Uczniowie SP nr 1 czekają na remont
Czytaj str. 9

DZIŚ W NUMERZE

GÓRNICTWO

INTERWENCJA

WOKÓŁ NAS

Czwarty górnik w tym roku zginął
podczas pracy w rudzkiej kopalni.
W minioną sobotę w wyniku wypadku
w KWK Bielszowice życie stracił 32letni rudzianin. Niestety – w związku
z tym, że na terenie naszego miasta
funkcjonują cztery kopalnie takie tragedie dotykają nas najczęściej. Jedna
z nich miała miejsce 18 września 2009
roku. W piątek minie 6. rocznica wypadku w KWK Wujek-Ruch Śląsk,
w którym zginęło 20 górników.
Czytaj więcej str. 2

Miała tutaj powstać nowoczesna
klinika, a także ośrodek wypoczynkowy dla pacjentów oraz osób chcących
być pod stałą opieką lekarza. Tymczasem mamy puste ściany, kradzieże
i sypiące się mury. Taki niechlubny
obraz można zobaczyć przy ul. 1 Maja
w Wirku, gdzie niegdyś mieścił się
szpital. Inwestor, który szumnie przedstawiał swoje plany, dziś milczy. Tymczasem właśnie minął termin pozwolenia na budowę.
Czytaj więcej str. 5

W tym wydaniu w ramach cyklu
„Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” przedstawiamy zespół, który powstał zaledwie rok temu, a odnotował
już spore sukcesy. O planach i nowej
płycie, która już niebawem pojawi się
na rynku, rozmawiamy z członkami
zespołu Emi Band. Muzycy to w dużej
części rodowici rudzianie, którzy
z muzyką związani są od wczesnej
młodości, a wszystko co tworzą robią
z myślą o śląskiej publiczności.
Czytaj więcej str. 11

Tragedii nie
Nowa płyta
Zapomniany
ma końca... szpital w Wirku już wkrótce
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Minęło już sześć lat...

32-letni górnik zginął
w KWK Bielszowice

– W czasie transportu kolejką podwieszaną elementów kombajnu doszło
do oderwania się jednego z elementów
zestawu transportowego, który uderzył
górnika w klatkę piersiową. Natychmiast podjęto akcję reanimacyjną oraz
przetransportowano górnika w stronę
szybu. Pomimo wykonanych czynności
nie udało się uratować pracownika kopalni – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej, do której należy rudzka kopalnia.
32-letni mężczyzna pracował w górnictwie od 2007 roku, osierocił dwójkę
dzieci w wieku szkolnym. Mieszkał
w Nowym Bytomiu.
Sobotni wypadek w Rudzie Śląskiej
to kolejny w tym roku, do jakiego doszło w kopalniach w naszym mieście,
a drugi w KWK Bielszowice. 5 lutego
ok. godz. 12.10 na powierzchni w rejonie szybu V wypadkowi uległ 45-letni
starszy ślusarz pracujący w górnictwie
24 lata. Z kolei do wypadku, w którym
życie straciło dwóch górników, doszło

w kopalni Wujek-Ruch Śląsk na poziomie 1050 m. 18 kwietnia w rejonie
ściany 7 prowadzono roboty górnicze
związane z likwidacją chodników za
frontem ściany oraz prace konserwacyjne. Około północy rejon prowadzonych robót opuściło 16 pracowników.
Dwóch pracowników pozostało do dokończenia robót. Wówczas w tym
rejonie doszło do wysokoenergetycznego wstrząsu. Dwóch pracowników
uznano za zaginionych. Akcję ratowniczo-poszukiwawczą prowadzono aż do
15 czerwca, kiedy to odnaleziono ciała
dwójki poszukiwanych. 22 czerwca
ciała poszkodowanych wytransportowano na powierzchnię, gdzie lekarz
stwierdził zgon.
Przypomnijmy, że od początku roku
w górnictwie węgla kamiennego Wyższy Urząd Górniczy odnotował ogółem
980 wypadków, w tym sześć śmiertelnych, wśród nich cztery osoby to załoga własna kopalni, dwie to pracownicy
firm zewnętrznych.
Arkadiusz Wieczorek

Najmłodszy z nich miał 21 lat, najstarszy – 48 lat. Zostawili rodziny – żony, dzieci, rodzeństwo, rodziców, a także
przyjaciół. 18 pracowników kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Kochłowicach odeszło
na wieczną szychtę. Do wypadku doszło
około godz. 10 18 września 2009 roku.
Wówczas na głębokości 1050 m w wyrobisku doszło do wybuchu metanu.
W wyniku zdarzenia na miejscu zginęło
12 górników. Kolejnych osiem osób
zmarło w szpitalu. Ponadto w wypadku
rannych zostało 37 pracowników.
W intencji ofiar tragedii oraz poszkodowanych i ich rodzin w najbliższy piątek, 18 września o godz. 16.30, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbędzie się uroczysta msza święta, po której
(ok. godz. 18) odbędzie się złożenie
kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem przy budynku KWK WujekRuch Śląsk.
Przypomnijmy, że w celu ustalenia
winnych katastrofy, sprawa trafiła do
prokuratury i sądu. Proces nie dotyczył
jednak samej tragedii, bo prokuratura
umorzyła śledztwo, argumentując, że

Foto: arch.

Mija szósta rocznica drugiej największej tragedii górniczej w naszym mieście w XXI wieku.
Sześć lat temu w pokładzie 409 na głębokości 1050 m kopalni KWK Wujek-Ruch Śląsk doszło
W sobotę (12.09.) o godzinie 4.30 doszło do śmiertelnego do wybuchu metanu, w wyniku którego na miejscu zginęło 12 górników, zaś ośmiu kolejnych
wypadku w kopalni Bielszowice. Na poziomie 840 w pokła- pracowników zmarło w szpitalu.
dzie 507 tragicznie zginął 32-letni górnik.

Rocznicowe obchody odbędą się m.in. przy pomniku przed KWK Wujek-Ruch Śląsk.

nie było bezpośredniego związku pomiędzy zachowaniem człowieka, a zapaleniem się i wybuchem metanu na
poziomie 1050 m. Zarzuty postawiono
za okres od 16 kwietnia 2008 roku, kiedy to uruchomiono piątą ścianę w KWK
Wujek-Ruch Śląsk do 11 września 2009
roku. W sprawie przesłuchano 444

świadków i zebrano 60 tomów akt głównych. Ostatecznie 56 osób oskarżono
m.in. o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracowników
oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji technicznej związanej z odbiorem i rozpoczęciem eksploatacji ściany
wydobywczej.
Joanna Oreł
REKLAMA

Promocja trwa od 1 do 19 września 2015 r. Liczba modeli w promocji ograniczona. Podana kwota stanowi wysokość wpłaty własnej w programie finansowym Opel Kredyt 4 x 25% i dotyczy Opla Astry 5d Active 1.4 (100 KM). Na zdjęciu mogą być widoczne elementy wyposażenia dodatkowego
dostępne za dopłatą. Informacje na temat promocji dostępne na www.opel.pl
RRSO kredytu w ofercie 4x25, dla pojazdu fabrycznie nowego Opel Astra, dla reprezentatywnego przykładu na dzień 27.08.2015 r. wynosi 20,25% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu* 37 500 zł na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem 0% dla samochodu o wartości
50 000,00 zł przy wpłacie własnej 12 500,00 zł. Wysokość raty rocznej wynosi 14 880,95 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 12 242,86 zł (0 zł odsetki, 3571,43 zł prowizja,3571,43 zł przystąpienie do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez Bank, 5100,00 zł szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 49 742,86 zł.
* Całkowita kwota kredytu nie zawiera kredytowanych kosztów kredytu (w wysokości 3571,43 zł – prowizja, 3571,43 – przystąpienie do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez Bank), które zostały uwzględnione w całkowitym koszcie kredytu.
Zużycie paliwa i emisja CO2 Opel Astra: 5,6–5,3/100 km; 131–124 g/km wg Rozporządzenia WE 715/2007, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od wyposażenia pojazdu, zachowania kierowcy,
warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na www.opel.pl
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAŁGORZATA KUŚ
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Małgorzaty Kuś w Rudzie ŚląskiejOrzegowie to ﬁrma rodzinna,
oparta na wielopokoleniowej
tradycji. Zakład założyli Jan i Ema
Konderla w 1914 roku, ich syn
nie kontynuował jednak tradycji.
Produkcję wyrobów mięsnych
20 września 1990 roku na nowo
rozpoczęła w tym miejscu wnuczka
pierwszych właścicieli – Małgorzata
Kuś. W działalności wspierają ją
mąż Czesław oraz synowie
Arkadiusz i Sławomir.

Początkowo produkcja odbywała się w niewielkich pomieszczeniach, a wyroby sprzedawano wyłącznie w przyzakładowym sklepie.
Używane maszyny i urządzenia masarskie obsługiwały cztery osoby. W ciągu 25 lat działalności zakład produkcyjny rozbudowano i zmodernizowano. Wyeksploatowane maszyny zastąpione zostały nowoczesnymi urządzeniami,
pozwalającymi nie tylko dostosować produkcję
do wzrostu zapotrzebowań Klientów, ale
w znacznym stopniu także do obniżenia kosztów eksploatacji. Obecnie zakład zatrudnia prawie 70 osób, głównie mieszkańców Rudy Śląskiej. Niektórzy z nich pracują tu od samego
początku.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś od samego początku specjalizuje się w produkcji trady-

Od 25 lat codziennie lepsi
cyjnych, lokalnych śląskich wyrobów mięsnych,
dążąc do tego, aby wyróżniały się one wyjątkowymi walorami smakowymi. Produkcja opiera
się na starych, sprawdzonych recepturach, bez
stosowania konserwantów. Swoje wyroby zakład rozprowadza do dwustu punktów na terenie
całego Śląska. W Polsce wyroby ﬁrmy Kuś traﬁają do odbiorców detalicznych, prowadzących
sklepy mięsne lub spożywcze z wydzielonymi
stosikami mięsnymi oraz czterech dużych hurtowni. Wyroby produkowane w Orzegowie traﬁają także w dalsze zakątki Polski, można je też
kupić za granicą, najczęściej w Niemczech.
ZPM Kuś jest członkiem Śląskiego Cechu
Rzemiosł i Wędliniarzy w Katowicach. W 2002

roku ﬁrma brała udział w realizacji programu
dostosowania warunków pracy w zakładzie
do wymagań przepisów prawa pracy. Przeprowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy audyt zakończył się otrzymaniem
świadectwa z wynikiem pozytywnym.
W 2003 roku zakład został odznaczony „Srebrną odznaką za zasługi dla rzemiosła polskiego”.
W 2004 roku w prestiżowym konkursie
zdobył
tytuł
„Firmy
z Jakością” oraz odznaczony został
„Śląskim Toporem” w dowód uznania
za promocję i wspieranie rzemiosła
rzeźniczo-wędliniarskiego.
Jednym z dużych sukcesów wspominanym
przez właścicieli do dziś było zwycięstwo

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś
ul. Kr. Jadwigi 17, 41-704 Ruda Śl. - Orzegów,
tel. 32 248 26 14, 32 340 30 34, 535 450 780

www.zpm-kus.pl | biuro@zpm-kus.pl

w konkursie w Poznaniu, gdzie właśnie wysłana
ze Śląska kiełbasa biała zwyciężyła z wyrobami
produkowanymi na miejscu. Natomiast wiosną
bieżącego roku Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Kuś został nagrodzony pucharem dyrektora In-

stytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego za „wyróżniającą się
liczbę nagrodzonych wędlin” w XLIII
edycji konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”.
Jednym z ostatnich wyróżnień jest
dyplom za wysoko ocenione przez
ekspertów produkty typu „żywność
wygodna” – bogracz i kurczak po
meksykańsku. W poprzednich latach zakład wielokrotnie otrzymywał już tego
typu wyróżnienia m.in. za kiełbasę kminkową, parówki, krokiety z mięsem, gołąbki i wiele
innych produktów, które cieszą się do dziś
uznaniem Klientów.
Klienci traﬁają do sklepu ﬁrmowego przy
ul. Królowej Jadwigi 17 nie tylko z najbliższych
okolic, ale także z miast ościennych. Właściciele
ﬁrmy nigdy nie myśleli też o zmianie miejsca
prowadzenia działalności. Zakład i sklep znajdują się w rodzinnym domu Kusiów, który z czasem rozrastał się do obecnych kształtów zakładu. Firma Kuś znana jest też w Rudzie Śląskiej z tego, że pomaga potrzebującym.
Firma wspiera różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia i szkoły – zarówno ﬁnansowo jak i dostarczając swoje
wyroby. Zakład angażuje się też w organizację wydarzeń kulturalnych w dzielnicy m.in. Dnia Sąsiada czy obchodów
710-lecia Orzegowa.
Firma wspomaga też społeczność lokalną
i na co dzień uczestniczy w życiu dzielnicy.
Z okazji 25-lecia działalności w sobotę,
19 września, od godziny 6 do 13 Klienci i goście
będą mogli uczestniczyć w Dniu Otwartym. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś przygotował
promocje i konkursy z nagrodami. Wszyscy
chętni do wspólnego świętowania będą mogli
zobaczyć, jak przygotować potrawy z wyrobów
produkowanych w zakładzie oraz spróbować
potraw z grilla.
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Bliskość szpitala, szkoły podstawowej oraz kościoła w połączeniu z dużym natężeniem ruchu w godzinach
szczytu stwarza zagrożenie zarówno
dla kierowców jak i pieszych. – Nasza
szkoła znajduje się dokładnie pomiędzy tymi dwiema ulicami i mimo ograniczeń prędkości oraz wysepek na ulicy Kokota, nadal jest tam niebezpiecznie. Szczególnie narażone są dzieci,
które muszą przechodzić przez przejścia dla pieszych na tych ulicach, by
dostać się do szkoły – mówi Ewa Stepuch, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 14, która znajduje się przy ul. Głównej. – Moim zdaniem budowa ronda
albo przynajmniej zamontowanie sygnalizacji świetlnej bardzo poprawiło-

by bezpieczeństwo w tym miejscu
– dodaje.
Dlatego też mieszkańcy przygotowali petycję w sprawie budowy ronda.
– Miasto przeprowadzi po wykonaniu
trasy N-S szczegółowe pomiary natężenia ruchu i wyznaczy newralgiczne
miejsca wymagające przebudowy
– mówi Adam Nowak, rzecznik
prasowy UM. – Szczegółowo analizu-

Foto: KB

Niebezpieczne sytuacje w pobliżu szkoły, wymuszenia, kolizje i długi czas
oczekiwania na włączenie się do ruchu – na to skarżą się mieszkańcy
m.in. Bielszowic i Czarnego Lasu. Skrzyżowanie ulic Kokota i Głównej od
lat budzi wiele kontrowersji. Dlatego mieszkańcy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Kilkaset rudzian podpisało się pod petycją w sprawie
budowy ronda w tym miejscu.

Rondo z pewnością upłynniłoby ruch na skrzyżowaniu.

– W 2014 roku na skrzyżowaniu ulic Głównej
i Kokota doszło do jednej kolizji. Również
w ubiegłym roku miała tam miejsce kolizja.
W obu przypadkach przyczyną było nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu – mówi Arkadiusz
Ciozak, oﬁcer prasowy KMP Ruda Śląska.

jemy pod kątem możliwych zmian natężenia
ruchu
skrzyżowanie
ulicy E. Kokota i ul.
Głównej, na którym po
wykonaniu trasy N-S

wraz z węzłem w ciągu ul. Kokota znacząco zmieni się natężenie oraz struktura ruchu drogowego. Będzie to miało duży wpływ na potrzebę przebudowy skrzyżowania – uważa.
Karolina Bauszek

Z placu zabaw będzie
można korzystać | N��� B����

WEEKEND
SPRZĄTANIE ŚWIATA
– POLSKA 2015
18-20 WRZEŚNIA
„Wyprawa – poprawa” – to hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie
świata – Polska” organizowanej
już po raz dwudziesty drugi, której
celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz
inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny
wpływ na środowisko. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału
w ekologicznym przedsięwzięciu
szkoły i inne placówki oświatowe,
ﬁrmy, organizacje pozarządowe,
gminy, a także osoby prywatne.
Wszystkich mieszkańców Rudy
Śląskiej chętnych do udziału w akcji prosimy o zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska: email: um_gkos@
ruda-sl.pl, telefon 32 244-90-00
wew. 4073.

– Zawsze po okresie letnim, mogliśmy
korzystać z placu zabaw zlokalizowanego
na basenie. Po remoncie nie można się tam
dostać, ponieważ cały obiekt jest zamknięty. To nie do pomyślenia, że z placu zabaw,
siłowni i boisk można korzystać tylko przez
dwa miesiące w roku. A co z okresem wiosny i jesieni?– pyta w liście do naszej redakcji pani Aleksandra z Nowego Bytomia.
Jak udało nam się ustalić, nowe niecki
basenowe przez cały rok muszą być napeł-

nione wodą, której nie można spuścić ze
względu na to, że takie są warunki gwarancji. Ze względów bezpieczeństwa do
chwili wybudowania stałego ogrodzenia
basenów obiekt nie może być dostępny.
Kierownik basenu zapewnia nas jednak, że to tylko stan przejściowy. – Ośrodek zostanie otwarty 21 września i wtedy
będzie można bezpłatnie korzystać z placu zabaw, boiska do koszykówki i siłowni.
Obiekt będzie czynny od godz. 8 do
zmierzchu, natomiast w okresie zimowym

Foto: AW

Zmodernizowane kąpielisko w Nowym Bytomiu otwarto w lipcu. Remont kosztował 16,8 mln złotych. Rudzianie w okresie wakacji mogli korzystać z trzech
nowych basenów, platformy do opalania, dużego placu zabaw, siłowni napowietrznej oraz boiska do koszykówki. Obiekt przeżył prawdziwe oblężenie. Do
końca sierpnia sprzedano prawie 50 tys. biletów. Zakończyły się jednak wakacje,
ochłodziło się, basen został zamknięty i tu pojawił się problem.

Plac zabaw dostępny będzie od 21 września
ośrodek będzie zamknięty. Boiska do piłki
nożnej otwarte są przez cały rok – wyjaśnia Tomasz Kuras, kierownik kąpieliska.

Ponadto z boiska do koszykówki i siłowni od początku roku szkolnego mogą
korzystać podczas lekcji uczniowie Gimnazjum nr 11.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

NOWA SIEDZIBA
W HALEMBIE!

USŁUGI POGRZEBOWE
I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Halemba, ul. 1 Maja 63
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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WIREK

Zamiast kliniki, mamy puste mury
Od lat szpital przy ul. 1 Maja w Wirku stoi opustoszały i niszczeje. Mimo wzmożonej czujności Straży
Miejskiej, podpalenia i kradzieże są w tym miejscu coraz częstsze. Ponadto w sierpniu upłynął termin
pozwolenia na budowę kliniki, bo takie plany miała firma Szpitale Polskie. Jak dalej potoczy się los
szpitala?
centrum medycznego, rehabilitacyjnego i rekreacyjnego. Dodatkowo wybudowany miał być kompleks luksusowych apartamentów m.in. dla pacjentów i osób chcących być pod stałą
opieką medyczną. Ruda Śląska miała
być pionierem w kraju, jeżeli chodzi
o tego typu klinikę. Jednak na planach
się skończyło.
Mijają lata, a wraz z nimi budynki
wchodzące w skład dawnego szpitala
są w coraz gorszym stanie. W tym roku

były już dwukrotnie podpalane. Mimo
szybkiej akcji straży pożarnej, ogień
spowodował duże zniszczenia. Ponadto według informacji przekazanych
przez Straż Miejską, ostatnio zgłoszono kradzież metalowych fragmentów
ogrodzenia.
Tymczasem mieszkańcy Rudy Śląskiej pamiętają jeszcze szpital w pełni
funkcjonujący. – Jako dziecko leczyłam
się w tym szpitalu. Najbardziej w pamięci utkwiły mi sale chorych i kaplica
– wspomina pani Karina,
mieszkanka
Bielszowic.
Zgodnie z ustawą Prawo
–
W
kaplicy
były
piękne wibudowlane, decyzja o pozwoleniu
traże (te na szczęście przena budowę wygasa, jeśli budowa
trwały i zostały przekazane
nie zostanie rozpoczęta przed
pod opiekę kościoła pod
upływem trzech lat od dnia,
wezwaniem św. Wawrzyńca
kiedy decyzja stała się ostateczna
w Wirku – przyp. red.). Naprawdę bardzo szkoda, że
lub budowa zostanie przerwana
ten budynek tak niszczeje
na okres dłuższy niż trzy lata.
– dodaje.
W przypadku decyzji dotyczącej
Czy obecny właściciel
szpitala termin ten minął
budynku zamierza to zmie10 sierpnia.
nić? Niestety, kontakt ze

Foto: KB

Budynek dawnego szpitala został
wzniesiony w 1898 roku. Mieścił się tu
oddział chirurgii ogólnej. Został on
wyłączony z użytku w 2003 roku, nieco dłużej działała tam kaplica. – Ze
względu na swój kształt architektoniczny budynek stanowi integralny element
zabudowy Wirka, harmonizując z najcenniejszymi zabytkami architektury
tej dzielnicy (kościołem św. Wawrzyńca
i Antoniego, kościołem ewangelickim
oraz osiedlem Kubiny) – przypomina
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Obecnie budynek szpitala jest w złym stanie technicznym, od
wielu lat ściany posiadają spękania,
jednak obiekt jest na tyle stabilny, że
spękania te nie powodują zagrożenia
zawaleniem – zastrzega.
W 2009 roku nieruchomość została
sprzedana, w drodze przetargu firmie
Szpitale Polskie z Katowic. Według założeń nowego właściciela budynek
szpitala miał zostać odrestaurowany
i przekształcony w nowoczesnę klinikę. Powstała wizja innowacyjnego

Opustoszały od lat budynek jest w coraz gorszym stanie.
spółką Szpitale Polskie jest utrudniony. Spółka przekazała wyłącznie informację o tym, że prace budowlane
związane z budową kliniki są opóźnione. Tymczasem 10 sierpnia upłynął
termin pozwolenia na budowę. – Według informacji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, inwestor

w określonym wyżej terminie nie zgłosił przystąpienia do robót objętych pozwoleniem. Nie ma to jednak żadnego
wpływu na zmianę prawa własności
– mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta.
Karolina Bauszek
REKLAMA
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HOROSKOP
Studio Ezoteryki
i Terapii Naturalnych
FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
doradca duchowy
Paulina Kubaszek
tel. 609-644-167
BARAN – Barany będą musiały stawić
czoła przeszkodom i zawirowaniom.
W większości wykażą się wytrwałością i ostrożnym podejściem do sprawy. Nie pozwoli to jednak na uniknięcie rozczarowania. Będzie to
cenne doświadczenie.
BYK – Byki będą jeszcze musiały poczekać na to, na czym tak bardzo im
zależy i obecnie brakuje. Lecz cierpliwość się
opłaci. Zmiany nadejdą w ciągu kilku miesięcy.
BLIŹNIĘTA – Dla wielu Bliźniąt jest
to czas, w którym będą musiały nauczyć się zaufać swoim dzieciom, patrząc jak te
stają się samodzielne. Warto im dać kredyt zaufania oraz możliwość zbierania nowych doświadczeń.
RAK – W tym czasie wzmożone prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.
Związki, którym zależy na spłodzeniu potomka,
mają teraz większe szanse na powodzenie.
LEW – Dla Lwów wspaniały okres
w pracy. Spore szanse na otrzymanie
awansu i pochwały od przełożonego. Wasze
wysiłki nie pozostaną niezauważone.

PANNA – Dla samotnych Panien to
idealny czas na znalezienie swojej drugiej połówki. Przed Wami piękny czas na stworzenie związku, który jest Wam przeznaczony.
WAGA – Dla Wag będzie to okres zawirowań na polu zawodowym. Ale nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może
warto otworzyć się na nowe drogi kariery po to,
aby się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia.
SKORPION – Wiele Skorpionów zaplanuje wyjazdy i krótkie podróże. Ponadto Skorpiony poczują się bardziej pewne
siebie niż zwykle. Otrzymają także spory przypływ witalności i świeżych pomysłów.
STRZELEC – Coś musi się skończyć
i runąć, po to, aby ustąpić miejsca czemuś nowemu, świeżemu i lepszemu. Nie załamujcie się drogie Strzelce. Po czasie sami przyznacie, że takie drastyczne zmiany były potrzebne.
KOZIOROŻEC – Pod koniec tygodnia czeka na Koziorożców niezapomniana impreza. Większość z Was wyszaleje
się w gronie swoich znajomych. Każdemu należy się chwila przyjemności i radości.
WODNIK – Wyobrażenia i pragnienia
staną się rzeczywistością. Wodnikom
uda się osiągnąć zamierzony efekt dzięki swojej
determinacji i konsekwencji.
RYBY – W związku z wstąpieniem
w nowy rok numerologiczny, Ryby podejmą się nowych wyzwań na polu zawodowym. Będzie to dla nich dobra decyzja.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – wiano, 5 – elektroda
ujemna, 8 – półwędrowna ryba śledziowata, 9 – ,,widzi we mgle”, 11 – przyroda,
12 – płaz z rodz. żab, 15 – zając, 17 –
szczyt w Tatrach, 20 – kraśnik, 21 – możliwość sukcesu, 24 – żartobliwie o statku,
25 – koneser, 28 – nakrycie głowy, 29 –
rzadki minerał, 32 – beczka na wino, piwo, 33 – kleryk, 36 – rzadkość, osobliwość, 39 – gat. altanika, 42 – odm. dwutlenku tytanu, 43 – gat. bekasa, 45 – bezbarwna masa plastyczna, 46 – góry w
Rosji, 46 – krewny ze strony ojca.
Pionowo: 1 – w mit. gr. porwał Helenę,
2 – plantacja drzew owocowych, 3 – osłona ręki przy szabli, 4 – ozdoba kapelusza,
5 – rant, oszustwo, 6 – surowy befsztyk, 7
– broń drzewcowa, 10 – brat Mojżesza,
13 – biały w kinie, 14 – przedmiot odlany
z ciekłego tworzywa, 16 – nieprawidłowe
ustawienie gałek ocznych, 17 – kompres,
18 – dzierżawa, 19 – błazen, 21 – oaza na
Saharze, 22 – największy żółw słodkowodny, 23 – sprzęt dla ciężarowca, 26 –
mit. celt. bogini galijska, 27 – kir, 30 –
morfen słowotwórczy, 31 – gat. wierzby,
34 – pika, dzida, 35 – przyrząd do motania przędzy, 37 – kajan, 38 – rękopis, 40
– ślad po przejściu piły, 41 – zwarta pokrywa trawiasta, 44 – jap. odmiana buddyzmu.
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Piotr Radyszkiewicz
syn Agnieszki i Sławomira
ur. 9.09. (3700 g i 54 cm)
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Hasło krzyżówki nr 35 brzmiało: „Lody waniliowe”. Nagrodę otrzymuje Maria
Dikos. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40)

z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji
(41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36)
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od
daty zamieszczenia konkursu.

Kubuś Neubauer
syn Małgorzaty i Mariusza
ur. 9.09. (2900 g i 52 cm)

tel.
Zuzanna Peksa
córka Aleksandry i Tomasza
ur. 8.09. (2700 g i 51 cm)

37
8

pierwsza sesja Twojego malucha
Nikodem Paweł Kołodziej
syn Agnieszki i Wojciecha
ur. 7.09. (3265 g i 55 cm)

31

7
33

Agnieszka Rolnik

Zoﬁa Danuta Bąk
córka Małgorzaty i Rafała
ur. 8.09. (4250 g i 57 cm)

30

32

Aproduction
Zuzanna Błaszkiewicz
córka Pauliny i Mateusza
ur. 8.09. (3740 g i 57 cm)

19

20

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Krzysztof Holeczek
syn Beaty i Daniela
ur. 5.09. (2850 g i 54 cm)

18
4

Popraw kondycję swojej skóry oraz pomóż sobie w leczeniu chorób
neurologicznych, dermatologicznych, kardiologicznych i innych!
Wyślij SMS-a o treści: wiad.zabieg37 + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMA-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy od 16.09.2015 od godz. 10.00 do 22.09.2015
do godz. 13.00. Mamy do rozdania 5 darmowych voucherów.

Radosław Mikulski
syn Agnieszki i Szymona
ur. 5.09. (3540 g i 53 cm)

7

8
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Kacper Kozłowski
syn Agnieszki i Kamila
ur. 5.09. (3150 g i 54 cm)

6

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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P�������� „U������� 2015”

Wybierz swojego Unikalnego 2015
i zagłosuj do 21 września!
To pierwszy taki plebiscyt w Rudzie Śląskiej! Do 21 września do godziny 15.00 można oddawać głosy na ciekawe osobowości nominowane do
tytułu „Unikalny 2015”. Przedstawiamy 15 rudzian, którzy konkurują w pięciu kategoriach. Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem
Facebooka (www.facebook.com/WR), portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y (przy każdym kandydacie znajduje się numer oraz
treść wiadomości). Laureatów plebiscytu poznamy 23 września podczas gali w MCK-u.

I. N���� ����������
1. Beniamin Bracki:
Uczeń czwartej klasy
oraz Zespołu Szkół
Muzycznych (klasa
fortepianu). W 2011 r.
zdobył I miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Malujemy wiersze”. Wziął udział
w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, gdzie zdobył I miejsce.
W 2015 roku został rudzkim Omnibusem. 2014 rok przyniósł mu prawdziwy
angaż – został wybrany podczas castingu
do musicalu „Billy Elliot”, w którym gra
rolę Małego Chłopca w Teatrze Rozrywki.
Chcąc oddać głos na Beniamina Brackiego wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
2. Dominik Borys:
Uczeń I klasy liceum
w ZSO nr 2. W trzeciej
klasie podstawówki
zdobył tytuł Omnibusa. W kolejnych latach
zdobywał
czołowe
miejsca w diecezjalnych etapach konkursów biblijnych. Szkołę Podstawową
ukończył jako laureat Wojewódzkiego
Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki
z Elementami Przyrody. W gimnazjum
był aż siedmiokrotnym laureatem wojewódzkich konkursów kuratoryjnych
z matematyki, ﬁzyki, geograﬁi i chemii.
Zdobył tutuł laureata w ogólnopolskiej
Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Chcąc oddać głos na Dominika Borysa wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
3. Jakub Karkoszka:
Uczeń trzeciej klasy
SP nr 20 i wychowanek Zespołu Szkół
Muzycznych I i II
stopnia (klasa akordeonu). Gry na instrumencie uczy się już dwa lata. Wyjechał
razem z zespołem Big Sunny Band na IV
Ogólnopolski Konkurs School & Jazz
Festival w Lubaczowie i zdobył tam wyróżnienie w kategorii „Jazz i Muzyka
Rozrywkowa”, będąc najmłodszym
uczestnikiem festiwalu. Poza osiągnięciami muzycznymi, Kuba ma na swoim
koncie nagrody w konkursach recytatorskich.
Chcąc oddać głos na Jakuba Karkoszkę wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
NP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

II. K��������

1. Elwira Śliwińska: Jest laureatką
pierwszego miejsca
w ogólnopolskim
konkursie na projekt obuwia damskiego, który został
wdrożony do produkcji kolekcji jesiennej przez markę Kazar. Jest również zdobywczynią wyróżnienia
w ogólnopolskim konkursie „Matematyka w kadrze” w kategorii za matematyczne poczucie humoru. Jej
ręcznie zdobione buty były już prezentowane na pokazach mody w Paryżu i Gruzji. Zawodowo nauczycielka matematyki.
Chcąc oddać głos na Elwirę Śliwińską
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści KR.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
2. Grażyna PanderKokoszka: Od 2004
roku prowadzi własną pracownię krawiecką i ma na swoim koncie listę sukcesów. Od tego czasu uszyła m.in. płaszcz dla gwiazdy
polskiej sceny Michała Szpaka, współpracowała z Mają Sablewską oraz Tomaszem Jacykowem. Uszyła też sukienki dla Gosi Andrzejewicz oraz dla
Dalii Malary – drugiej wicemiss Śląska. Jej portfolio ﬁguruje w czołówkach rankingów. W tym roku ubierała
m.in. Ilonę Felicjańską.
Chcąc oddać głos na Grażynę Pander-Kokoszkę wyślij SMS-a na nr
71100 o treści KR.2, koszt SMS-a to 1
zł + 23 % VAT-u.
3. Łukasz Bier:
Jest mistrzem makijażu. Dotychczas
rudzianin
został
Mistrzem Polski
w makijażu wieczorowym 2013,
Wicemistrzem Polski makijażystów
2014 oraz Mistrzem Polski makijażu
wieczorowego 2014. Od kilku lat realizuje się także jako stylista oraz
model podczas sesji zdjęciowych,
pokazów mody i w kampaniach reklamowych. Prowadzi ciekawego
bloga internetowego o urodzie i kosmetykach.
Chcąc oddać głos na Łukasza Biera
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
KR.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.

III. Z �����

1. Janusz Urbański: Rencista, którego pasją nie jest
zbieranie znaczków
czy gra w szachy,
ale od prawie 40 lat
tworzenie budowli
z zapałek. Janusz Urbański zaczął od
prostych modeli takich jak wiatraki,
czy szyby kopalniane, a obecnie może pochwalić się wykonaniem m.in.
znanych mostów, potężnego statku,
radiostacji gliwickiej, czy stadionu
Górnika Zabrze. Jego najbardziej wymagające dzieło to fragment muru
chińskiego tworzonego przez osiem
miesięcy ze 150 tys. zapałek.
Chcąc oddać głos na Janusza
Urbańskiego wyślij SMS-a na nr 71100
o treści ZP.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.
2. Jarosław Śliwka:
Postawił na kulinarną ścieżkę życia –
pracował w restauracji, która szczyci się
teraz gwiazdką Michelina, jest laureatem wielu nagród, a także fanem kulinarnych spektakli, w których nowoczesne gotowanie staje się prawdziwą
sztuką. Mimo wszystko pamięta o śląskiej kuchni, którą lubi unowocześniać.
Wielki sukces kucharza z Rudy Śląskiej to efekt talentu, miłości do gotowania i ciężkiej pracy.
Chcąc oddać głos na Jarosława
Śliwkę wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.
3. Monika Kudełko:
Była niezwykle sfrustrowana, że Śląsk to
dla niektórych tylko
brud i kopalnie, dlatego postanowiła to
zmienić. Prowadzi
ﬁrmę produkującą specjalnie zaprojektowaną odzież, która promuje region
i zwalcza stereotypy. Z wykształcenia
jest architektem i graﬁkiem, a największą frajdę sprawiają jej mijający ją ludzie, dumnie noszący jej koszulki. Rudzianka jest również autorką plakatów
hitów ﬁlmowych przetłumaczonych na
śląską gwarę.
Chcąc oddać głos na Monikę Kudełko wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
ZP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.

IV. O������ �����

1. Anna Gierszyńska: Pomimo wielu
obowiązków znajduje czas, by spełniać
się jako instruktor
ﬁtness i zumby. Zorganizowała już dwa
charytatywne maratony – dla Piotra
Wassera oraz Franka Przybyły i Andżeliki Polak. Imprezy cieszyły się
sporym zainteresowaniem i przede
wszystkim przyniosły pomoc potrzebującym dzieciakom. Sama Ania mówi, że pomaganie innym to piękne
uczucie.
Chcąc oddać głos na Annę Gierszyńską wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.
2. Józef Sarek: Jest
dyrektorem ZSO im.
Herberta Clarka Hoovera. To postać,
dzięki której w Rudzie Śląskiej od wielu lat gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku
kieruje pracą największego sztabu
WOŚP, koordynuje zadania ok. pięciuset wolontariuszy. Dzięki temu do
Szpitala Miejskiego traﬁł w ubiegłych
latach sprzęt o wartości ok. 600 tys. zł.
Za pieniądze te zakupiono m.in. inkubatory, respirator oscylacyjny, ultrasonograf, czy aparaty infant ﬂow.
Chcąc oddać głos na Józefa Sarka wyślij SMS-a na nr 71100 o treści
OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 %
VAT-u.
3. Krzysztof Piechaczek: Od wielu
lat związany jest
z programem PaT,
jest też pomysłodawcą
lokalnego
programu proﬁlaktycznego PaS. Został on uhonorowany
statuetką „Kryształ Proﬁlaktyki”.
Można go spotkać wszędzie tam,
gdzie mówi się o bezpieczeństwie.
Jednym z jego autorskich pomysłów
są wywiadówki proﬁlaktyczne organizowane w rudzkich szkołach. To osoba, która nigdy nie przechodzi obojętnie obok tych, którzy potrzebują pomocy.
Chcąc oddać głos na Krzysztofa
Piechaczka wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23
% VAT-u.

V. W ������ ����
1. „Big Sunny Band”:

Band działa od 2011 roku przy Zespole Szkół Muzycznych dzięki inicjatywie samego dyrektora, Mirosława
Krause. Grupa utalentowanych muzyków i wokalistów
podczas występów prezentuje muzykę rozrywkową w ambitnej formie. Zespół w szybkim czasie zdobył wyróżnienie na prestiżowym ogólnopolskim konkursie School &
Jazz Festival, a w następnych latach wywalczył już główne
nagrody w różnych kategoriach tej imprezy.
Chcąc oddać głos na „Big Sunny Band” wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.1, koszt SMS-a to 1 zł +
23 % VAT-u.
2. Formacja taneczna „Elektra”:

Działa w mieście już od początku lat 90., a od 2006 r.
w ODK „Matecznik” i tam właśnie rozwinęła skrzydła.
„Elektra” wystąpiła m.in. w półﬁnale programu „Mam Talent”, podczas „Feel Festiwal”, była również częścią megawidowiska „Exodus”. Tylko w ostatnim roku formacja zajęła wiele pierwszych miejsc na ogólnopolskich turniejach.
Od początku istnienia zespołu, jej instruktorem i dobrym
duchem jest Agnieszka Ślusarek.
Chcąc oddać głos na formację „Elektra” wyślij
SMS-a na nr 71100 o treści WGS.2, koszt SMS-a to 1 zł +
23 % VAT-u.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie”:

Jest z nami już od 30 lat. Charakteryzuje się tradycyjnymi
strojami i różnorodnym repertuarem. Swoją obecnością
uświetnia największe imprezy odbywające się w Rudzie Śląskiej, m.in. „Dni Rudy Śląskiej” czy „Hanysy”. Zespół reprezentuje miasto w całej Europie. Jest laureatem różnych festiwali i przeglądów, został uhonorowany prestiżową nagrodą
im. Wojciecha Korfantego. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Gabriel Czapla.
Chcąc oddać głos na ZPiT Rudzianie wyślij SMS-a na nr
71100 o treści WGS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
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Święci w herbach

Olimpiada radości

– Jeszcze jeden pomysł nie wyczerpał się, a w głowie są już kolejne – tak o swojej
najnowszej kolekcji mówi Marek Wacław Judycki, rudzki heraldyk. Wystawę jego
prac „Gdy wszyscy święci idą do... miasta. Wizerunki świętych patronów w heraldyce miejskiej i gminnej” otwarto w piątek (11.09.) w galerii Fryna przy Miejskim
Centrum Kultury.
Inspiracją dla autora stała się Ruda Śląska, w herbie której widnieje wizerunek
patronki miasta, świętej Barbary. – Szczególnie osobiste dla mnie jest to, że nasze
miasto ma podobny herb do Strumienia. To tam mój ojciec jako podhorąży 1 września 1939 roku rozpoczął walkę podczas wojny. Często opowiadał mi o tamtych
czasach – wyjaśnia Judycki.
Oprócz tych herbów na wystawie zobaczymy prace inspirowane herbami Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, czy Ornontowic. Znajdziemy także dzieła związane z innymi regionami. Ponadto w ramach wernisażu Bronisław Wątroba przedstawił opracowania i rymowanki dotyczące miast oraz ich świętych, zaś rudzcy filateliści wystawili eksponaty związane z tym tematem. – Planujemy pokazywać wystawy w różnych kompozycjach – herby miejscowości jednego regionu lub miejscowości, których herby przedstawiają tych samych świętych. Na pewno z naszym pomysłem zgłosimy się do Strumienia – zapowiada Judycki.
JO

W środę (9.09.) na kąpielisku w Nowym Bytomiu odbyła się XV
Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięło
udział aż 280 zawodników. Najmłodszy z nich miał tylko 3 lata, a najstarszy prawie 90.
Uroczystego zapalenia znicza olimpijskiego dokonał Dominik Herman wraz z Markiem Garmulewiczem – olimpijczykiem, wicemistrzem świata i trzykrotnym mistrzem Europy w zapasach. Przybyłych
uczestników przywitała prezydent Grażyna Dziedzic, która przy wtórze orkiestry dętej życzyła wszystkim wielu sukcesów.
Później uczestnicy wzięli udział w konkurencjach przygotowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariuszy Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zawodnicy mogli zmierzyć się m.in.
w skoku w dal, rzucie piłką lekarską, rzutem do kosza czy biegu na 30
metrów. Dodatkową atrakcją był klaun rozśmieszający wszystkich do
łez oraz wiewiórka rozdająca przybyłym słodkości.

Foto: JO

Często potrzebują porady, wsparcia, rozmowy
z ekspertem. To właśnie
dla
nich
Miejskie
Centrum Kultury stworzyło Klub Mamy i Dziecka, w ramach którego będą spotykać się młode
matki. Pierwsze zajęcia
odbyły się w minioną sobotę (12.09.).
W MCK panie uczyły się zasad pierwszej pomocy.
Na początek mamy zapoznały się z zasadami
pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić noworodkowi, a także nieco starszym
dzieciom. Kilkanaście pań (trafił się jednak i jeden ojciec oraz babcia) z zainteresowaniem wzięło udział w ćwiczeniach praktycznych. – Wydawało nam się, że dużo
mam ma potrzebę, by się spotkać, wymienić opinię o swoich maluszkach, o sposobie
odżywiania itd. Jak widać, zainteresowanie na pierwszym spotkaniu było bardzo
duże – podkreślała Beata Romba-Tomica z Miejskiego Centrum Kultury.
W planach na kolejne tygodnie są m.in. cykliczne spotkania z ekspertami – położną, psychologiem, ginekologiem, dietetykiem, czy pediatrą. Pierwsze z nich odbyło się wprawdzie bez najmłodszych pociech, natomiast na kolejne rodzice,
a zwłaszcza mamy, będą mogły przyjść z maluszkami. Okazja do tego będzie już
dzisiaj (16.09.) o godz. 11 w MCK, gdzie zaplanowano spotkanie organizacyjne
dotyczące oczekiwań wobec Klubu Mamy i Dziecka.
JO
REKLAMA

– Nie wyobrażam sobie, żeby tej imprezy zabrakło w kalendarzu naszych imprez – podkreślał Zygmunt Grzybek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Już dzisiaj zapraszam
wszystkich zawodników, opiekunów i rodziców na kolejną olimpiadę za
rok – dodał.
KB

Halemba

Owocne ćwierćwiecze
Od 25 lat działają na rzecz swojej dzielnicy oraz jej mieszkańców.
Ich zaangażowanie, wytrwałość, a przede wszystkim długoletnia znajomość są godne pozazdroszczenia. Członkowie Związku Górnośląskiego koła Halemba świętują w tym roku 25-lecie istnienia. Urodzinowe obchody były okazją do wspomnień i rozmów o bieżącej działalności.
– Pamiętam, jak 25 lat temu chodziliśmy od domu do domu i zapraszaliśmy mieszkańców do naszego koła. Okazało się, że nie brakuje
osób pochodzących z dziada pradziada z Halemby, które chcą się zrzeszać – wspomina Adam Wieczorek, prezes koła Związku Górnośląskiego w Halembie. Już na pierwsze spotkanie przyszło ponad 50
osób. Przez minione 25 lat przewinęło się ich natomiast kilkadziesiąt.
Tyleż samo organizowano wydarzeń – a wśród nich m.in. wycieczki,
spotkania okolicznościowe, spotkania z ciekawymi gośćmi, zawody,
konferencje i znana w całym mieście odznaka „Pszociel Ślonski God-

Foto: JO

Bądź mamą na medal!

W olimpiadzie zmierzyło się 280 zawodników.

Jubileusz świętowano m.in. podczas mszy świętej.
ki”, która przyznawana jest właśnie z inicjatywy halembskiego Związku Górnośląskiego. – Staramy się zawsze zorganizować coś ciekawego
dla naszych członków, promować i prezentować historię naszej dzielnicy oraz zapraszać ciekawych gości – podkreśla Wieczorek. 
JO

Kochłowice

Z pieskiem na szlak
Ponad 60 miłośników czworonogów kontra 12 kilometrów współpracy ze swoim psiakiem. Tak w skrócie można podsumować sobotni
(12.09.) dogtrekking, który odbył się w Lasach Panewnickich. Akcję
zorganizowało rudzkie schronisko TOZ Fauna.
Uczestnicy marszu mieli do pokonania 12 km, ale dodatkowo na
trasie przygotowano dla nich kilka zadań do wykonania, które były
konieczne, by start został zaliczony w klasyfikacji ogólnej. – Pobiegnę
ze swoimi dwoma psiakami. To nasz pierwszy dogtrekking, ale robimy
bardzo dużo spacerów i pieski nauczone są współpracy, także myślę,
że przejdziemy trasę bez większych problemów – mówiła jeszcze przed
startem pani Agata, która przyjechała ze swoimi pupilami z Szombierek.
W sumie na starcie stanęło ponad 60 uczestników, co daje dwukrotnie większą liczbę osób, w porównaniu do tych, które uczestniczyły
w ubiegłorocznym dogtrekkingu. – W ubiegłym roku wystartowaliśmy
ze spokojną, siedmiokilometrową trasą. W tym roku było to 12 km

Ruda

Zasłużeni dla miasta
Za sprawą muzealnych zbiorów mieszkańcy mogą poznać bliżej
historię budowniczych naszego miasta oraz zobaczyć pamiątki
z XVIII wieku, które po nich pozostały. A wszystko to w Muzeum
Miejskim, gdzie otwarto wystawę „Zasłużone rody w dziejach Rudy
Śląskiej – Ballestremowie”. Co ważne – jest on zapowiedzią cyklu
ekspozycji związanych z ważnymi dla Rudy Śląskiej rodzinami.
Większość zaprezentowanych pamiątek pochodzi ze zbiorów Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka. Wśród nich trafiają

Foto: JO

Nowy Bytom

Foto: KB

Nowy Bytom

Nowy Bytom

Uczestnicy startowali idywidualnie z psiakiem.
z różnymi atrakcjami, przeszkodami zagadkami logicznymi. Chcieliśmy rozruszać nie tylko nogi, ale również umysł – komentowała Beata
Drzymała-Kubiniok, prezes TOZ Fauna, organizator wydarzenia.
– Przypominamy tym samym, że posiadanie psa to nie tylko wielka
frajda, ale i obowiązek oraz budowanie współpracy z pieskiem. JO
się prawdziwe perełki. – Jedną z nich jest list do zarządcy dóbr Ballestremów, Karola Goduli, który ten otrzymał od samego hrabiego. Mamy także dokument dotyczący poległego w bitwie pod Pragą 14 lipca
1757 roku Johanna Ballestrema – zdradza Krzysztof Gołąb z Muzeum Miejskiego, który wraz z Andrzejem Godojem jest komisarzem
wystawy.
Do 10 października w muzealnych murach będzie można także podziwiać eksponaty dostarczone przez miejskiego konserwatora zabytków, które dotyczą działalności socjalnej, a którą ma w swoich zasługach ród Ballestremów. Ponadto, jak zapowiada Muzeum Miejskie,
wystawa dotycząca Ballestremów to dopiero początek cyklu „Zasłużone rody w dziejach Rudy Śląskiej”. W przyszłości mają pojawić się
ekspozycje o podobnej tematyce. 
JO
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REMONTY

| P�������
Mateusz M. Lemberg

Dzieci mają wprawdzie gdzie ćwiczyć, ale...

Mennica

towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.
Ponadto w maju pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydziału Oświaty również
przeprowadzili oględziny obiektu.
Wnioski były podobne. – Podczas przeglądu stwierdzono na ścianach i suﬁtach w szatniach uczniowskich i korytarzu ślady po zalaniach. W żadnym z pomieszczeń obiektu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Po przeprowadzonych
oględzinach zostało wydane postanowienie nakazujące wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przedmiotowego
budynku – wyjaśnia Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
Budynek sali gimnastycznej został przejęty
W ślad za tym powiatood Huty Pokój dopiero w grudniu 2014
wy
inspektor nadzoru buroku, dlatego urzędnicy nie mogli wcześniej
dowlanego
nakazał, by
zaplanować jego remontu. – Miasto nie miało
możliwości i nie było w stanie zaplanować
szkoła m.in. wyremontowaśrodków ﬁnansowych w budżecie na 2015 r.
ła dach sali gimnastycznej,
potrzebnych na wykonanie prac remontowych
ociepliła jedną ze ścian bujakie zostały wskazane w decyzji powiatowego
dynku, naprawiła uszkodzoinspektora nadzoru budowlanego. Na chwilę
ny tynk oraz wymieniła płyobecną obiekt został wpisany na listę prac
remontowych – zaznacza Adam Nowak.
ty betonowe w niektórych

W sprawie zgłosili się do nas zaniepokojeni rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. – Słyszałam, że sala kontrolowana była przez sanepid i zostanie
zamknięta – tak jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego dzieliła się swoimi
obawami pani Anna, mieszkanka Nowego Bytomia. Rzeczywiście – pracownicy sanepidu analizowali stan budynku. – Kontrola przeprowadzona w SP
nr 1 wykazała nieprawidłowości w pomieszczeniach bloku sportowego: zakurzone ściany i zacieki na ścianach i suﬁtach, zły stan techniczny stolarki okiennej. Wydano decyzję administracyjną
zobowiązującą szkołę do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości – wyjaśnia Teresa Golda, dyrektorka Powia-

Foto: JO

Od wyników ekspertyzy zależy to, jaka będzie przyszłość sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Bytomiu. W tej chwili ze
względów sanitarnych uczniowie nie mogą korzystać z jednej szatni oraz części korytarza. Urzędnicy tłumaczą, że nie zdążyli zaplanować
remontu wcześniej, bo szkoła, a co za tym idzie – miasto – od niedawna jest właścicielem sali.

Z użytkowania wyłączone zostały szatnia oraz część korytarza.
miejscach. Problemem stał się jednak
termin wykonania remontu, bo PINB
wyznaczył go na 30 sierpnia. Dlatego
miasto odwołało się od decyzji do śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Poproszono też
o zmianę terminu wykonania remontu
do 31 sierpnia 2016 roku. Ostatecznie
zapadło postanowienie o uchyleniu decyzji PINB i dodatkowo o przedłożeniu
do 30 września 2015 roku sporządzenia
ekspertyzy stanu technicznego instalacji
elektrycznej w sali gimnastycznej SP
nr 1. Sprawa stanęła więc w miejscu.

– Nie możemy na razie nic powiedzieć,
bo czekamy na wyniki ekspertyzy i konkretną decyzję – mówi Iwona Dutkiewicz, dyrektorka SP nr 1.
Pocieszające jest to, że samo wnętrze
sali gimnastycznej jest w na tyle dobrym stanie, że uczniowie mogą z niej
nadal korzystać. – Z użytkowania
zostały wyłączone tylko pomieszczenia
w których zacieki na ścianach i suﬁtach
są największe. Są to szatnie uczniowskie i fragment korytarza – wyjaśnia
Nowak.
Joanna Oreł

Policjanci, fałszerze, gangsterzy i mordercy jeszcze raz zatańczą
w rytm szalonej polki, pod dyktando nominowanego do Nagrody
za Najlepszą Kryminalną Powieść Miejską 2014 Mateusza M. Lemberga.
W nocy nie słychać w lesie śpiewu ptaków. Samotny pies myśliwski myśli o swoim panu, warując w środku młodnika. Z nudów
i głodu gryzie palec dziewczyny, której ciało wyczuł pod darnią.
Samotny mężczyzna siedzi w wyciszonym, ukrytym pomieszczeniu i przygląda się pracującej maszynie oﬀsetowej. Drżą mu dłonie.
Tuż obok stoi prasa do wyrobu monet. Jeszcze nie wie, że ta nielegalna mennica przyczyni się do końca jego marzeń.
Policjant, który nie stoi już na straży prawa, wpatruje się w pistolet na półce. Niedługo będzie musiał go użyć, żeby ochronić dobro
i miłość. Nie wie, że sprowadzi śmierć, cierpienie i usłyszy samotny
krzyk przerażenia ukochanej. Starzec, który przyszedł z zaświatów,
milczy. Zbrodnie i sprawy przeszłości właśnie wróciły.
Mateusz M. Lemberg – rocznik 1971, humanista, ukończył studia
medyczno-weterynaryjne. Zanim zaczął pisać, amatorsko realizował
ﬁlmy, odbył podróż na Wschód, rysował komiksy. Zarabia na życie
jako lekarz, uwielbia koty, dobre książki, Hiszpanię i Szwecję. Autor
powieści „Zasługa nocy” i „Patron”.
REKLAMA

Matematyka na egzaminie maturalnym nadal sprawia polskim uczniom sporo kłopotów.
O tym, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, rozmawiamy z Agnieszką
Wraną, dyrektorką Szkoły Matematyki Horyzonty w Rudzie Śląskiej.

Jak dobrze przygotować się
do matury z matematyki?

– Pani Dyrektor, matematykę na
maturze muszą zdawać wszyscy, nawet ci uczniowie, którzy tego przedmiotu po prostu nie rozumieją…
Agnieszka Wrana: – To prawda,
ale moje doświadczenie mówi, że do
matury na poziomie podstawowym są
w stanie dobrze się przygotować wszyscy uczniowie. Nawet ci, którzy uważają się za matematyczne „beztalen-

cia”. Wielokrotnie spotkałam się z sytuacją, że do naszej szkoły przychodzili zrozpaczeni rodzice, którzy dla swoich dzieci nie widzieli już nadziei
i uważali, że ich pociechy nie są w stanie pojąć tego trudnego przedmiotu.
Po czym okazywało się, że regularna
praca szybko zaczęła przynosić efekty.
Dziś ci uczniowie są szczęśliwymi studentami, bo zdali maturę i dostali się

na wymarzone studia. Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dotarciu do
ucznia, z czym bywa problem w przepełnionych klasach szkół powszechnych. Poza tym, kłopotem wielu
uczniów są zaległości ze szkoły podstawowej i gimnazjum, które później
nie pozwalają opanować nowych partii
materiału. Nasza metoda nauczania
umożliwia nadrobienie i uzupełnienie
tych braków.
– No właśnie, w jaki sposób przygotowujecie uczniów do matury
w Szkole Matematyki Horyzonty?
AW: – Organizujemy kursy do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które trwają od września
do kwietnia. Tym, co nas wyróżnia,
jest praca w małych, 4-osobowych
grupach o jednakowym stopniu zaawansowania. To rozwiązanie pozwala na indywidualne podejście do

ucznia, zapewnia miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach, a jednocześnie
pozwala nam zaproponować klientom
atrakcyjną cenę za jedną godzinę zegarową nauki. Pracujemy według precyzyjnie zaplanowanego programu
nauczania, który gwarantuje, że
uczniowie „przerobią” pełny zakres
materiału potrzebny do matury. Zajęcia w naszej szkole prowadzą doświadczeni nauczyciele z najlepszych
szkół w regionie, będący jednocześnie
egzaminatorami maturalnymi. Jakiś
czas temu naszą ofertę poszerzyliśmy
o kursy przygotowawcze do matury
z ﬁzyki.
– Jakie wyniki na maturze osiągali
wasi uczniowie w minionych latach?
AW: – Nasza Szkoła funkcjonuje od
2009 roku. Od jej powstania, co roku
wszyscy kursanci zdają maturę,
w większości przypadków na wynik
lepszy od spodziewanego. Ich opinie
zebraliśmy na naszej stronie internetowej – zachęcam do zapoznania się.
– Czy Pani szkoła prowadzi zajęcia tylko dla maturzystów?
AW: – Nie. Prowadzimy również
korepetycje
dla
gimnazjalistów,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych

i studentów. Zauważam, że zainteresowanie korepetycjami z matematyki rośnie, bo rodzice i uczniowie zdają sobie sprawę, że rola matematyki we
współczesnym świecie jest coraz większa. Badania i analizy pokazują, że najlepsze oferty pracy na rynku czekają
na absolwentów technicznych lub ekonomicznych kierunków studiów.
– Gdzie odbywają się zajęcia szkoły?
AW: – W Rudzie Śląskiej-Halembie
– nasz oddział mieści się przy ul.
Chłopskiej 34.
– W jaki sposób można zapisać się
na kursy i korepetycje?
AW: – Komplet informacji o naszej
ofercie oraz formularze zgłoszeniowe
znajdują się na naszej stronie internetowej: www.szkola-matematyki.pl. Na
wszystkie pytania odpowiemy też pod
numerem telefonu 604-814-458.
– Dziękuję za rozmowę.

KURSY I KOREPETYCJE Z MATEMATYKI
www.szkola-matematyki.pl, tel. 604-814-458

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Piosenka „Ja poczekam…” opanowała radiowe listy przebojów
– W tym składzie gracie od niedawna. Jednak
dla każdego z Was zespół Emi Band to kolejny etap
na muzycznej drodze?
– Nasz zespół powstał w ubiegłym roku. Początkowo działaliśmy jako duet w składzie Michał Nieroba
i Edek Sikora. Po około sześciu miesiącach zaprosiliśmy do współpracy wokalistkę Michalinę Starostę.
W tym składzie gramy najczęściej, ale pojawiają się
koncerty, gdzie prezentujemy się w większej grupie.
Pod koniec czerwca mieliśmy okazję zaprezentować
się w zwiększonym składzie podczas Nocy Świętojańskiej w Bielszowicach. Muzycy, których zapraszamy
do wspólnego koncertowania, to perkusista Mariusz
Miler oraz basista Eugeniusz Więcek.
– Pracę w zespole macie więc ściśle podzieloną…
– Pisaniem muzyki zajmuje się Michał Nieroba,
teksty to część należąca do Edka Sikory, ale korzystamy także z tych napisanych przez Benedykta Soberka.
Michalina zajmuje się głównie wokalem. Mamy jednak spore plany i chcemy się rozwijać. Mamy nadzieję, że niebawem nasz zespół powiększy się i będziemy
mogli zaprezentować się z chórkami i tancerkami.
– Wasze pierwsze utwory przypadły do gustu publiczności. Nie ma chyba stacji radiowej, w której
nie pojawiłaby się piosenka „Ja poczekam” …

– Sami byliśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem tym właśnie utworem. To nastrojowa piosenka, nie do końca w śląskim klimacie – tym bardziej
cieszymy się takim obrotem sprawy. Piosenka miała
swoje pięć minut na niejednej liście przebojów i oczywiście nie możemy jej pominąć na żadnym koncercie.
– Nowa pozycja na śląskim rynku muzycznym to
z pewnością zapowiedź nowej płyty…
– Planujemy wydać płytę. Co prawda obiecywaliśmy, że pojawi się w listopadzie, ale musimy to trochę
przesunąć. Cały czas nad nią pracujemy, mamy sporo
pomysłów i chcemy ją jeszcze dopracować. To będzie
nasza pierwsza płyta, dlatego robimy wszystko, żeby
była na najwyższym poziomie. W tej chwili skupiamy
się na teledyskach, które już niebawem będzie można
oglądać.
– W Rudzie Śląskiej czasem się pojawiacie. Lubicie tę własną, najbliższą publiczność?
– Dla publiczności w swoim mieście gra się zawsze
trochę trudniej. Przyjmuje nas zawsze ciepło, ale nie
można jej zawieść i każdy koncert musi być dopracowany. Zapraszamy na spotkania z nami. W Rudzie Śląskiej pojawimy się 19 września o godz. 17.30 na stadionie Grunwald w Halembie.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: Adam Helisz

Ruda Śląska na mapie śląskich przebojów muzycznych zapisana jest
bardzo mocno. Sporo wykonawców pochodzi bowiem z naszego miasta.
W prezentowanym dziś zespole Emi Band większa część składu to właśnie
rudzianie.

Wygraj płytę Śląska Lista Przebojów!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.plyta37 + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 16.09.2015 od godz. 10.00
do 21.09.2015 do godz. 12.00.

TYLKO U NAS KUPISZ
PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI

WYSPA MARZEŃ

SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT
W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

PŁY
T Y G O TA
DNIA
Kolejna płyta, którą prezentujemy na łamach „Wiadomości
Rudzkich” to trzeci album rudzkiego zespołu „Bez Nazwy”. Zespół
gra w składzie: Sylwia Komander, Mateusz Szymczyk i Adrian Groma. Młodzi artyści z Rudy Śląskiej po raz kolejny prezentują swoje
przeboje, które doskonale sprawdzają się m.in. na imprezach rozrywkowych. Na trzeciej płycie zespołu znajdą Państwo mnóstwo
utworów, które przypadną Wam do gustu. Płyta „Wyspa Marzeń”
dostępna jest w naszym sklepie internetowym oraz w redakcji
„Wiadomości Rudzkich”.

Już dostępne pod adresem:
www.wiadomoscirudzkie.pl
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BIZNES

Pierniki z Rudy na cały świat
Tradycja wyrobów cukierniczych ﬁrmy Lambertz sięga XVII wieku. Lambertz rozpoczął działalność w 1688 r. zdobywając licencję na prowadzenie swojej
pierwszej piekarni. Od tego czasu ﬁrma produkuje wyroby cukiernicze najwyższej jakości, łącząc wielowiekowe tradycje z nowoczesną technologią. Grupa
Lambertz jest jednym z czołowych niemieckich producentów wyrobów cukierniczych o przedłużonym okresie przechowywania, które znaleźć można niemal
na całym świecie.
Dynamiczny rozwój Grupy Lambertz doprowadził do założenia w 1998 r. ﬁrmy
Lambertz Polonia. Pierwszym krokiem nowej części grupy było uruchomienie w Rudzie Śląskiej linii produkcyjnych pierników
oraz ciastek. Na początku zakład w Rudzie
Śląskiej opierał swą działalność na jednej
linii produkcyjnej, z czasem powiększono
produkcję o kolejne trzy linie. To właśnie te
cztery linie produkcyjne do dziś są sercem
fabryki.
To jednak nie koniec rozwoju zakładu.
W maju tego roku wystartowała kolejna nowoczesna linia produkcyjna. Po pierwszych
próbach, w lipcu produkcja wystartowała
pełną parą. Obecnie na nowej linii produkcyjnej wypiekane są głównie ciastka kruche,
które następnie traﬁają do drugiej fabryki,
zlokalizowanej w Katowicach, a tu pakowane są do wieloskładnikowych mieszanek
ciasteczkowych.
Pierniki i ciastka produkowane w Rudzie
Śląskiej traﬁają na rynki na całym świecie.
Z Rudy Śląskiej wyjeżdża codziennie kilkadziesiąt ton wyrobów. W zakładzie zatrudnienie znalazło już 240 osób. W sezonie
jednak zatrudnienie wzrasta momentami
nawet dwukrotnie. Fabryka w Rudzie Śląskiej będzie mogła produkować jeszcze
więcej. W nowej hali zostanie zamontowana kolejna linia produkcyjna, co oznacza,
że zakład znów zwiększy swoje możliwości
i będzie mógł produkować jeszcze więcej.
To przełoży się na kolejny wzrost zatrudnienia.

Fabryka Lambertz w Rudzie Śląskiej powstała 1998 roku.

Receptury ﬁrmy to pilnie strzeżona tajemnica.

Dzięki nowoczesnej technologii ﬁrma może produkować coraz więcej.

Produkty z Rudy Śląskiej traﬁają do odbiorców na całym świecie.
OGŁOSZENIE

Nie biorę!
Wybrałam
sport.

ZUZANNA RADECKA-PAKASZEWSKA

lekkoatletka, olimpijka: Sydney 2000, Ateny 2004

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!

Dopalacze jak i inne
substancje odurzające
niszczą przede wszystkim
ośrodkowy układ
nerwowy
i negatywnie wpływają
na pracę mózgu.
Zażywanie dopalaczy
może być początkiem
uzależnienia!

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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URZĄD PRACY

RADA SENIORÓW

Działaj z PO WER-em Cel numer jeden – karta seniora

Foto: arch.

Wnioski w PUP można składać do 22 września.
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, które zarejestrowane są w rudzkim urzędzie pracy i posiadają I lub II profil pomocy, a także dla osób, które nie uczą
się (chodzi o kształcenie w trybie stacjonarnym) oraz nie są w trakcie szkolenia (ze
środków publicznych). Ważny wymóg to
także wiek – od 18 do 29 lat. Dotacje w ramach programu „PO WER” adresowane są
do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. A chodzi o nie lada

wsparcie, bo 23 tysiące złotych na jej rozpoczęcie.
W sprawie możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szczegółów składania wniosków
można kontaktować się ze swoim doradcą
klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rudzie Śląskiej. Nabór w ramach projektu potrwa do 22 września. Szczegóły
można także uzyskać pod numerem
tel. 32 771-59-15. 
JO

Sprawa wprowadzenia miejskiej karty seniora zdominowała drugie posiedzenie rudzkiej Rady Seniorów. Radni powołali
też składy komisji tematycznych. – Rada ma charakter inicjatywny, opiniotwórczy i doradczy – przypomina Józef Osmenda,
przewodniczący Rady Seniorów.
Druga sesja Rady Seniorów dotyczyła
m.in. organizacji pracy radnych. – Musimy
sami wypracować metody działania, plan
pracy na rok 2016 i właściwie ukierunkować prace zespołów problemowych – tłumaczy Józef Osmenda.
Podczas obrad powołano zespoły tematyczne Rady Seniorów: do spraw profilaktyki i promocji zdrowia, drugi do spraw
edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz
trzeci do spraw aktywizacji osób starszych
i współpracy z podmiotami działającymi
na rzecz seniorów. Sporą część obrad poświęcono debacie nad rudzką kartą seniora.
– Liczę na pomoc pani prezydent, a także
urzędu miasta, bo chcielibyśmy, by w przyszłym roku ta karta została wprowadzona
do obiegu również w Rudzie Śląskiej, na
zasadzie podobnej do Rudzkiej Karty Rodziny 3+ – mówi Józef Osmenda.
Radni podjęli uchwałę o wystąpieniu
w tej sprawie do prezydent miasta oraz do
Rady Miasta z prośbą o podjęcie działań
na rzecz ustalenia zasad jej wprowadzenia
i funkcjonowania.
Rada Seniorów ma służyć integracji
międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać
ich aktywność w życiu społecznym mia-

Foto: Urząd Miasta

Osoby młode pomiędzy 18. a 29. rokiem życia mogą skorzystać z projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)”,
który realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Dotyczy
on dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Wkrótce kończy się
termin składania wniosków, więc warto działać.

Radni we wrześniu spotkali się po raz drugi.
sta. Będzie wydawała opinie spraw, które
będą przekładane do uchwalenia Radzie
Miasta lub podpisu prezydent miasta.
Rudzka Rada Seniorów może liczyć od 15
do 21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów działających na
rzecz osób starszych lub przez osoby niezrzeszone. Kadencja rady trwa cztery lata.
Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia,
natomiast 1/3 mogą stanowić osoby młod-

sze, będące przedstawicielami podmiotów
działających na rzecz osób starszych.
– Skład Rady Seniorów zatwierdza prezydent miasta, ale warto podkreślić, że w naszej radzie wszystkie organizacje, które
były zainteresowane swoim przedstawicielstwem tego przedstawiciela mają
– mówi Józef Osmenda.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca można skorzystać z dyżuru radnych,
którzy przyjmują strony w godz. od 11.00
do 12.00 w pokoju nr 211 urzędu miasta.
AS
REKLAMA
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Ruda Śląska pamięta o najbardziej potrzebujących. W mieście powstała właśnie noclegownia dla kobiet, która może udzielić schronienia jednocześnie ośmiu osobom pozbawionym dachu nad głową. Kolejna nowość to przykościelny „Dom Ubogich”, gdzie osoby potrzebujące będą mogły skorzystać m.in. z kuchni, łazienki czy porozmawiać z psychologiem.

W trosce o drugiego człowieka
W nowym rudzkim ośrodku schronienie może otrzymać osiem kobiet. – Kobiety bezdomne, szukające schronienia,
mogą zgłosić się bezpośrednio do noclegowni lub do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W obu przypadkach pracownik socjalny przeprowadzi
z nimi wywiad, po którym otrzymają wymagane skierowanie – tłumaczy Karina
Kaczyńska, zastępca dyrektora MOPS
w Rudzie Śląskiej. Personel noclegowni,
podobnie jak w przypadku noclegowni
dla mężczyzn, stanowić będą pracownicy Izby Wytrzeźwień.
By dostosować istniejący w sąsiedztwie siedziby rudzkiej Straży Miejskiej budynek do potrzeb noclegowni,
przeprowadzono szereg prac remontowych, m.in.: wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, zbudowano dodatkowe ściany wewnętrzne, wyremontowano i częściowo wymieniono
konstrukcję dachu, docieplono ściany
zewnętrzne i strop nad parterem, wykonano izolację przeciwwilgociową,
a także wymieniono rynny. Ponadto
w budynku wykonano nową instalację
elektryczną,
wodno-kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania i gazową.
– Całość projektu kosztowała ponad
190 tys. zł. Do pokrycia połowy kosztów, na podstawie podpisanej z miastem umowy, zobowiązał się bank
BGK, który na ten cel przekaże kwotę
około 95 tys. zł – wyjaśnia Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta.
W Rudzie Śląskiej, poza nowo powstałą noclegownią dla kobiet, przy
ul. Przy Kolei działa całodobowa placówka Dom PCK Centrum Interwen-

cji Kryzysowej. Z ośrodka może korzystać jednocześnie 18 osób (kobiet
i dzieci). Mężczyźni zaś o schronienie
mogą starać się w noclegowni przy
ul. Tołstoja, która dysponuje 44 miejscami noclegowymi.
Z osobami bezdomnymi, objętymi
pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, prowadzona jest praca socjalna, m.in. poprzez realizację Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
Program ten, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ma na celu wsparcie
osoby bezdomnej w rozwiązywaniu
jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. W pierwszym półroczu tego roku dzięki współpracy z MOPS
usamodzielniło się dziesięć osób.
W mieście realizowane są też inne
projekty, które służą osobom bezdomnym. W podpiwniczeniu probostwa
paraﬁi św. Andrzeja Boboli w dzielnicy Wirek prowadzone są prace nad
stworzeniem „Domu Ubogich”. Projekt zakłada budowę m.in. dwóch łazienek, kuchni, sali komputerowej,
większej sali spotkań, a także pomieszczenia biurowego, w którym
osoby potrzebujące mogłyby również
porozmawiać
z
psychologiem.
– Chciałbym, żeby osoby ubogie, które
do nas przychodzą, czuły się jak
u siebie – podkreśla ksiądz Piotr Wenzel, proboszcz paraﬁi św. Andrzeja
Boboli. – Kuchnię w jednej części
chcielibyśmy wykonać ze stali nierdzewnej, w drugiej zaś wykorzystać na
jadalnię z tradycyjnym śląskim ,,byfy-

W noclegowni dla kobiet czekają miejsca dla ośmiu osób.
jem” i stołem. W dużej sali odbywałyby
się zaś spotkania, czy seanse ﬁlmowe
dla około 30 osób. Mam nadzieję, że do
zimy uda się przygotować przynajmniej
jedną część „Domu Ubogich” – salę
i łazienkę – mówi proboszcz Wenzel.
Już teraz z paraﬁą związana jest ścisła grupa około 40 osób ubogich oraz
bezdomnych. Od roku przy probostwie, trzy razy w tygodniu, rozdawany jest chleb przywożony z pobliskich
piekarni. Ponadto w każdą niedzielę
o godzinie 12.00 w kościele odbywa
się msza św. skierowana do osób najbardziej potrzebujących. – Dla tych
osób najważniejsza jest wspólnota.
Jak przyszedłem na paraﬁę rok temu,
początkowo na mszę przychodziło
około dziesięć osób potrzebujących.
Ta liczba z każdym miesiącem się
zwiększała. Jedni odchodzą, inni przy-

chodzą, jednak stale w niedzielnej
mszy św. uczestniczy blisko 70 osób
ubogich z całej Rudy Śląskiej – mówi
ksiądz Wenzel. Po niedzielnej Eucharystii osoby ubogie mogą liczyć także
na posiłek przygotowany m.in. przez
wolontariuszy ze Stowarzyszenia św.
Filipa Nereusza oraz siostry Boromeuszki z Kochłowic. Niedzielne spotkania wspierają także przedstawiciele
lokalnej gastronomii oraz sami paraﬁanie, dostarczając np. ciasto.
W ramach działań prowadzonych
w wireckiej paraﬁi, w ciągu ostatniego
roku na ośmiotygodniową terapię uzależnienia od alkoholu udało się wysłać
20 osób. Po powrocie otrzymały one
tymczasową pracę przy probostwie
i zostały objęte dalszą opieką. Ponadto, po raz drugi w historii Rudy Śląskiej, tego lata zorganizowana została

pielgrzymka do Częstochowy osób
bezdomnych oraz tych, którzy się źle
mają. – Pielgrzymka była naprawdę
udana, to była prawdziwa wspólnota.
Jeden drugiemu pomagał – wspomina
pani Iwona Wrona, uczestniczka wyprawy na Jasną Górę. – Do tej paraﬁi
przychodzę od października ubiegłego
roku. Ksiądz Wenzel bardzo mi pomógł. Kiedyś nadużywałam alkoholu,
byłam na odwyku, no i teraz się nawracam – podsumowuje.
Osoby chcące wesprzeć ﬁnansowo
budowę „Domu Ubogich” mogą to
zrobić wpłacając środki na konto paraﬁi 05 1050 1331 1000 0010 0115 6924
z dopiskiem „Światło w Familoku”.
Można także wesprzeć rzeczowo prowadzone działania, dostarczając na
paraﬁę ubrania, artykuły spożywcze,
szkolne bądź kosmetyczne.
DR

Stan ﬁnansów Rudy Śląskiej jest wciąż dobry! W ubiegłym roku Ruda Śląska nadal utrzymywała swoje zadłużenie na bezpiecznym poziomie, co pokazuje
najnowszy ranking dwutygodnika „Wspólnota”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat miasto tylko raz odnotowało lepszą pozycję w tym zestawieniu.

Finanse miasta pod dobrą kontrolą

– To specyﬁczny ranking, w którym
im niższa pozycja, tym lepiej – mówi
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej. – Niska lokata za rok kończący moją pierwszą kadencję pokazuje
skuteczność przeprowadzonego programu ratowania ﬁnansów miasta.
Dzięki niemu w obecnej kadencji mamy większą swobodę działania, możemy śmiało ubiegać się o środki unijne
na realizację wielu inwestycji w mieście – podkreśla.
Ranking „Wspólnoty” szereguje
jednostki samorządu terytorialnego
według stosunku wysokości ich zadłużenia i dochodów. Ruda Śląska wśród

48 sklasyﬁkowanych za 2014 rok
miast na prawach powiatu zajęła 35.
miejsce ze wskaźnikiem zadłużenia
w wysokości 27,69 proc. Od 2002 roku tylko raz miasto miało pozycję lepszą, czyli niższą – w klasyﬁkacji za
2012 rok było to 36. miejsce. Warto
przypomnieć, że jeszcze w 2010 roku
Ruda Śląska zajęła 7. lokatę, a w 2009
roku – 2.
– Przygotowujemy się do nowej perspektywy ﬁnansowej Unii Europejskiej, dlatego staramy się mieć wskaźnik zadłużenia na takim poziomie, aby
móc ubiegać się o kredyty na realizację zadań współﬁnansowanych ze

środków unijnych – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta. – W ubiegłych
latach robiliśmy wszystko, żeby jak
najmniej zadłużyć miasto – dodaje.
Ubiegłoroczny budżet był rekordowy w historii miasta. Nigdy wcześniej
jego dochody i wydatki nie były na tak
wysokim poziomie. Ostatecznie te
pierwsze wyniosły 582,3 mln zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie
580,9 mln zł. Tym samym miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 1,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia
w wysokości 27,7 proc. był lepszy
o dwa punkty procentowe od wartości
w 2013 r., a jednocześnie jego wyso-

kość była niższa niż średnia wojewódzka zarówno dla wszystkich gmin
(35,5 proc.), jak i dla miast na prawach
powiatu (29,6 proc.).
„Wspólnota” porównała też miasta
według zdolności kredytowej, ustalanej na podstawie udziału nadwyżki
operacyjnej w dochodach ogółem.
W tym zestawieniu im wyższa pozycja, tym lepiej. Ruda Śląska utrzymała
miejsce w górnej połowie rankingu
miast na prawach powiatu, zajmując
21. miejsce za lata 2012 – 2014 z wynikiem 8,43 proc. – Trzeba pamiętać,
że na ten wskaźnik mamy bardzo ograniczony wpływ – mówi Ewa Guziel.

– Nadwyżka operacyjna wynika z dochodów i wydatków bieżących. Tymczasem zmiany przepisów z jednej
strony ograniczają wpływy np. z podatków, które traﬁają do miasta,
a z drugiej nakładają na nas nowe
obowiązki, co skutkuje zwiększeniem
wydatków bieżących – tłumaczy skarbnik Rudy Śląskiej.
W poprzednim rankingu „Wspólnoty” Ruda Śląska zajęła 29. miejsce ze
wskaźnikiem zadłużenia za 2013 rok
w wysokości 30,12 proc. W zestawieniu według zdolności kredytowej za
lata 2011 – 2013 Ruda Śląska była 14.
WG
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Bułgarski tikwenik dołączył do „Rudzkich Smaków”. To przepis Magdaleny Dimitrowej, który został wybrany smakiem minionych wakacji. Propozycje potraw do konkursu mieszkańcy
nadsyłali przez cały sezon urlopowy. Wrzesień będzie z kolei okazją do podzielenia się swoimi recepturami na domowe nalewki. Jedna z nich zostanie smakiem miesiąca.

Mamy smak wakacji!
Z wakacyjnych wojaży przywozimy
nie tylko wspomnienia, pamiątki czy
zdjęcia. Wzbogacenie swojej kuchni
o smak wakacji to również ciekawy pomysł. Magdalena Dimitrowa z pobytu
w słonecznym Burgas przywiozła przepis na ciasto z masą dyniową. – To typowy bułgarski deser z ciasta filo. Prosty
w wykonaniu i przepyszny – mówi pani
Magdalena. – Mamy właśnie sezon na
dynię, więc warto spróbować – zachęca.
– Bułgarzy przygotowują ciasto zwijając je w ślimak, w okrągłej, emaliowanej formie zwanej tawa. Można też użyć
ciasta francuskiego i płaty układać warstwami, przekładając je nadzieniem –
wyjaśnia pani Magda.
Do ciasta filo, tak popularnego
w krajach śródziemnomorskich, można dodawać również nadzienie mięsne, serowe i szpinakowe. Takie „ślimaczki” z ciasta filo zwane burkami
można kupić też w każdej chorwackiej
piekarni czy cukierni. – Zachęcam do
upieczenia ciasta, które z pewnością
przywoła wakacyjne wspomnienia,

ale też będzie dobrą receptą na jesienną chandrę – mówi rudzki kucharz
Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu.
Kolejna edycja konkursu poświęcona będzie nalewkom. – We wrześniu zapraszam do kulinarnej zabawy wszystkich, którzy mają swój
sposób na domową nalewkę. Myślę,
że w „Rudzkich Smakach” nie powinno jej zabraknąć. Domowe nalewki to najprostsze przetwory z owoców, które mogą być świetnym prezentem lub poczęstunkiem dla gości.
Prawdziwy smak lata zamknięty
w szklanej butelce – zachęca Michał
Kaczmarczyk.
Przepisy wraz ze zdjęciami można
przesyłać na adres e-mail: media@
ruda-sl.pl (w temacie „Rudzkie Smaki”), lub adres pocztowy: Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska z dopiskiem
„Rudzkie Smaki”, bądź też dostarczyć
do magistratu, do Biura Obsługi
Mieszkańców.

Konkurs „Rudzkie Smaki” jest kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku ubiegłego roku.
Przez cały rok rudzianie przesyłali
przepisy i receptury na potrawy związane z lokalną kuchnią. Co miesiąc jeden z zaproponowanych przepisów
zostawał „smakiem miesiąca” i trafiał
na stronę internetową miasta do specjalnie przygotowanej zakładki „Rudzkie Smaki”, a jego autor otrzymywał
nagrodę. – Zeszłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy go kontynuować – mówi Krzysztof Piecha,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Podsumowaniem zabawy był kulinarny kalendarz, a jednocześnie praktyczna książka kucharska przygotowana przez samych mieszkańców. Przy tej okazji
chcemy zarówno ocalić od zapomnienia tradycyjne receptury, skrywane
w babcinych kredensach, jak i zachęcić mieszkańców do kulinarnych eksperymentów – dodaje.

Tikwenik to bułgarski smakołyk z dynią i orzechami.
W 2015 roku również wybierane są
smaki miesiąca, ale w każdym miesiącu konkurs dotyczy konkretnych
propozycji tematycznych.
Tikwenik
1 opakowanie ciasta filo (do kupienia w dużych marketach, ale można
też użyć ciasta francuskiego), 1 kg dyni, 0,5 szklanki cukru, 0,5 szklanki
orzechów włoskich, 1 łyżka mielonego cynamonu, cukier puder, olej lub
masło do posmarowania ciasta.
Orzechy posiekać na grube kawałki, podpiec na suchej patelni. Dynię
obrać, pokroić w kosteczkę i poddusić z cukrem na małym ogniu, podlewając niewielką ilością wody. Kiedy

dynia zmięknie, dodać cynamon i orzechy. Okrągłą formę lub naczynie żaroodporne posmarować olejem lub roztopionym masłem. Płat ciasta posmarować olejem (masłem), przykryć kolejnym płatem, posmarować olejem
lub masłem i nałożyć porcję nadzienia.
Delikatnie zwinąć w rulon i przełożyć
do formy. Czynność powtarzać do wyczerpania składników, układając kawałki ciasta w formie ślimaka. Górną
warstwę ciasta również należy posmarować olejem lub roztopionym masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 st. C i piec ok. 30 minut.
Po ostygnięciu posypać cukrem pudrem. Dobyr apetit!
IM

Sześć firm zainteresowanych jest budową i eksploatacją w Rudzie Śląskiej instalacji do przetwarzania odpadów. Inwestycja ma być zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a o kształcie ostatecznej umowy zdecyduje dialog konkurencyjny. Dzięki nowej instalacji władze Rudy Śląskiej chcą
mieć wpływ na cenę przetwarzania odpadów oraz mogą liczyć na udział w zyskach z realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych są jednym z głównych elementów nowego systemu gospodarki odpadami, wprowadzonego w Polsce w połowie 2013 roku.

Śmieci w PPP
Jak argumentują władze Rudy Śląskiej, za uruchomieniem instalacji do
przetwarzania odpadów stoją pieniądze, które miasto i tym samym mieszkańcy mogą zaoszczędzić dzięki tej
inwestycji. W jaki sposób? Obecnie za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
z Rudy Śląskiej odpowiada wyłoniona
w przetargu firma. Ta zmieszane odpady komunalne musi dostarczać do Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Na
obszarze, do którego „przypisana” została Ruda Śląska, działają na razie
cztery instalacje mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów oraz trzy
kompostownie. W żadnej z nich miasto nie ma udziałów, a więc nie ma
wpływu na wysokość ceny za 1 tonę
odpadów wwożonych do RIPOK-a.
Do tego dochodzą koszty transportu
odpadów do tych instalacji.
– Ceny za korzystanie z tych instalacji są wyższe i z tego co widać taka tendencja będzie się utrzymywała.
W uprzywilejowanej sytuacji są miasta,
które na swoim terenie mają takie in-

stalacje, odpadają im w ten sposób
koszty transportu. Oczywiście naszego
miasta nie stać na samodzielną budowę
takiej instalacji, gdyż jest to kwota rzędu 100 mln zł, ale pewnym rozwiązaniem jest realizacja takiej inwestycji
wspólnie z partnerem prywatnym w formule PPP – zastrzega prezydent Grażyna Dziedzic. – Przypomnę też, że
utworzenie RIPOK-a w naszym mieście
to jedno z zadań zapisanych w aktualnej strategii rozwoju miasta – dodaje.
W lipcu br. ogłoszony został dialog
konkurencyjny skierowany do firm zainteresowanych realizacją takiej inwestycji wspólnie z miastem. – Na nasze
zaproszenie odpowiedziało sześć firm,
które złożyły wnioski. Przed nami długie godziny rozmów nad ostatecznym
kształtem umowy. Jedno jest pewne –
instalacja, która miałaby powstać
w Rudzie Śląskiej, musi spełniać funkcje RIPOK-a, bo tego wymaga obowiązujące prawo – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Szczegóły ostatecznej umowy pomiędzy samorządem a partnerem pry-

Rudzki Informator Samorządowy

watnym ustalone zostaną podczas dialogu konkurencyjnego. Na chwilę
obecną władze miasta planują na okres
15-25 lat przekazać, czy to w dzierżawę, czy też w formie udziałów we
wspólnej spółce teren, na którym mogłaby powstać taka instalacja. Po stronie partnera prywatnego leżałoby zaprojektowanie i budowa instalacji do
przetwarzania odpadów, spełniającej
kryteria RIPOK oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń na funkcjonowanie takiego zakładu. Gmina z kolei ma zagwarantować dostarczanie stałego
strumienia odpadów do instalacji przez
cały okres umowy. – Ważna tu będzie
stawka, za jaką śmieci z Rudy Śląskiej
trafiać będą do rudzkiego RIPOK-a.
Chcemy, by była ona konkurencyjna do
tych obowiązujących na rynku – wyjaśnia Krzysztof Mejer.
Ponadto władze Rudy Śląskiej
chciałyby, żeby w umowie znalazł się
zapis o udziale w zyskach ze wspólnego przedsięwzięcia. – Kwestia ta wymaga dokładnych ustaleń podczas dialogu konkurencyjnego. Musimy pamię-

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

Własna instalacja ma przynieść oszczędności.
tać, że jeżeli podczas rozmów, które
prowadzić będziemy z partnerami
prywatnymi, będą zbyt duże rozbieżności co do zapisów ostatecznej umowy, a sama inwestycja z tego powodu
przestanie być dla nas opłacalna,
wtedy nie zdecydujemy się na jej realizację – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Wnioski złożone przez zainteresowane firmy są teraz oceniane
i analizowane. Do dialogu konkurencyjnego zaproszonych zostanie

pięć podmiotów, które w największym stopniu spełniły wymagane
kryteria.
W 2013 r. w Rudzie Śląskiej zebrano
54,3 tys. ton odpadów, z czego 41,9
tys. ton stanowiły odpady zmieszane.
W zeszłym roku zebrano odpowiednio
ponad 52,6 tys. ton odpadów, w tym 39
tys. ton odpadów zmieszanych. Natomiast w pierwszej połowie 2015 r. w mieście zebrano 25,1 tys. ton odpadów,
w tym 19 tys. ton odpadów zmieszanych.
TK
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25 września 2015 r.
godz. 17.00
Paraﬁa Ewangelicka
w Wirku,
ul. Kubiny
(salka paraﬁalna)

WSTĘP WOLNY

POEZYJO PO ŚLONSKU

KULTOWY TOMIK MODRE AJNFARTY
SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRYSTIANEM GAŁUSZKĄ
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Wykaz miejsc do głosowania
l.p.

Nazwa
punktu

Adres punktu

Godziny
urzędowania

1.

Urząd Miasta
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa:
od 8.00 do 16.00
czwartek: 8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00

2.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

3.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

4.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

5.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

6.

Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 17.00

7.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

8.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek:
od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek:
od 11.00 do 18.00

9.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

10.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

11.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

12.

Gimnazjum nr 6*

Bykowina,
ul. Gwarecka 2

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

13.

Centrum Inicjatyw
Społecznych
– Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

14.

Centrum Inicjatyw
Społecznych
– Stary Orzegów

Orzegów
ul. kard. A.
Hlonda 29

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00 sobota:
od 11.00 do 15.00

15.

Zespół Szkół nr 1

Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek:
od 8.00 do 16.00

Wybór projektów
•
•

Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów,
jednak nie mniej niż 30.
Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.

Niewykorzystane środki
Jeżeli po zakończonym głosowaniu na poszczególnych zadaniach pozostaną wolne
środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wystarczy środków).
Środki niewykorzystane w dzielnicach będą przeznaczone na możliwe do zrealizowania
zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w skali miasta.

Wyniki głosowania
Po zakończeniu głosowania przeprowadzona zostanie weryﬁkacja oddanych głosów.
Za głosy nieważne uznane zostaną karty:
• wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• zawierające więcej skreśleń, niż wymagane: maksymalnie jedno skreślenie na projekt o charakterze ogólnomiejskim oraz nie więcej niż dwa na zadania o charakterze
lokalnym,
• zawierające nieprawdziwe dane osoby głosującej,
• wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.
Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 30 września 2015 r.

Zasady
głosowania
•
•
•

Głosowanie trwa od 7 do 18 września 2015 r.
Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły 16 lat.
Każdy z uprawnionych mieszkańców
może zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej, niż jedno zadanie o
charakterze ogólnomiejskim oraz
dwa różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, w
której mieszka.
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Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną kartę wrzuca się
do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po uprzednim okazaniu dokumentu
potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.
Swój głos można oddać za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do serwisu odbywa się poprzez stronę
www.sekap.pl. Karta do głosowania dostępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

*

Z uwagi na termomodernizację budynku ﬁlii nr 21 MBP w Bykowinie punkt ten
został wyłączony z miejsc do głosowania i przeniesiony do Gimnazjum nr 6.
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WYKAZ ZADAŃ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
spełniających wymogi określone w uchwale nr PR.0007.101.2015 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ruda Śląska na 2016 rok
WYKAZ ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH
nr zadania*

szacunkowy koszt realizacji
nazwa zadania

lokalizacja

39

Remont podwórka muzealnego
z przeznaczeniem na parking muzealny.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana
Chroboka ul. Wolności 26

43

Zagospodarowanie brzegu stawu
Kokotek, z przygotowaniem infrastruktury
dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy
i korzystających ze sprzętu pływającego.
Ścieżka edukacyjna.

Na północ od brzegu stawu Kokotek,
przedłużenie drogi ul. Kokotek,
za Urzędem Skarbowym, północny
brzeg wraz z drogą gruntową.

49

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
typu Orlik oraz bieżni lekkoatletycznej
wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Norwida 10,
działki nr 1726/65 i 1859/62

56

Rozbudowa Parku Aktywności „BasenStara Bykowina” o boisko do piłki nożnej.

działki nr 128 i 130

61

Przebudowa boiska sportowego przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

ul. Bujoczka 2,
działki nr 1110/92, 812/92

określony
przez
wnioskodawcę

po
weryﬁkacji

Ruda

Parking dla samochodów osób odwiedzających Muzeum i dostawców,
w tym: wymiana przyłącza kanalizacyjnego, wyburzenie budynku
gospodarczego, wykonanie ogrodzenia terenu od strony wschodniej,
wymiana nawierzchni na kostkę brukową, wymurowanie pochylni
i schodów przy wejściu tylnym do budynku Muzeum Miejskiego.

114 840,00

153 000,00

Ruda

Budowa dwóch pomostów przystosowanych dla niepełnosprawnych
wędkarzy i osób korzystających ze sprzętu pływającego, budowa slipu
– betonowej pochylni umożliwiającej bezpieczne wodowanie sprzętu
pływającego, umocnienie brzegu pomiędzy pomostami i slipem,
postawienie magazynu na sprzęt wodny, ogrodzenie terenu magazynu
płotem, budowa miejsca na ognisko, montaż stojaków na rowery, objęcie
terenu inwestycji monitoringiem miejskim, budowa ścieżki edukacyjnej.

239 000,00

300 000,00

Ruda

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, budowa oświetlenia,
piłkochwytów, dwóch zestawów ławek dla drużyny z zadaszeniem,
wykonanie monitoringu obiektu, bieżni lekkoatletycznej wokół boiska,
wykonanie małej trybuny dla widowni na ok. 50 miejsc.

1 000 000,00

1 000 000,00

Bykowina

Budowa boiska do piłki nożnej typu Orlik o wymiarach 62 m x 30 m (pole
gry 60 m x 30 m), w tym: 6-osobowe ławki rezerwowe, ogrodzenie wokół
boiska wraz z piłkochwytami za bramkami, oświetlenie obiektu, zaplecze
sanitarno-szkoleniowe, możliwość postawienia kontenera.

350 000,00

550 000,00

Ruda

Przebudowa asfaltowego boiska sportowego na boisku do piłki nożnej
o nawierzchni z trawy syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę,
ogrodzenie boiska, montaż małej infrastruktury, wykonanie oświetlenia
zewnętrznego i sieci monitoringu.

253 206,94

253 207,00

dzielnica

opis

* nr zadania – odpowiada kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miasta Ruda Śląska

WYKAZ ZADAŃ LOKALNYCH
nr zadania*

szacunkowy koszt realizacji
nazwa zadania

lokalizacja

dzielnica

opis

3

Modernizacja istniejącej infrastruktury –
budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki
i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41
w Rudzie Śląskiej.

ul. Gierałtowskiego 15,
działka 1286/43

Ruda

określony
przez
wnioskodawcę

po
weryﬁkacji

Modernizacja istniejącej infrastruktury, budowa obiektu sportowego
przeznaczonego do trenowania wielu dyscyplin: boisko do siatkówki,
koszykówki, badmintona. Nawierzchnia polipropylenowa.

136 841,73

143 842,00

123 764,13

123 764,00

6

Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej.

ul. Gliniana 2

Czarny Las

Kompleksowy remont lub wymiana podłogi w sali gimnastycznej,
wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, naprawa tynków
ściennych i suﬁtowych, malowanie sali, wymiana zużytych urządzeń
sportowych takich jak tablice do koszykówki oraz instalacja montażu
siatki.

7

Renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych
w budynku Szkoły Podstawowej nr 14
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej.

ul. Główna 42, działka 3689/211

Bielszowice

Renowacja zabytkowych drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły
Podstawowej – 14 szt.

42 000,00

60 270,00

9

Budowa minisiłowni na wolnym powietrzu
na terenie nieużytkowanego boiska, działka
nr 1938/34.

działka nr 1938/34

Wirek

Wykonanie minisiłowni z podłożem tartanowym z sześcioma
stanowiskami do ćwiczeń, czterema ławkami z oparciem i dwoma koszami
na śmieci.

111 807,00

140 000,00

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP 18
oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Szkoła Podstawowa nr 18
oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3
w Rudzie Śląskiej

Kochłowice

Wymiana siedzisk ławek na trybunach i terenach przyległych, ustawienie
betonowych stołów do ping-ponga i szachów (po 2 szt.), wymiana bramek
na boiskach, wymiana kompletnych tablic do koszykówki, zamontowanie
piłkochwytów, zamontowanie 7-elementowej siłowni na wolnym
powietrzu, ustawienie koszy na śmieci, ustawienie stojaków na rowery.

149 986,20

150 000,00

10
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nr zadania*

szacunkowy koszt realizacji
nazwa zadania

lokalizacja

dzielnica

opis

13

Wykonanie placu zabaw dla dzieci.

Rejon ul. 1 Maja 318-326
działka nr 2159/74
(po podziale działki
nr 2690/74, 2691/74)

Wirek

14

Wymiana części nawierzchni asfaltowej ciągu
pieszego od ul. Podlas 26 w ilości
około 1000,00 m².

Podlas 26 – ciąg pieszy, nr działek:
2843/261, 2881/261, 2893/263

15

Likwidacja części zieleńca na działce 2797/320.
Wykonanie nowego parkingu z kostki brukowej.

ul. Wojciecha Bogusławskiego,
nr działki 2797/320

16

Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu
nr 4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej.

określony
przez
wnioskodawcę

po
weryfikacji

Wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy, karuzelę
dla małych dzieci, huśtawkę dwuosobową, równoważnię, huśtawkę
wagową podwójną, bujak, piaskownicę okrągłą, regulamin, ławki, kosze,
furtkę oraz ogrodzenie.

145 000,00

145 000,00

Godula

Wymiana części nawierzchni asfaltowej – ciąg pieszy, na nową
nawierzchnię asfaltową lub kostkę brukową.

150 000,00

113 328,00

Orzegów

Likwidacja części zieleńca. Wykonanie nowego parkingu z kostki brukowej.

50 000,00

72 582,00

ul. Pokoju 22, działka 1900/218

Nowy Bytom

Wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Pokoju i Ratowników. Rozbiórka
ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż jednej furtki i bramy oraz wykonanie
niezbędnych połączeń elektrycznych. W razie ceny niższej od zakładanej,
przewidywane dalsze wykonanie ogrodzenia od ul. ks. Jana Szymały.

150 000,00

150 000,00

17

Remont pomieszczeń szkolnych
w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich
w Rudzie Śląskiej: toalet uczniowskich, holu
głównego i szatni uczniowskich przy sali
gimnastycznej.

ul. Obr. Westerplatte 2a

Wirek

Kapitalny remont toalet uczniowskich, wymiana uszkodzonej płyty
gipsowej na suficie holu głównego oraz malowanie całego holu głównego
w segmencie wejściowym na pierwszym piętrze, remont czterech szatni
uczniowskich przy sali gimnastycznej.

106 500,00

150 000,00

18

Aleja spacerowa na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych „IRYS”
w Rudzie Śląskiej 10.

Aleja spacerowa między bramą
wejściową przy ul. Jankowskiego
a bramą wejściową
przy ul. Strażackiej.
Działki: 3140/195, 3988/207,
2288/193

Wirek

Wykonanie alei z kostki chodnikowej na terenie ROD „IRYS” pomiędzy
bramą wejściową przy ulicy Jankowskiego a bramą wejściową przy ulicy
Strażackiej.

57 415,00

65 000,00

19

Strefa Aktywności Ruchowej – poprzez
wykonanie siłowni napowietrznej i systemu
urządzeń „street workout” oraz kilku ławek
na skwerze.

Obręb Stara Kuźnia,
działka nr 1354/15

Halemba

Montaż 15 urządzeń do ćwiczeń oraz 5 ławek.

113 693,00

150 000,00

20

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej
nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
(ul. Okopowa).

ul. Górnośląska i Okopowa,
działka nr 1234/139

Wirek

Budowa 30 miejsc parkingowych.

150 000,00

150 000,00

21

Budowa parkingu dla samochodów osobowych.

nieużytek gruntowy obok posesji
przy ul. Kunickiego 20

Bielszowice

Budowa parkingu.

49 770,00

111 292,00

Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu
Bykowina – etap II.

działki: 1149/142, 148, 1290/142,
1288/142, 1864, 1360/142,
648/75, 1567/75, 1234/143,
1240/105, 1485/77

Bykowina

Aleja pieszo-rowerowa łącząca ul. Górnośląską z istniejącą aleją,
ławki betonowe z oparciem zakotwione w gruncie, stoły betonowe
z siedziskami, z blatem podwójnym do gry w szachy lub chińczyka, stół
ping-pongowy, grill murowany, urządzenia sprawnościowe, nasadzenia,
tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, hotspot-darmowy internet,
kamera monitoringu.

150 000,00

150 000,00

147 880,39

150 000,00

22

26

Budowa strefy aktywności rodzinnej
(siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny
w Rudzie Śląskiej-Chebziu.

działka nr 532/18

Chebzie

Budowa siłowni plenerowej składającej się z 16 urządzeń montowanych
w parach do pylonów, wykonanie placyków z kostki betonowej
z obrzeżami pod urządzenia oraz placyku do przerzucania opon – łączna
powierzchnia ok. 290 m2, budowa ogrodzenia metalowego z paneli
zgrzewanych o łącznej długości 128 m, zabudowa małej architektury:
ławeczek (8), koszy na śmieci (4), tablicy regulaminowej (1), stojaka
na rowery (1), oświetlenia (6 lamp) i monitoringu (4 kamery).

27

Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności
w Rudzie Śląskiej 1.

działka nr 7.869/28

Ruda

Wykonanie prac rewitalizacyjnych terenu polegających
na uporządkowaniu terenu, pielęgnacji zieleni, wybudowaniu ścieżek
spacerowo-rowerowych, montażu ławek, monitoringu, budowy małego
placu zabaw, budowy oświetlenia terenu.

150 000,00

150 000,00

95 824,00

150 000,00

28

Remont i modernizacja hali zapaśniczej
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Markowej 20a.

działka nr 2434/88

Nowy Bytom

Wymiana oświetlenia na nowe lampy, malowanie ścian i sufitów, remont
elewacji budynku, roboty dekarskie, naprawa dachu i wymiana rynien,
uzupełnienie, cyklinowanie i malowanie parkietu, roboty posadzkarskie,
montaż grzejników, wykonanie instalacji wyciągowo-nawiewowej,
zakup i montaż lamp bakteriobójczych UV, wykonanie stolarki okiennej,
wymiana stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne, wymiana rur
w łazienkach i WC.

30

Kreatywna Strefa Gier.

Boisko przy Szkole Podstawowej
nr 6 ul. Bytomska 8,
działka nr 3030/159

Orzegów

Wykonanie Kreatywnej Strefy Gier obejmującej miasteczko ruchu
drogowego oraz stanowiska do gier indywidualnych i zespołowych.

138 549,88

138 550,00

31

Modernizacja (remont) sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Bytomska 8, działka nr 3030/159

Orzegów

Wymiana parkietu oraz malowanie linii, malowanie ścian i sufitu.

149 593,66

150 000,00

32

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska
szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 Specjalnych
w Rudzie Śląskiej.

ul. Magazynowa 35a

Ruda

Przygotowanie podbudowy, wykonanie powierzchni poliuretanowej
na boisku, wymalowanie linii do gier zespołowych.

125 740,00

125 000,00
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nr zadania*

szacunkowy koszt realizacji
nazwa zadania

lokalizacja

dzielnica

opis

34

Łamanie barier architektonicznych przy
Pl. F. Chopina 3. Dojście dla osób
niepełnosprawnych i rodziców z wózkami.

Plac Fryderyka Chopina 3

Ruda

36

Podniesienie bezpieczeństwa Szkoły
Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej poprzez wykonanie
ogrodzenia terenu szkoły.

ul. 11 Listopada 15,
działka nr 1786/36

37

Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.

38

określony
przez
wnioskodawcę

po
weryfikacji

Wykonanie chodnika dojściowego od Pl. F. Chopina 3 do drzwi
wejściowych z tyłu budynku wraz z oświetleniem.

23 260,00

21 243,00

Bykowina

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z obowiązującą granicą działki. Remont
bram (dwóch) od strony ul. 11 Listopada, remont piłkochwytów wokół
boiska szkolnego, modernizacja monitoringu zewnętrznego wokół szkoły.

121 244,81

121 000,00

Działka przy ul. Kałusa 3,
w granicach działek 2948/195
i 2951/205

Wirek

Budowa 14-stanowiskowej siłowni na wolnym powietrzu
wraz z przygotowaniem podłoża i zakupem urządzeń do ćwiczeń.

44 200,00

90 000,00

Plac zabaw.

ul. Solskiego,
działka nr 3.668/84

Godula

Zdemontowanie drewnianego domu i postawienie nowego, postawienie
nowych urządzeń linowych, wymiana podłoża na nawierzchnię
poliuretanową, uporządkowanie terenu, postawienie dwóch stolików
wraz z ławkami.

143 000,00

143 000,00

41

Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy
cmentarzu w Kłodnicy.

Skrzyżowanie ulic Traugutta
i Zacisze, działka nr 1637/70

Halemba

Ułożenie kostki brukowej na parkingu.

94 700,00

145 000,00

42

Renowacja nawierzchni placu szkolnego
wraz z rozbudową parkingu.

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej

Wirek

Renowacja nawierzchni placu szkolnego wraz z rozbudową parkingu,
odnowiony plac szkolny powinien zostać pokryty kostką brukową w części
kolorową, tak, aby tworzyła „plansze” do gier podwórkowych – klasy,
grzybek, ślimak.

116 394,20

120 000,00

44

Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Gen. Hallera 12,
działka nr 2044/88

Nowy Bytom

Wymiana papowego pokrycia dachu z wymianą obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów.

117 625,75

120 000,00

45

Mieszkańcy wytyczają ścieżki.

Teren pomiędzy ul. Wawelską
a Słowiańską 5,
działka nr 1193/281

Ruda

Budowa chodnika lub schodów w miejscu wytyczonym w naturalny
sposób przez mieszkańców.

15 000,00

7 133,00

46

Strefa Aktywności Ruchowej Mieszkańców.

Teren zielony pomiędzy ulicami
Wawelską 7 a Słowiańską 5

Ruda

Zagospodarowanie terenów zielonych
poprzez wykonanie siłowni napowietrznej.

60 000,00

90 000,00

50

Park Aktywności Rodzinnej przy Zespole Szkół
nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza
w Rudzie Śląskiej.

Teren leżący pomiędzy ulicą
Sygietyńskiego 6 a Paderewskiego
9-11, działka nr 2661/222
i 2715/233

Wirek

Powstanie ogrodu sensorycznego oraz siłowni na wolnym powietrzu
ze stojakami na rowery, strefy relaksu i zdrowia – stoliki, piłkarzyki, tablice
i stanowiska do ćwiczeń rehabilitacyjnych, ogrodzenie jednostronne
terenu, wykonanie tablicy informacyjnej i wydanie przewodnika
do ćwiczeń.

107 786,00

128 000,00

52

Centrum Rozwoju Rodziny – przebudowa
i adaptacja pomieszczeń.

ul. Solidarności 21/ 4,
działka 745/3

Halemba

Wykonanie prac budowlanych, murarskich, instalacyjnych
oraz wykończeniowych, a także zakup wyposażenia tj. stoliki,
krzesła, szafki, sofy, żaluzje, lampy.

103 000,00

110 000,00

53

Siłownia plenerowa z boiskiem do koszykówki
ulicznej i placem zabaw w rejonie ul. Fitelberga
– Kubiny – 1 Maja.

rejon ulic Fitelberga – Kubiny
– 1 Maja działka 4205/207,
4206/207, 4062/207

Wirek

Budowa boiska do koszykówki z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową,
zakup i montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu
oraz przygotowanie nawierzchni z piasku pod mały plac zabaw, jego
ogrodzenie wraz za zakupem urządzeń, usytuowanie ławek, koszy
na śmieci, stojaków na rowery i lamp oświetleniowych.

120 596,80

120 000,00

58

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw
przy ul. kard. A. Hlonda
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

ul. kard. A. Hlonda 11,
działka nr 1.2983/200

Orzegów

Powiększenie terenu obecnego, wymagającego renowacji placu zabaw,
dodanie nowych elementów, zestawów zabawowych, huśtawek,
zestawów zręcznościowych, piaskownicy, usytuowanych na bezpiecznym
podłożu z płyt gumowych. Instalacja lamp, a także monitoringu.

95 445,54

145 000,00

59

Remont chodników przy ul. Kokota 170
stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach
z przylegającym na tyłach budynku parkingiem,
włącznie z wymianą ławek i oświetlenia.

ul. Kokota 170,
działka nr 4026/573

Bielszowice

Remont chodników centralnego i bocznego, stanowiących dojście
do MDK. Remont chodnika frontowego przed budynkiem. Remont
parkingu z dochodzącą drogą dojazdową na tyłach MDK do granic działki.

125 000,00

150 000,00

60

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem
przy Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich
w Rudzie Śląskiej.

ul. Bytomska 1 działki
nr 2025/253, 2025/254

Godula

Wymiana parkietu sali gimnastycznej na nawierzchnię PCV, malowanie
sali gimnastycznej, malowanie szatni, malowanie magazynku sprzętu
sportowego i szatni nauczycieli, wymiana drzwi, naprawa wentylacji,
wymiana drabinek.

109 338,71

120 000,00

65

Wykonanie parkingu do czasowego postoju
samochodów osobowych przy Szkole
Podstawowej nr 14 i Przedszkolu Miejskim
nr 28 w Rudzie Śląskiej, ul. Główna 40-42

ul. Główna 40-42

Bielszowice

Wykonanie parkingu w pobliżu budynków szkoły i przed szkołą
do czasowego postoju dla samochodów osobowych.

36 900,00

30 000,00

66

Plac zabaw „Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA”.

ul. Szarotek,
działka nr 2406/183

Nowy Bytom

Budowa placu zabaw wyposażonego w huśtawki, zestaw zabawowy,
piaskownicę, karuzelę, urządzenie sprawnościowe, linarium, nawierzchnia
syntetyczna, ogrodzenie oraz montaż ławek.

150 000,00

150 000,00

67

Skwer Boboli – remont ogrodzenia, schodów
oraz adaptacja przestrzeni publicznej
dla integracji środowiska lokalnego
(dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań
profilaktycznych wśród osób wykluczonych
społecznie.

Wirek

Prace remontowe przy ogrodzeniu między kościołem św. Andrzeja
Boboli a parkingiem przy ulicy Wyzwolenia, prace ziemne, brukarskie
i kamieniarskie przed budynkiem probostwa przy ul. Wyzwolenia 215,
zakup sprzętu: stolików i krzeseł, ław i stołów ogrodowych,
lamp, pawilonu ogrodowego.

89 000,00

150 000,00

ul. Wyzwolenia,
działka nr 1.957/256

* nr zadania – odpowiada kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miasta Ruda Śląska
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (jednolity
tekst ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi
zmianami) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie ul. Szczęśliwicka 62 działających poprzez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach ul. Dworcowa 3 toczy się w tut. Urzędzie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:
Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z zabudową garażową oraz
3 budynkami handlowo-usługowymi wraz z urządzeniem dojazdów i parkingów na działce nr 2068/152 w rejonie ulicy Zjednoczenia w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania w terminie od
21.09.2015 r. do 5.10.2015 r. mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśniania w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia pod adresem:
Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój nr 319), 41-709 Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIA| 16.09.2015

KREDYTY
ODDŁUŻENIA
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
W najbliższych wydaniach ,,Wiadomości Rudzkich” zamieszczony zostanie harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta
Ruda Śląska. Nowy harmonogram obowiązywać będzie od 1 października
2015 r. i będzie stanowić kontynuację harmonogramu obowiązującego
do 30.09.2015 r. Harmonogram dostępny będzie także na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Franciszka Wilka 8
i 10 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 16.09.2015 r. do dnia 23.09.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13
10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać
SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em
lub e-mail’em zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do
dnia: 29.09.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317
w dniu 29.09.2015 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania
ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 60.000 zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska
nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 29.09.2015 r. do godz.
8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę
wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy
spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 24-82-411 /15/ wewn. 306 w godzinach
od 10.00 do 12.00.
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Usługi

Usługi pogrzebowe

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

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

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
R Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
R Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
R Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

Nieruchomości
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885 . ANEL.
R Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885 .
R Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bykowina, jednopokojowe, 32 m , 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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R Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2,
129.500, www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
R Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

R Elastyczna pożyczka, dojazd. Tel. 780116-672.
R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
R Ale pożyczka nawet w 24 godziny, tel. 32
230-39-74.
R NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32
260-00-33.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143 tys.,
Gilów 61 m2, 139 tys., Czarnoleśna 54 m2,
119 tys., Robotnicza 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
133 tys., Wilka 73 m2, 1 piętro. LOKATOR
793-017-323.
 M-4, 60 m2, 137 tys. zł. Godula c.o. miejskie, tel. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 M-3 38 m2, 88 tys. zł Godula ekskluzywne
c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 893-396040.
 Kupię mieszkanie za gotówkę Ruda Śląska, tel. 731-765-095.
 Sprzedam blaszany garaż, łatwy do rozbiórki Halemba. Tel. 32 243-49-16.
R Sprzedam 51 m2 do odświeżenia – Fojkisa. Tel. 506-066-860.
R Do wynajęcia kawalerka, Niedurnego 43.
Tel. 601-959-140.
R Do wynajęcia pokój, Bielszowice, Rycerska. Tel. 32 242-06-28.
R Mieszkanie 2-pok., kuchnia, 37 m2, Ruda,
Wolności 20 sprzedam. Tel. 664-934-808.

R 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.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

R Sprzedam M-2, 34 m2, Wirek, 55 tys. Tel.
609-814-723.

R Godula – sprzedam trzypokojowe 57 m2
komfortowe GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, Ruda  
Śląska-Halemba, tel. 504-167-870.

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

R Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
49 m2. Tel. 887-816-979.

R Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Sprzedam mieszkanie 88 m2, w domu
dwurodzinnym z suteryną i działką, po remoncie – Wirek. Tel. 601-426-929.

2

R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne.
Tel. 505-180-050.
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R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
R Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.
R Kawalerki: Wirek 29 m2, 53 tys., Solidarności, 30 m2, komfort, 79 tys, Brygadzistów
31 m2, 60 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Dwupokojowe: Lecha 38 m , 95 tys., Lexa
34 m2, 1 piętro, Kanarków 50 m2, 1 piętro.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

R Do wynajęcia zakład fryzjerski. Tel. 509737-782.
R Zamienię mieszkanie 76,40 m2, parter,
Bykowina na mniejsze. Tel. 664-613-318.

 Sprzedam mieszkanie 37m2, 2-pokojowe
w Goduli. Tel. 721-099-169.

Do wynajęcia mieszkania Orzegów i
Ruda w kamienicach. Tel.505-147-476.
 Mieszkanie Ruda 1, 60 m2, 3 pok. STAN
IDEAŁ  159 000 zł, www.m4ruda.pl.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

CHWILÓWKI

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

Tel. 690-020-740

R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

Praca
R Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy,
monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel.
602-461-615.
R Zatrudnię na stanowiska:
pracownik biurowy,
grafik komputerowy,
introligator.
CV na adres: biuro@mewadruk.pl.
R Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane
Nawiążemy również współpracę z małymi
firmami budowlanymi. Kontakt: tel. 32 74091-63, 696-099-922.
R Przyjmę pracowników z doświadczeniem
na stanowisko: ślusarz, spawacz, frezer, tokarz. Mile widziane osoby na emeryturze.
Tel. kontaktowy 697-480-004.
R Firma Jednoślady Sklep ogłasza nabór
osób na stanowiska: mechanik motocyklowy, sprzedawca. CV proszę wysyłać na adres praca@jednoslady.sklep.pl.
R Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 693-338-276.
R Restauracja-Cukiernia VERTIGO w Paniówkach zatrudni kelnerów i kucharza. Tel.
515-262-173, 515-081-174.
R PRACA BANKOWOŚĆ I FINANSE. Dobra
atmosfera, rozwój, szkolenia. Tel. 506-406192.

Szczere wyrazy współczucia
Pani Kornelii KOWALCZUK
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej w trudnych
chwilach po śmierci

MATKI

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Tomasza Kępkowskiego

wieloletniego, aktywnego członka
Rady Osiedla Administracji Nr 2
w Nowym Bytomiu oraz przedstawiciela na
Zebranie Przedstawicieli Członków RSM
rodzinie oraz bliskim
składają
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

| Polecamy
Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Pokój dla artysty

R Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania obiektu w Rudzie Śląskiej ul. Szyb Walenty. Mile widziani niepełnosprawni. Tel
661-991-554.
R Firma Madej Wróbel Sp.  z o.o. poszukuje
osób chętnych do podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych. Skontaktuj się z
nami! Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.
pl / nr tel. 501 958 983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
R Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.
R Zatrudnię techników dentystycznych
do pracy na akryl i na metal. Tel. 601888-820.

Różne
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
R Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel.
660-491-019.
R Sprzedam pianino. Tel. 508-817-534.

Historia o pasji, miłości i... duchach przeszłości, które raz obudzone,
nie pozwalają o sobie zapomnieć. Tajemniczy Dom, w którym może się
wydarzyć absolutnie wszystko. Przeznaczenie dopadnie każdego, można mu się poddać lub stanąć do walki o uczucie najbliższej osoby. Czy
też o jej życie…
Dwie pary bohaterów, dwie opowieści o rodzących się uczuciach.
O miłości, ale także o chciwości i wyrachowaniu, które nie cofną się
nawet przed zbrodnią.
Te na pozór całkiem odmienne historie miłosne splatają się w pewnym starym dworku, odkrytym przypadkiem przez dwójkę pisarzy.
Wbrew wszelkim przeciwnościom postanawiają go kupić, wyremontować i uczynić schronieniem dla zaprzyjaźnionych artystów oraz podobnych marzycieli. Nowi właściciele nie przypuszczają nawet, że ich dom
od pierwszej chwili stanie się miejscem niecodziennych wydarzeń. Nad
starym dworkiem krąży fatum, w wypadkach giną kolejni mieszkańcy.
Okoliczności nie budzą podejrzeń... poza jedną. Że wszystko zdarzyło
się właśnie tam…

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-6097. 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. 7.0016.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl |e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,
obręb Bielszowice k.m. 7, stanowiących oznaczone numerami geodezyjnymi działki:
– 1285/1088 o powierzchni 1331 m²
– 1286/1088 o powierzchni 1265 m2
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00022224/4 (działy III i IV są wolne od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr
1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
fragmentarycznie ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 i KDW). Działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane,
położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są zatrawione i porośnięte zielenią nieurządzoną.
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Gabriela Narutowicza zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach o numerach: 1052, 1289/1089 na zasadach ogólnych.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu dla działki numer:
– 1285/1088 wynosi – 150.000,00 zł
– 1286/1088 wynosi - 140.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie
zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
14.10.2015 r. dokonają. wpłaty wadium w wysokości:
– działka 1285/1088 7.500,00 zł
– działka 1286/1088 7.000,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i
oświadczenia
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy Noworudzkiej – działki numer 491 o powierzchni
1994 m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00012847/4 (działy III i IV są wolne od wpisów), w użytkowaniu
wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 r.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (symbol planu E1).
3. Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i niezabudowanych terenów pod produkcję, posiada
kształt prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta zielenią nieurządzoną.
Działka objęta jest umową najmu nr UM/2380/AG/1589/DP-D/2014 z dnia 1.08.2014 r. na okres do dnia 31.07.2017 r.
 Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez drogi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj
i Noworudzką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Wynagrodzenie z tego
tytułu wynosi 46.000,00 zł i zostanie powiększone o podatek VAT. Nabywca będzie zobowiązany uiszczać opłaty roczne z tytułu
wieczystego użytkowania.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 71.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
zbycia
4. Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
9.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.600,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

OGŁOSZENIA| 16.09.2015
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Na Piaski, z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę
dojazdową.
Przedmiotem zbycia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 1173 m2 położonej w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach przy ul. Na Piaski, stanowiącej działkę nr 4855/270
obręb Bielszowice, k.m.3, KW nr GL1S/00028006/2 - z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/2 część w działce nr
4854/270 o powierzchni 408 m2, k.m.3, obręb Bielszowice, KW nr
GL1S/00046381/6 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu
MNU1). działki są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogródków działkowych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren jest płaski,
zatrawiony oraz częściowo porośnięty drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 4855/270
pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/2
część działki nr 4854/270 (droga wewnętrzna) wynosi 97.000,00
zł, tj. działka pod zabudowę 90.000,00 zł, droga 7.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena
nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową 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.
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.
Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego oraz cenę
drogi – powiększone o podatek VAT – należy uiścić przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.10.2015 r. o godz. 10.00 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-zakładka nieruchomości i w terminie do dnia 14.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.900,00 zł przelewem na konto: 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 przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32- 248-75-63.
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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
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 40 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ul. Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego.

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20.08.2015 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze drugiego ustnego
przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9 (w dziale trzecim wpisane są służebności gruntowe polegające
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 3016/160, ustanowione na rzecz właścicieli garaży
i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczona
numerem geodezyjnym 3583/160 o powierzchni 22 m2, z przeznaczeniem pod budowę garażu
murowanego na ww. działce.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1), położona
jest w sąsiedztwie zabudowy garażowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych; posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty
w części drzewami oraz krzewami. Działka nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej
ulicy Łukowej, w związku z czym Gmina Miasto Ruda Śląska na działce nr 3016/160 o powierzchni
426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową, ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu nr: 3582/160 i 3583/160.
Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych
nieruchomości wynosi 1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Wynagrodzenie z VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Wyłonionych w drodze
przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 1.020,00 zł wraz z VAT
przed zawarciem umowy notarialnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 2.800,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 3% 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.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2015 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 15.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości : 200,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Łukowa” 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 8.0016.00, 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.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1452/24 o powierzchni 1353 m2, użytek R-IIIb, obręb Orzegów, zapisanej 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
zbywana działka stanowi 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.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1452/24 wynosi 164.000,00 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 20.10.2015 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 13.10.2015 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 8.200,00 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.
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AKROBATYKA

Wór medali KPKS ,,Halemba”

Zwycięska drużyna akrobatów.
W ubiegłą sobotę (12.09.) w halembskiej hali MOSiR-u odbyły się dwa turnieje akrobatyczne, których gospodarzem był KPKS „Halemba”. Zawodnicy rywalizowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w
Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i
Trampolinie, a także o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Poniżej
wyniki obu rywalizacji.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików

Klasyfikacja drużynowa:
1.
KS AZS AWF Katowice
2.
DOSiR „Sokolnia” Chorzów
3.
KPKS „Halemba”
4.
MKS „Pałac Młodzieży” Katowice
5.
KS „Start” Bielsko-Biała
6.
KS „Burza” Borowa Wieś
7.
KS „Piramida” Kielce
Wyniki indywidualne naszych akrobatów:
dwójki: mężczyzn I m – Kajetan Szal, Rafał
Giemuła, II m – Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz; czwórki mężczyzn: I m – Kajetan Szal,
Rafał Giemuła, Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz; trójki kobiet: III m – Dominika Gunia,
Zuzanna Szołtysek, Hanna Stańczyk; dwójki kobiet: II m – Dominika Gunia, Hanna Stańczyk.

Puchar Prezesa ŚZAS:

Klasyfikacja drużynowa:

1.
KPKS „Halemba”
2.
DOSiR „Sokolnia” Chorzów
3.
MKS „Pałac Młodzieży” Katowice
4.
KS AZS AWF Katowice
5.
KS „Start” Bielsko-Biała
6.
KS „Burza” Borowa Wieś
Wyniki indywidualne naszych akrobatów:
dwójki mężczyzn: I m – Kajetan Szal, Rafał
Giemuła, II m – Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz; czwórki mężczyzn: I m – Kajetan
Szal, Rafał Giemuła, Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz; trójki kobiet: II m – Roksana Respondek, Aleksandra Przewdzing, Nelly Oriard,
III m – Emilia Hempel, Milena Gabrysiak, Zuzanna Opielka, IV m – Natalia Palka, Lidia
Pawlak, Zuzanna Grzybowska, V m – Weronika Respondek, Alicja Szal, Maja Kuropatwa;
dwójki kobiet: II m – Emilia Hempel, Milena
Gabrysiak, III m – Roksana Respondek, Aleksandra Przewdzing, V m – Martyna Hadrian,
Aleksandra Szostak.
Warto dodać, iż otwarcie zawodów uświetniła swoim występem dwójka mieszana Łukasz
Wojtaszczyk (KPKS „Halemba”) i Kinga Lewicka, która 26 września wyjeżdża reprezentować nasz kraj na mistrzostwa Europy.
Wszystkim laureatom ostatnich zawodów
gratulujemy, a Kindze i Łukaszowi życzymy
powodzenia w niemieckiej Riesie.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka nożna
Skra Częstochowa – Grunwald Ruda Śląska (19.09., godz. 18.00)
Slavia Ruda Śląska – Przyszłość Ciochowice (19.09., godz. 16.00)
Urania Ruda Śląska – Górnik Pszów (19.09., godz. 11.00)
Naprzód Syrynia – Wawel Wirek (19.09., godz. 16.00)
Jastrząb Bielszowice – Orzeł Mokre (19.09., godz. 16.00)
Kolejarz 24 Katowice – Pogoń Nowy Bytom (19.09., godz. 13.30)

WĘDKARSTWO

Złota rybka na Frynie

Józef Gałecka ze złotą rybką.

To historia prawie jak z bajki, tyle tylko, że
wydarzyła się na Nowym Bytomiu na stawie
Pioski. Zagorzały wędkarz Józef Gałecka złowił
niecodzienny okaz – czerwonego karasia. Ryba
złowiona jak żywo przypomina te z licznych bajek. Jednak niestety nie spełnia życzeń. Panu
Józefowi życzymy kolejnych znakomitych połowów i może kiedyś uda się złowić tą prawdziwą rybkę spełniającą ludzkie zachcianki.
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Diablice trzecie na starcie sezonu
W sobotę (12.09.) od wyjazdu do
Gietrzwałdu (Warmia) swój kolejny sezon w Mistrzostwach Polski Kobiet
Rugby 7 rozpoczęły Diablice Rugby
Ruda Śląska. Diablice to czterokrotne
medalistki mistrzostw Polski w ostatnich czterech latach. Ten sezon to czas
zmian w rudzkim zespole, z którego
odeszło parę zawodniczek kończących
karierę a kilka następnych leczy kontuzje. Drużynę czeka przebudowa i uzupełnienie składu o nowe zawodniczki.
Celem tegorocznych rozgrywek dla
Diablic jest ustabilizowanie gry w nowym składzie i zbieranie doświadczenia.
Tym bardziej cieszy rezultat osiągnięty przez Diablice w I turnieju Mistrzostw Polski Kobiet rozegranym na
Warmii, w którym to rudzianki potwierdziły swoje ubiegłoroczne osiągnięcia.
Diablice zajęły bowiem trzecie miejsce
za Black Roses Poznań i Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Kolejność na starcie
nowego sezonu odzwierciedla zatem
układ sił z końca poprzedniego. Trzecie
miejsce Diablic należy uznać za miłą
niespodziankę i spory sukces, biorąc
zwłaszcza pod uwagę kadrowe wyzwania, przed którymi stanęły w nowym
sezonie.
W fazie grupowej wyższość Diablic
uznać musiały gospodynie turnieju
z zespołu Feta Rugby Olsztyn w wysokości 0:29, Błyskawice Wrocław 0:33
oraz odwieczne rywalki – Tygrysice
z Sochaczewa (po bardzo wyrównanym
i emocjonującym meczu) 7:12.
W meczu półfinałowym zdecydowanie dominowały Black Roses Poznań zwyciężając 47:0. Rudzianki wyszły na ten mecz zadowolone ze zrealizowania planu minimum i to zaważyło
na dość jednostronnym przebiegu spotkania.
Ponowna wysoka koncentracja okazała się jednak niezbędna w małym finale o III miejsce, gdyż znów trzeba
było zmierzyć się (z pałającymi żądzą

Diablice zainaugurowały sezon.
rewanżu) dziewczynami z Sochaczewa. Obserwowaliśmy kolejne zacięte
spotkanie w którym szarża goniła szarżę a przyłożenie goniło przyłożenie.
Diablice ponownie wyszły zwycięsko
z tej wymiany ciosów wygrywając
26:21.
Finał I turnieju to starcie dwóch najlepszych drużyn w Polsce w którym
Biało-Zielone Ladies Gdańsk pokonały
Black Roses Poznań 24:0.
Diablice w Gietrzwałdzie zagrały
w składzie: D. Żurek, W. Hadelka,
A. Piekorz, N. Brodacka, O. Dąbrowska, M. Radzikowska, M. Cebula. Trener M. Świerczyński.
Diablice bardzo udanie rozpoczęły
sezon i należy im życzyć, by w kolejnych turniejach, mimo zachodzących
w zespole zmian, potwierdzały przynależność do krajowej czołówki. Kolejny
turniej mistrzostw Polski zaplanowano
na 3 października br. w Sochaczewie,
a po nim rugby w kobiecym wydaniu
ponownie zobaczymy na Burloch Arenie
w Rudzie Śląskiej 26 października br.
Kolejność w tabeli Mistrzostw Polski po I turnieju:
1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk
2. Black Roses Poznań

3. Diablice Igloo Ruda Śląska
4. Tygrysice Sochaczew
5. RC Legia Warszawa
6. AZS AWF Syrenki Warszawa
7. Juvenia Kraków
8. Olsztyn Lakers
9. Atomówki Łódź
10. Błyskawice Rugby Wrocław
11. Ladies Frogs Warszawa
Gryfy ze względu na mecz reprezentacji Polski ze Szwecją w Sztokholmie pauzowały w I lidze, natomiast zawodnicy nowi i aspirujący
do pierwszej drużyny zagrali w turnieju rugby 7-osobowego w Krakowie Nowej Hucie. Była to dla nich
doskonała okazja do zadebiutowania
w złoto-czarnych barwach w starciu
z silnymi rywalami z takich klubów
jak: Juvenia Kraków, RK Nowa Huta
i Biało-Czarni Nowy Sącz. Rudzki
zespół z nowicjuszami w składzie zajął w tym turnieju ostatnie, czwarte
miejsce.
Lepiej spisały się Bajtle w kategorii młodzik, które w turnieju towarzyszącym zmaganiom seniorów
zdecydowanie wygrały pokonując
rówieśników z RK Nowa Huta 33:0 i
Biało-Czarnych Nowy Sącz 47:0.
REKLAMA
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Rudzkie derby dla Wawelu

Lekcja futbolu

GKS WAWEL WIREK – TP JASTRZĄB BIELSZOWICE 6:0

GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – GÓRNIK II ZABRZE 0:4

Wawel w kolejnym ataku na bramkę Jastrzębia.
Bramki: Wawrzyczek 34’,42’, Żuk 44’
(samob.), Łęcki 50’, Maciejok 53’, Lux
65’
Wawel: Gawlik – Buchcik (Kacprowicz), Foryś (Aleksa), G. Kałużny, K. Kałużny, Łęcki, Lux, Maciejok, Orszulik
(Rutkowski), Wawrzyczek (Leszków), Żur
Trener: Piotr Buchcik
Jastrząb: Botor (Bodzenta) – Anioł,
Gomola, Koniorczyk, Kowalski (Nowok),
Linkiewicz, Łukasik, Piszczatowski, Talaga, Wiertelorz, Żuk (Hondel)
Trener: Piotr Wodok
W sobotnie popołudnie (12.09.) rozegrano w Wirku pierwsze rudzkie derby
w lidze okręgowej. Obie drużyny nie rozpieszczają swoich kibiców w tym sezonie,
ale to podopieczni Piotra Buchcika byli
faworytami tej potyczki. Boisko zweryfikowało miejsce w tabeli i cele rudzkich
drużyn w obecnym sezonie. Jedynie początek spotkania był w miarę wyrównanym widowiskiem. Wynik otworzył Kamil Wawrzyczek i od tego momentu na
boisku dominował już tylko jeden zespół.
Ten sam zawodnik dorzucił jeszcze jedno
trafienie przed przerwą. Trzecia bramka
była autorstwa Marcina Żuka, który futbolówkę skierował do własnej bramki.
Druga odsłona to podobny obraz gry. Zawodnicy bardzo łatwo dochodzili do sytuacji strzeleckich i trzy z nich zamienili
na bramki. Gole kolejno zdobywali Łącki,
Maciejok i niezawodny Lux. Widać, że
Wawel Wirek coraz lepiej radzi sobie w lidze po kiepskim początku, natomiast Jastrząb Bielszowice zajmuje przedostatnie
miejsce w tabeli. O punkty będzie bardzo
ciężko także w następnej kolejce, ponieważ do Bielszowic przyjeżdża Orzeł Mokre.

KS 27 GOŁKOWICE
– GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA 2:2

Bramki: Bacheń 45’, Pawliczek 71’ –
Miszka 25’, 35’

Urania: Koperwas – Gabryś, Hejdysz,
Henisz (Zalewski), Jańczak, Krzywda,
Magiera, Miszka (Zawisza), Mzyk
(Barciaga), Skudlik, Wojcik
Trener: Damian Malujda
Początek spotkania to zdecydowana
przewaga rudzian, którzy zepchnęli zespół z Gołkowic do obrony. Gospodarze
grali niedokładnie nerwowo wybijając
piłkę do przodu nie stwarzając akcji
bramkowej. Urania swoją przewagę udokumentowała w 24. minucie bramką
Miszki z rzutu karnego, a po pół godzinie
gry podwyższyła wynik po szybkiej
kontrze. Ponownie na listę strzelców wpisał się Miszka. Gospodarze przed przerwą wykorzystali zamieszanie pod bramką Uranii i Daniel Bacheń strzelił gola
kontaktowego. Druga połowa to zdecydowanie lepsza gra w wykonaniu zespołu
z Gołkowic, zmiany dokonane w przerwie zmieniły obraz gry. KS 27 Gołkowice wypracowało sobie wiele sytuacji
bramkowych, ale tylko jedną zamienili na
bramkę. Błażej Pawliczek strzałem głową
doprowadził do remisu. Mimo że oba zespoły dążyły do strzelenia zwycięskiej
bramki, spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.
1. Polonia Łaziska Rybnickie
6 15
2. Tempo Paniówki
6 14
3. Polonia Marklowice
6 13
4. Naprzód Czyżowice
6 13
5. Orzeł Mokre
6 13
6. KS 27 Gołkowice
6 10
7. Gwiazda Skrzyszów
6 10
8. Rymer Rybnik
6 9
9. Przyszłość Rogów
6 9
10. Wawel Wirek
6 7
11. Górnik Pszów
6 7
12. Naprzód 46 Zawada
6 6
13. Urania Ruda Śląska
6 5
14. Naprzód 32 Syrynia
6 4
15. Jastrząb Bielszowice
6 1
16. Gwarek Zabrze
6 0

Kolumny sportowe zredagował
Łukasz Wodarski

Bramki: Skrzypczak 19’ (karny), Piasecki 53’, Gwaze 54’, Piasecki 66’
Grunwald: Soldak – Fredyk, Szczypior,
Sikora, Cymański – Stanisławski, Maciongowski, Jagodziński (Kiepura), Chwastek
– Brzozowski (Stebel), Dreszer (Kowalski)
Trener: Teodor Wawoczny
Grunwald gościł w sobotę (12.09.) rezerwy Górnika Zabrze, w szeregach których
wystąpiło kilku zawodników z ekstraklasowym doświadczeniem. Świadomość potyczki z tak doświadczonymi zawodnikami sparaliżowała kompletnie zawodników trenera
Wawocznego. Cztery stracone bramki to
najmniejszy wymiar kary. Worek z bramkami rozwiązał się w 19. minucie kiedy to
Skrzypczak pewnie pokonał Soldaka z rzutu
karnego. Rudzianie mogą mówić o sporym
szczęściu, gdyż Jagodziński powinien ujrzeć
czerwoną kartkę za celowe zagranie ręką
w polu karnym. Jednobramkowe prowadzenie utrzymało się do przerwy, ale w drugiej
odsłonie goście z Zabrza wyregulowali celowniki i dorzucili jeszcze trzy bramki do
swojego konta. Dwa razy do protokołu meczowego wpisał się Piasecki, a jedno trafienie zaliczył Gwaze. Rozluźnieni goście
stwarzali sobie kolejne okazje, ale brakowało im przysłowiowego postawienia kropki
nad „i”. Można powiedzieć, iż utytułowany
rywal udzielił halembianom surowej lekcji
futbolu. Teodor Wawoczny tak skomentował
przegrany mecz: – Nie podjęliśmy walki i to

Szymon Skrzypczak pewnie pokonuje Soldaka z rzutu karnego.
jest zastanawiające. Nie pamiętam w swojej
karierze takiego meczu, żeby przez 45 minut,
ba, a nawet i więcej, trzeba było czekać na
pierwszą akcję, po której piłka znalazła się
w polu karnym przeciwnika. W zasadzie
można powiedzieć krótko: Górnik bez bramkarza też by sobie dzisiaj poradził. Pokazali
nam piłkarze Górnika jak się gra i z tego
trzeba wyciągnąć wnioski, ponieważ podwajanie, potrajanie było normalnością tutaj
w czasie meczu, czego nie można powiedzieć
o naszych zawodnikach. Po 15 minutach miałem takie wrażenie, że zawodnicy otrzymali
wyrok kary śmierci i niestety jeszcze trochę
na wykonanie tego wyroku muszą poczekać
– mówił Wawoczny.

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

Rekord Bielsko Biała
Odra Opole
Pniówek Pawłowice Śląskie
BKS Stal Bielsko Biała
Górnik II Zabrze
Skra Częstochowa
LKS Bełk
Ruch Zdzieszowice
Piast II Gliwice
GKS 1962 Jastrzębie
Ruch II Chorzów
Podbeskidzie II Bielsko Biała
Szombierki Bytom
LKS Czaniec
Grunwald Ruda Śląska
LZS Piotrówka

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

13
13
12
11
11
11
11
8
7
7
6
5
5
5
4
1
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11.
12.
13.
14.
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16.

Gwarek Tarnowskie Góry
Ruch Radzionków
Polonia Poraj
Górnik Wesoła
MKS Myszków
GKS II Katowice
Przemsza
Sarmacja Będzin
Siewierz RKS Grodziec
Concordia Knurów
Górnik Piaski
Slavia Ruda Śląska
Unia Ząbkowice
Raków II Częstochowa
Zieloni Żarki
Przyszłość Ciochowice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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13
13
11
9
9
8
8
8
6
6
5
4
4
0
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Przełamanie Slavii

UNIA ZĄBKOWICE – SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 0:2
Bramki: Maciejewski 30’, Wujec 87’
Slavia: Strąk – Kowalik, Babczyński,
Lach, Met, Wujec, Rejmanowski, Moritz, Korban, Maciejewski, T. Rejmanowski, Zalewski
Trener: Marek Piotrowicz
Piłkarze Slavii odnieśli w weekend
bardzo cenne zwycięstwo nad sąsiadem
z tabeli – Unią Ząbkowice i zdecydowanie poprawili sobie humory, a przede
wszystkim miejsce w tabeli. Był to
więc bardzo udany tydzień rudzian, po-

nieważ awansowali oni do kolejnej
rundy Pucharu Polski. Gole dla Slavii
zdobyli Bartłomiej Maciejewski oraz
Jacek Wujec w końcówce spotkania.
Podopiecznych trenera Marka Piotrowicza czeka w następnej kolejce teoretycznie bardzo proste zadanie, ponieważ do Rudy Śląskiej przyjeżdża drużyna z Ciochowic, która dotychczas nie
zdobyła jeszcze punktu. Trzeba jednak
zagrać dobre spotkanie, aby piąć się
w ligowej tabeli.

PIŁKA NOŻNA – PUCHAR POLSKI

Grunwald, Wawel i Slavia grają dalej
W minionym tygodniu rozegrano mecze II rundy Pucharu Polski na szczeblu
podokręgu Katowice. Na tym etapie pucharu uczestniczyły cztery rudzkie drużyny, a dwie z nich los skojarzył w jednym
spotkaniu. Wiadomo było zatem, że tylko
trzy z nich mogły awansować do kolejnej
rundy. Najbardziej okazałe zwycięstwo
zanotowali gracze Slavii Ruda Śląska, którzy w wyjazdowym spotkaniu pokonali

MK Górnik Katowice aż 8:1. Pewne zwycięstwa zanotowały Grunwald i Wawel i to
właśnie te drużyny będą reprezentować
nasze miasto w kolejnej rundzie tych rozgrywek.

Unia Kosztowy – Górnik Wesoła 2:0
AKS II Mikołów
– GKS Gieksa II Katowice 4:1
Górnik 09 Mysłowice – Ruch II
Chorzów (goście nie dojechali)

MK Górnik Katowice
– Slavia Ruda Śląska 1:8
Urania Ruda Śląska
– Grunwald Ruda Śląska 0:3
Wyzwolenie II Chorzów
– Wawel Wirek 0:2
Podlesianka Katowice
– MKS Siemianowiczanka 1:2
UKS Szopienice
– Pogoń Imielin 3:6
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Ecodriving – ten styl jazdy zyskuje coraz bardziej na popularności wśród polskich kierowców. Nie brakuje oczywiście
zwolenników i przeciwników takiej techniki prowadzenia pojazdu. Warto więc wyjaśnić, czym tak naprawdę jest
ekojazda. Bo jest to przede wszystkim jazda ekonomiczna, która nie dotyczy wyłącznie mniejszego zużycia paliwa, ale także codziennej dbałości o stan pojazdu. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, gdzie w trzech kluczowych punktach wyjaśniamy, na czym polega ecodriving.

Ekojazda to gwarancja bezpieczeństwa
i oszczędności w portfelu
Ecodriving to nie tylko moda
czy chwilowy styl, ale obowiązek,
który nałożony został na producentów silników wraz z unijnymi normami emisji spalin EURO 5/6.
Jednak przepisy to jedno, lecz to
wyłącznie od kierowców zależy,
czy jazda rzeczywiście będzie eko
oraz w jaki sposób przełoży się to
na oszczędności w kieszeni.
1. Dbaj z głową o pojazd
Ekojazda zaczyna się nie od momentu przekręcenia kluczyka
w stacyjce, lecz od zadbania o stan
samochodu. – Warto w tym celu zainwestować w opony o obniżonych
oporach toczenia, a także regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu, bo jego braki mogą zwiększyć
zużycie paliwa o kilka procent – radzi Michał Kozłowski, kierownik
zarządzający Okręgową Stacją
Kontroli Pojazdów OMEGA, która
należy do Grupy AUTO-BUD.
– Także zużyte amortyzatory czy
popękane sprężyny i zniszczone
półosie mają wpływ na większy
opór toczenia pojazdu, a co za tym
idzie – wyższe spalanie.
Istotne jest także, aby sprawdzić
filtr powietrza i paliwa, bo stan
tych elementów również ma wpływ
na zapotrzebowanie, jeżeli chodzi
o paliwo. Aerodynamikę pojazdu

zmniejszają także obciążenia. Jeżeli więc zależy nam na jeździe
eko, warto w podróż zabierać ze
sobą niezbędny bagaż i usunąć niepotrzebne elementy (np. bagażnik
na rowery). Z analiz wynika bowiem, że ok. sto kilogramów dodatkowego bagażu przekłada się
na około 0,7 l paliwa na sto przejechanych kilometrów. Z kolei nawet
aż o dwa litry na 100 km może
zwiększyć się poziom paliwa, jeżeli uruchomimy klimatyzację na
najwyższym poziomie. Warto więc
używać jej rozsądnie.
2. Używaj silnika z głową
Na zwiększone zużycie paliwa
wpływ ma ponadto m.in. uruchamianie silnika jeszcze przed ruszeniem w trasę lub w trakcie postojów. – Warto o tym pamiętać w zimowe dni, bo zwłaszcza nowoczesne samochody są gotowe do jazdy
od razu po przekręceniu kluczyka
(tym bardziej, że odpalanie silnika
np. na czas odśnieżania szyb jest
zabronione i grozi mandatem) – radzi Kozłowski. – Natomiast w niektórych miastach za sprawą sygnalizatorów z licznikami kierowca
wie, ile pozostało mu do zmiany
świateł. Podobnie jak przy przejeździe kolejowym warto w takich momentach wyłączyć silnik. Czas

obalić mit, że częste wyłączanie
i uruchamianie silnika skraca jego
żywotność – dodaje.
3. Jedź z głową i obserwuj
Nic bardziej nie „zabija” silnika
i nie zwiększa zużycia paliwa, jak
jazda na wysokich obrotach. – Dlatego po uruchomieniu silnika należy starać się w miarę szybko zmienić biegi na dostosowane do prędkości obrotowej silnika. Warto przy
tym dodać, że jazda na wysokim
biegu dodatkowo nie tylko zmniejsza zużycie paliwa, ale także i emisję szkodliwych gazów – tłumaczy
Damian Śledź, kierownik Centrum
Motoryzacyjnego Grupy AUTOBUD.
To samo dotyczy prędkości, z jaką się poruszamy. Optymalna
i oszczędna jazda to jazda z równo-

mierną prędkością – bez gwałtownego i częstego przyspieszania
oraz zwalniania. Często trudno jest
samodzielnie nad tym panować,
dlatego dobrym rozwiązaniem jest
użycie tempomatu. Warto również
dostosować styl prowadzenia samochodu do panujących warunków na drodze. Chodzi tutaj głównie o wjazdy i zjazdy ze zniesień.
Zadbanie o to, by samochód po
zjeździe miał taką prędkość, by zapewnić mu odpowiedni rozpęd do
pokonania kolejnego wzniesienia,

jest jednym z czynników wpływających na to, że nasz silnik będzie
mniej obciążony, a jazda ekonomiczniejsza.
Choć w Polsce temat ecodrivingu dopiero powoli się rozwija, to
rekordy z zagranicy mogą przekonać niejednego kierowcę. Austriak
Gerhard Plattner prowadząc skodę
fabię (wersja Greenline II) pobił
rekord oszczędnej jazdy. Przejechał on 2006 kilometrów na jednym baku, spalając 2,21 litra na
100 km.

www.auto-bud.com.pl

MICHAŁ KOZŁOWSKI

ANDRZEJ IZYDORCZYK

TEL. 506-113-356

TEL. 510-049-787

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

KIEROWNIK STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

SZCZEPAN MAŃKA

BOGDAN CHLEBOWSKI

TEL. 508-921-558

TEL. 519-154-378

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

DIAGNOSTA STACJI KONTROLI
POJAZDÓW GAMMA

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

ALFA Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów – Świętochłowice
ul. Katowicka 73 (naprzeciw Gazowni), czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, tel. 32 245-28-91

