Jednak to nie jedyny jubileusz, który
w tym roku obchodzi.
Los chciał, że w 1995 roku firma
znalazła dogodne miejsce dla spółki
córki właśnie na Górnym Śląsku,
a dokładniej w Rudzie Śląskiej. Wtedy to zakład, który znajdował się
przy ulicy Kokotek 43, zatrudniał
siedmiu pracowników. Mała powierzchnia, na której prowadzono
produkcję, ograniczała rozwój firmy,
dlatego podjęto również decyzję
o zakupie kolejnych nieruchomości
– tak właśnie przy ul. Magazynowej
powstał dział obróbki mechanicznej,
co zrodziło kolejne miejsca pracy.
Rozkwit i umacnianie się na rynku
Leiber Poland Sp. z o.o. pozwoliło na
przetrwanie kryzysu motoryzacyjnego w 2009 roku. Pomimo niepewnej
wtedy sytuacji gospodarczej spółka
zainwestowała w kolejną nieruchomość, rozbudowała hale, wyposażyła
je w nowoczesne maszyny i urządzenia – to właśnie dzięki temu od 2012
roku stale odnotowuje wzrost produkcji. Osiągnięte sukcesy nie są jednak powodem do spoczęcia na laurach – przed firmą i jej pracownikami
stoją kolejne wyzwania.
Obecnie Leiber Group GmbH &
Co. KG, którego centralna siedziba
mieści się w niemieckim mieście
Emmingen, zajmuje się głównie
branżą Automotive, natomiast
w polskiej spółce córce produkuje
się przede wszystkim części dla
branży motocyklowej i przemysłu.
Leiber jest specjalistą w produkcji
odkuwek lekkich z aluminium,
oraz specjalnych stopów – zajmuje
się działalnością badawczą i rozwojową związaną z metalami lekkimi
i ich dużym potencjałem technicznym.
Firma swoje produkty eksportuje
w 80 % do krajów niemieckojęzycznych, jednak nabywców znajduje
także na całym świecie. Dzięki dynamicznemu wzrostowi ilości zleceń grupa Leiber zatrudnia 750
osób, w tym 350 w Rudzie Śląskiej.
Jednak ekspansja rynków rodzi ciągłe zapotrzebowanie na kolejnych
pracowników, którzy będą gotowi
podjąć wyzwanie. W najbliższych
kilku latach spółka szacuje potencjał wzrostu liczby pracowników do
około 500 osób.

Ogromne bańki mydlane cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Na festyn przybyli pracownicy firmy wraz z całymi rodzinami.

Podczas imprezy zapewniono nie tylko różnorodną rozrywkę, ale również atrakcje gastronomiczne.

20 lat w Rudzie Śląskiej – za jej sukcesem stoją ludzie
Leiber Poland to firma z rodzinną
tradycją, stawiająca na pierwszym
miejscu swoich ludzi oraz bezpieczeństwo ich najbliższych. Spółka ceni
osoby chętne do działania, a tym, którzy wychodzą z własną inicjatywą,
otwiera możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Pracownicy
produkcyjni mogą rozwijać swoje
umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie w ramach wyjazdów na

zagraniczne delegacje, podczas których zapoznają się z funkcjonowaniem
firmy w Niemczech. Dodatkowo młodzi inżynierowie i technicy ze znajomością języka niemieckiego, którzy
poszukują jeszcze swojego miejsca na
rynku pracy, mogą skorzystać ze specjalnego programu („Trainee”), w ramach którego mogą poznawać od
podszewki każdy dział firmy, co
umożliwia późniejsze zakwalifikowa-

nie świeżo upieczonego studenta na
konkretne stanowisko. Zarządzający
firmą Leiber nie ukrywają, że stawiają
na innowacyjność i rozwój, dlatego
chcą tworzyć kolejne miejsca pracy,
umożliwiające rozbudowę produkcji.
Przedstawiciele firmy Leiber jednogłośnie twierdzą, że źródłem jej sukcesu są właśnie pracownicy, szczególnie ci wyróżniający się pasją, zaangażowaniem, starannością oraz otwarto-

ścią na ciągłe doskonalenie umiejętności. To właśnie dla nich, z okazji 20-lecia działalności, przygotowano imprezę integracyjną, na którą zaproszono
również ich rodziny. Uczestnikom zapewniono mnóstwo atrakcji, zarówno
dla starszych jak i najmłodszych. Bliscy mogli też poznać działalność firmy
od kuchni w ramach Dnia Otwartego.
W imprezie wzięło udział blisko 500
osób.
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