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KREDYT
na każdą kieszeń

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

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

ODDZWONIMY

Rodzinna
tragedia
w Bykowinie
* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

tel.
731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
Foto: AW

Więcej str. 4

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!
Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBOŁÓWKI.
Właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe jak np. karpie, pstrągi, szczupaki,
sumy, jak i również przepyszne, naturalnie wędzone ryby słodkowodne oraz morskie.
To, z czego jesteśmy dumni, to
zdrowe, naturalnie hodowane ryby.
Tradycyjny karp polski hodowany jest
przez trzy lata na naturalnych pokarmach, ale można ten czas przyspieszyć
i robią to głównie producenci z Czech,
Ukrainy czy Litwy. Dzięki sztucznym,
naszpikowanym hormonami paszom
takie karpie hoduje się w maksymalnie dwa lata, co daje duże oszczędności i stąd niskie ceny w marketach,
ponieważ to przede wszystkim do nich
trafiają ryby z importu.
W Rybołówce sprzedajemy tylko
prawdziwego, polskiego karpia hodowanego na pszenicy, dzięki czemu ma
on niesamowity smak i walory odżywcze. Polecamy również sprzedawane

przez nas pstrągi z najlepszej polskiej
hodowli Złoty Potok oraz hodowane
na miejscu sumy.
Rybołówka może się również poszczycić wędzonymi rybnymi przysmakami o wyjątkowym zapachu
i smaku.
Oferujemy wędzone pstrągi, jesiotry, sumy, karpie, węgorze, sielawy,
dorsze, halibuty, łososie oraz makrele,
a przed samymi świętami także polędwicę i własnoręcznie robione kiełbasy z suma. Jako przeciwnicy przemysłowego wędzenia i ludzie, którzy są
zwolennikami zdrowego jedzenia, nasze ryby wędzimy w sposób tradycyjny, na dymie z drzewa. Każdy, kto
kupi rybę wędzoną w Rybołówce, już

więcej nie skusi się na rybę z marketu,
smaku tych ryb nie da się porównać,
nie licząc już nawet tego, że my ryby
wędzimy codziennie.
Sekretem ich smaku jest to, że ryby
wędzimy według trzech kroków. Nacieramy rybę solą, później na całą noc
zanurzamy ją w specjalnie przez nas
skomponowanych
przyprawach
i ziołach, a następnego dnia wędzimy
ją aż do zmierzchu. Używamy do wędzenia drzewa z olchy i gruszy, które
nadają rybie niesamowity smak i aromat. Nasze ryby, pomimo że są o wiele
smaczniejsze, świeższe i zdrowsze od
marketowych, są konkurencyjne również cenowo, ponieważ to my jesteśmy
producentami i kupując rybę w Rybo-

łówce, kupujesz z pierwszej ręki bez
tysiąca marż.
Rybołówka serdecznie zaprasza zarówno po ryby żywe, które możemy

Paniowy

oczywiście dla Państwa wypatroszyć
na miejscu, jak i po ryby wędzone.
Chętnie podzielimy się z Wami na
święta tym, co mamy najsmaczniejsze.
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We wtorek (15.12.) nad
ranem w Rudzie Śląskiej
-Bykowinie znaleziono
ciała dwójki dzieci i ich
matki. Rodzina zmarła
od ran kłutych. Chłopcy
byli w wieku 6 i 13 lat.
Ojciec rodziny
prawdopobnie
próbował popełnić
samobójstwo.
Do tragedii doszło w bloku przy
ul. Kopalnianej w Bykowinie. Ze
wstępnych informacji wynika, że doszło do rodzinnej tragedii. 43-letnią
matkę oraz dwójkę dzieci w kałuży
krwi znaleźli dziadkowie. Niestety –
cała trójka już nie żyła. Matka i jej synowie zmarli od ran kłutych zadanych
ostrym narzędziem. Została zlecona
sekcja zwłok. Natomiast 44-letni ojciec rodziny prawdopodobnie próbował odebrać sobie życie, po czym traﬁł
do szpitala. Nieoﬁcjalnie mówi się
o tym, że mężczyzna leczył się na depresję. Prawdopodobnie niedawno traﬁł do szpitala psychiatrycznego, ale
wypuszczono go. – Trwają czynności
dochodzeniowe. Wykluczamy jednak
udział osób trzecich. Nie możemy potwierdzić w tej chwili, czy mężczyzna
rzeczywiście próbował popełnić samobójstwo – mówił nam wczoraj Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy
KMP Ruda Śląska.
Policja oraz prokuratura będą teraz
ustalali okoliczności tragicznych wydarzeń. Póki co jednak prokuratura
jest oszczędna w podawaniu szczegółowych informacji.
JO

| RUDA

Coraz więcej lamp ulicznych w naszym mieście zostaje wyposażonych w energooszczędne oświetlenie ledowe. Nic więc
dziwnego, że mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na
stan oświetlenia w naszym mieście. Zgłoszenie w tej sprawie
otrzymaliśmy m.in. od mieszkańców ul. Zabrzańskiej. Dobra
informacja jest taka, że tylko w pierwszej połowie przyszłego
roku na wymianę oświetlenia na nowocześniejsze przeznaczonych zostanie 750 tys. zł.
– Komora lampowa oprawy jest zamknięta kloszem z przezroczystego
metapleksu, który pod wpływem sodowego źródła światła z czasem przybiera kolor jasnobrązowy, ograniczając
w ten sposób świecenie oprawy. Czyszczenie oprawy niewiele zmieniłoby
w natężeniu oświetlenia – wyjaśnia
Marcin Lis z Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM.
Za unijne pieniądze w ramach
Na
szczęście
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
zmiany oświetleRPO WSL 2014 – 2020 w ciągu wspomnianych nia w Rudzie
sześciu miesięcy na ledowe wymienione
Śląskiej powoli
zostanie oświetlenie przy
następują, jednak
ul. Bielszowickiej, Lwa Tołostoja, Macieja,
mieszkańcy muszą
Kościelnej, Żelaznej – Konstytucji i Ustronnej.
uzbroić się w cier-

– Przy ulicy Zabrzańskiej słabo
świecą latarnie. Gdy spojrzy się dokładniej na klosze, widać, że są one
bardzo brudne, przez co ulice są gorzej oświetlone – mówi rudzianin.
Oświetlenie przy ulicy Zabrzańskiej
w dzielnicach Ruda i Chebzie jest zarządzane przez rudzki magistrat, który
tak tłumaczy stan opisywanych lamp:

Foto: MS

Nie żyje
matka
i jej synowie

Nowy blask oświetli nasze miasto

Mieszkańcy czekają na zmianę oświetlenia m.in. przy ul. Zabrzańskiej.
pliwość. – Ruda Śląska systematycznie, w miarę posiadanych środków ﬁnansowych, wymienia stare oprawy
energochłonne na energooszczędne typu LED – mówi Marcin Lis.

Niebezpieczna, komunikacyjna pętla

Tylko w pierwszej połowie 2016 roku na ten cel przeznaczone zostanie
750 000 zł – to wszystko w ramach
projektu ﬁnansowanego z pieniędzy
unijnych.
Magdalena Szewczyk

| CHEBZIE

– To aż cud, że nie doszło tam jeszcze do żadnej tragedii! – alarmują kierowcy, którzy przejeżdżają przez rondo w Chebziu, które znajduje się przy
pętli tramwajowej. Przez kilka tygodni nie działały tam światła, ostrzegające przed nadjeżdżającymi tramwajami. Spółka Tramwaje Śląskie – zgodnie
z obietnicą – doprowadziła do naprawy sygnalizatorów.
– Codziennie przejeżdżam przez rondo
w drodze do pracy. Gdy na pętle wjeżdżają
tramwaje, nie zawsze uruchamia się światło czerwone – sygnalizator pokazuje nadal światło zielone lub w ogóle nie działa,
co może doprowadzić do wypadku – zgłosiła pani Monika, mieszkanka Goduli.
Rondo w Chebziu jest jednym z najbardziej skomunikowanych skrzyżowań
w Rudzie Śląskiej, które łączy ulice prowadzące m.in. do Goduli, Rudy, Nowego
Bytomia oraz w kierunku Drogowej Trasy
Średnicowej. Na szczęście Tramwaje Śląskie o zepsutym systemie zostały poinformowane. – Przyczyną jest awaria techniczna jednego z podzespołów systemu
elektronicznego. Wykonawca sygnalizacji
został przez nas poinformowany o proble-

mie i zobligowany do niezwłocznego usunięcia awarii i przywrócenia pełnej sprawności systemu – zapewniał w ubiegłym
tygodniu Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie.
Jak zapowiedział ponadto Zowada
– sygnalizacja świetlna na rondzie w Chebziu lada dzień powinna wrócić do normy.
– Zgodnie z przekazaną nam deklaracją
wykonawcy, awaria systemu ma zostać
usunięta do połowy grudnia (jak sprawdziliśmy – sygnalizacja działa już poprawnie – przyp. red.) – obiecał rzecznik TŚ.
Obecnie sygnalizatory świecą na pomarańczowo, gdy można przejechać przez rondo, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności i na czerwono, kiedy należy się zatrzymać, bo nadjeżdża tramwaj. Joanna Oreł

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

Foto: arch.

KRONIKA
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Sygnalizatory na rondzie nie działały przez kilka tygodni.
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OGŁOSZENIA

KOCHŁOWICE

Remont idzie zgodnie z planem

Foto: arch.

W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach trwa remont mający na celu usunięcie skutków
szkód górniczych. Placówka na cały rok szkolny została przeniesiona do innego budynku. Prostowanie murów szkoły przy ul. Wyzwolenia już się odbyło i jak zapewnia Urząd Miasta – remont
prowadzony przez Kompanię Węglową przebiega zgodnie z planem.

Prostowanie budynku to bardzo skomplikowany proces.
– Prace remontowe prowadzone przez
Kompanię Węglową SA Oddział Zakład
Zagospodarowania Mienia przebiegają
bez zakłóceń. Bryła obiektu została już
zrektyfikowana (wyprostowana), a obecnie trwają roboty wykończeniowe – zapewnia Ewa Wyciślik, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Urząd Miasta uspokaja też rodziców
uczniów kochłowickiej podstawówki,
którzy wielokrotnie wykazywali obawy,
że remont nie zakończy się w terminie.
– Zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy
górniczego prace remontowe zakończą

się w założonym terminie – mówi Ewa
Wyciślik.
Ten termin przewiduje, że uczniowie
wrócą do swojej szkoły 1 września 2016
roku. Powrót uczniów poprzedzony będzie jeszcze m.in. remontem dachu, który zostanie sfinansowany z budżetu miasta.
Remont szkoły z budżetu przedsiębiorcy górniczego to nie jedyne tego typu prace. – Aktualnie każda z poszczególnych kopalń prowadzących eksploatację pod terenem miasta realizuje
przyjęty plan napraw szkód górniczych,
obejmujący naprawę szkód spowodowa-

tel. 32 301 99 99

nych ruchem zakładu górniczego
w obiektach komunalnych, czyli drogi,
wodociągi, kanalizacje, budynki użyteczności publicznej, obiektach prywatnych, czy obiektach państwowych,
a więc sieci gazowe, sieci energetyczne, wodociągi magistralne, torowiska
kolejowe – wylicza Ewa Wyciślik. –
W tym zakresie znajdują się również
zagadnienia regulacji zachwianych
stosunków wodnych, oraz profilaktyki
budowlanej, czyli zwrot kosztów zabezpieczeń obiektu na wpływy eksploatacji górniczej.
Poza Kompanią Węglową szkody
wyrządzone wskutek eksploatacji
górniczej naprawia też Katowicki
Holding Węglowy, do którego należy
KWK Wujek w Kochłowicach. W tym
roku kopalnia zawarła z poszkodowanymi z tej dzielnicy 16 ugód. – Kopalnia Wujek na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poniosła w 2015 roku nakłady
w wysokości 870 tysięcy złotych. Na
rok 2016 KWK Wujek przewiduje na
usuwanie szkód w obiektach z rejonu
Kochłowic kwotę 245 tys. zł – informuje Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Katowickiego Holdingu Węglowego.
Arkadiusz Wieczorek

Informacja dla
mieszkańców
Zgodnie z zapisami Kodeksu
pracy, w zamian za święta
przypadające w dniach
wolnych od pracy pracodawca
zobowiązany jest wyznaczyć
dla pracowników inne dni
wolne od pracy.
W związku z powyższym,
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje, że w dniu
24 grudnia 2015 r.
Urząd Miasta
będzie nieczynny. Regulacja
ta nie obejmuje pracowników
Urzędu Stanu Cywilnego
rejestrujących zgony,
którzy będą pracować:
– 24 grudnia – 8.00-14.00
– 28 grudnia – 8.00-18.00
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Poziomo: 1 – niejedna w talii, 5 – litewska rada narodowa, 8 – zdrowe warzywo, 9 – określona część obszaru
wodnego, 11 – egzamin dojrzałości, 12
– mit. gr. matka Apollina i Artemidy, 15
– kupalnik górski, 17 – przyrząd do
motania przędzy, 20 – szpulka, 21
– niechęć, wstręt, 24 – ojczyzna Odyseusza, 25 – gagatek, ziółko, 28 – lina do
przenoszenia ładunku okrętowego, 29
– jednoroczna roślina oleista, 32 – przylądek na Antarktydzie, 32 – imię męskie, 36 – waleń arktyczny, 39 – ptak z
rodziny nektarników, 42 – broń ręczna
nakładana na palce,43 – elektroda dodatnia, 45 – zabytek przeszłości, 46
– dozorca słoni, 47 – część wagi.
Pionowo: 1 – niejedna w szkole, 2
– rów, 3 – ryba z kocem jadowym, 4
– nic, 5 – zapora, 6 – dawna moda, 7
– kolor, 10 – ludzie uprzywilejowani, 13
– służył do burzenia murów, 14 – syntetyczne tworzywo, 16 – pierw. promieniotwórczy, 17 – młody ptak łowczy, 18
– obieżyświat, 19 – mniejszy od atomu,
21 – wizerunek, 22 – zubożały samuraj,
23 – świt, poranek, 26 – konopie manilskie, 27 – środek cyrku, 30 – biały w
kinie, 31 – gat. wierzby, 34 – mit. gr.
muza poezji miłosnej, 35 – jedn. podziału administracyjnego w Iranie, 37 – mit.
gr. król Salaminy, 38 – podzwrotnikowe
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Wiktor Janeczko
syn Barbary i Tomasza
ur. 4.12. (2790 g i 55 cm)

Julia Jopert
córka Gabrieli i Tomasza
ur. 10.12. (3400 g i 55 cm)

Amelia Pomian córka
Magdaleny i Przemysława
ur. 9.12. (4250 g i 60 cm)

Agatka Rzońca
córka Anny i Grzegorza
ur. 8.12. (3800 g i 58 cm)

Laura Blaszke
córka Marleny i Wojciecha
ur. 7.12. (3520 g i 57 cm)

Radosław Lew
syn Julii i Szymona
ur. 9.12. (3570 g i 54 cm)

Julia Wiszniewska
córka Katarzyny i Tomasza
ur. 10.12. (3140 g i 57 cm)

Patrycja Frańczak
córka Beaty i Romana
ur. 8.12. (3430 g i 56 cm)

Hanna Trubic
córka Patrycji i Mateusza
ur. 7.12. (2300 g i 47 cm)

Liliana Trubic
córka Patrycji i Mateusza
ur. 7.12. (2200 g i 46 cm)

Oskar Stasinowski
syn Weroniki i Adriana
ur. 8.12. (3490 g i 57 cm)
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pnącze, 40 – np. wrona,sroka, 41 – sieją
ją panny, 44 – wiatr na jez. Garda.
Hasło krzyżówki nr 48 brzmiało:
,,Bilet w jedną stronę”. Nagrodę otrzymuje Irena Rogoń. 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.
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Volker Koop
– Bormann. Pierwszy po bestii

REKLAMA

Biograﬁa alter ego Hitlera, najbardziej wpływowej osoby III
Rzeszy. Martin Bormann był jednym z najbardziej znienawidzonych funkcjonariuszy nazistowskich. Jako szef kancelarii NSDAP
w randze ministra Rzeszy i prywatny sekretarz Hitlera, budził
strach wśród ministrów, gauleiterów, urzędników, sędziów
i generałów. Był człowiekiem Hitlera od brudnej roboty, z zimną obojętnością decydował o losie milionów ludzi. Obsesyjny
biurokrata kierował hitlerowskim aparatem terroru i zbrodni na
tyle efektywnie, że stał się sekretnym władcą Niemiec. Był osobowością otoczoną tajemnicą – w życiu, a zwłaszcza po śmierci.
Po samobójstwie Hitlera początkowo wszelki ślad po nim zaginął. W październiku 1946 r. został zaocznie skazany na śmierć
przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.
W 1972 r. w Berlinie znaleziono jego szkielet. Ustalono, że
2 maja 1945 r. sięgnął po kapsułkę z trucizną.
Volker Koop pokazuje, jak wielki był wpływ osobowości Bormanna na niszczycielski reżim narodowo-socjalistyczny. Liczne,
udostępnione dopiero niedawno dokumenty pozwoliły autorowi na napisanie od nowa biograﬁi najwierniejszego wasala
Hitlera. Volker Koop unaocznia czytelnikowi pełnię władzy i zupełny brak skrupułów działającego w cieniu
Hitlera jednego najbardziej wpływowych przywódców Trzeciej Rzeszy.

Krystyna Januszewska – Dziedzictwo
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
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Powieść, w której ścierają się namiętności, przeplatają
narodziny i śmierć, łzy radości i smutku, której bohaterowie dokonują trudnych wyborów i ponoszą ich konsekwencje.
Czterdzieści rodzin opuściło domy i udało się w podróż w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Ludzie ci zostawili
wszystko i odeszli. Mieli dość długich lat niewoli. Ileż jeszcze mogli wycierpieć? Chcieli zaznać spokoju, życia w poczuciu godności i bezpieczeństwa, codzienności, która będzie przewidywalna.
Rodzinna saga oparta na wspomnieniach świadków wydarzeń, monumentalna opowieść o ludziach odważnych
i zdesperowanych, o Polakach, dla których praca była jedynym środkiem do realizacji marzeń. O tym, że człowiek
prosty i niewykształcony może z poczuciem własnej wartości zabiegać o szczęście.
Krystyna Januszewska – z wykształcenia biolog. Żyje
intensywnie między światem codziennej rutyny a magią
fabuły, którą kocha nad życie. Inspiracji i natchnienia szuka
w codzienności. Zajęła się zawodowo pisarstwem po zdobyciu nagrody w pierwszej edycji konkursu „Twojego Stylu” na pamiętniki Polek (1998), debiutując
opowiadaniem „Odwiedził mnie mój mąż” opublikowanym w zbiorze „Historie prawdziwe”.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Nowe miejsca dla maluszków
Zwiększyła się liczba miejsc w żłobku miejskim w Rudzie Śląskiej. W piątek (11.12.) odbyło się otwarcie nowych sal w orzegowskim żłobku, w których znajdzie się opieka dla 16 maluszków. To z pewnością cieszy wielu rodziców!

Foto: AW

w Rudzie Śląskiej. Inwestycja przeprowadzona w Orzegowie
została wykonana
w 80 proc. ze
środków pozyskanych z resortowego programu „Maluch”.
Pozostałe 20 proc.
niezbędnej kwoty
pokryło
miasto.
– Myślę, że kolejne dzieci, które dzięki tej inwestycji
będą mogły korzystać z opieki
w żłobku, będą tu miały jak w domu – mówiła podczas otwarcia nowych sal Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
Remont i dostosowanie budynku przy ulicy
Piasecznej 2 kosztowało 300 tysięcy złotych.

Nowe sale otwarto dla najmłodszych.
W tegorocznej edycji rządowego programu
„Maluch” w całej Polsce dofinansowano ponad 32
tysiące miejsc opieki nad najmłodszymi. Minis-

terstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło
na ten cel 151 milionów złotych. Z możliwości
dofinansowania skorzystał także żłobek miejski

W ramach tych środków zaadaptowano
i wyposażono dwie sale. Remont ten poprzedzono
osuszaniem części budynku oraz poprowadzeniem drenażu. Maluchy korzystające z placówki będą też mogły w sezonie wiosenno-letnim
bawić się na doposażonym placu zabaw. W ramach prac przeprowadzono także remont tarasu,
na którym położono bezpieczną, miękką
nawierzchnię. Dzięki pozyskanym środkom udało
się również dostosować placówkę do obecnie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
W niezbędny sprzęt doposażono także kuchnię.
W Rudzie Śląskiej z opieki we wszystkich
żłobkach miejskich korzystać będzie mogło
teraz łącznie ponad 150 dzieciaków. To niestety
wciąż za mała liczba w stosunku do potrzeb.
– Możliwości dwóch oddziałów, którymi
kieruję, są już wyczerpane. Budynki w Orzegowie i Wirku nie są w stanie pomieścić już
więcej dzieci – przyznaje Jolanta Włoś, dyrektor żłobka miejskiego w Rudzie
W ramach programu „Maluch” udało się
Śląskiej.
Spora liczba oczekujących związana
pozyskać doﬁnansowanie na stworzenie
dodatkowych miejsc. Teraz rudzki żłobek jest z tym, że do tej pory na listę
oczekujących wpisywały się już kobiety
będzie starał się o pozyskanie pieniędzy
będące jeszcze w ciąży. Od stycznia to
na funkcjonowanie nowo utworzonych
się zmieni i dziecko będzie można
miejsc, co również jest możliwe
zapisać dopiero po urodzeniu.
w ramach wspomnianego programu.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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NOWY BYTOM

NOWY BYTOM

Foto: AW

Klimatyczny koncert poetycki

Muzycy wprowadzili widownię w magiczny klimat.
Już po raz dziesiąty członkowie klubów młodzieżowych Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza
w Rudzie Śląskiej zorganizowali koncert poetycki.
– Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny spotkać się w takim gronie. Widzowie to nasi wierni słuchacze i jest dla nas zaszczytem występowanie przed nimi.
Ważne jest też spotkanie tej muzycznej grupy. To jest fenomen, że prawie czterdzieści osób potraﬁ się „skrzyknąć” i przez parę miesięcy spotykać, żeby przygotować

to wydarzenie – mówi Dariusz Kowalski, pomysłodawca koncertu.
Koncerty poetyckie odbywają się od dziesięciu lat.
Obecnie organizowane są one dwukrotnie, ale z racji
liczby chętnych słuchaczy, w tym roku pojawiła się nawet propozycja, aby koncert zagrać trzykrotnie.
– Popularność koncertów bardzo nas cieszy, zwłaszcza,
że na widowni zasiadają nasi sympatycy i ludzie
związani z naszą organizacją. Propozycji potrójnego
koncertu na razie nie przyjęliśmy, ale nie możemy tego
wykluczyć w przyszłości – przyznaje Alina Szulirz, prezes Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
Tegoroczny koncert był także okazją do pomocy chorej dziewczynce – Mai Adamczyk – która cierpi na
rdzeniowy zanik mięśni. – W tamtym roku, kiedy mieliśmy jubileusz, postanowiliśmy, że nie będziemy przyjmować prezentów, a postaramy się zrobić prezent komuś
innemu. Zbieraliśmy wówczas fundusze na leczenie
chorej Natalki. W tym roku pojawiła się propozycja zagrania dla Mai, dlatego również postanowiliśmy pomóc
– tłumaczy Alina Szulirz.
AW

ORZEGÓW

Foto: AW

„Szlachetna Paczka” traﬁła do potrzebujących

Dobry humor nie opuszczał drużyny „Szlachetnej Paczki”.
W miniony weekend odbył się ﬁnał dziesiątej edycji
„Szlachetnej Paczki”. Istotą tej ogólnopolskiej akcji
jest pomoc potrzebującym rodzinom, które znajdywane są przez lokalnych wolontariuszy. W tym roku
„Szlachetna Paczka” w naszym mieście traﬁła aż
do 60 rodzin!
„Szlachetna Paczka” to szansa i wsparcie m.in. dla
osób w ciężkiej sytuacji życiowej. Pomoc traﬁa do rodzin wielodzietnych, osób starszych i samotnych oraz

samotnych rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim
pociechom wszystkiego, czego te potrzebują. – Udało
nam się obdarować ponad sześćdziesiąt rodzin, każda
z nich otrzymała paczki dedykowane właśnie im – mówi
Marta Pyrkosz, liderka „Szlachetnej Paczki” w Rudzie
Śląskiej. Wszystkie prezenty traﬁły do magazynu „Szlachetnej Paczki”, który w naszym mieście znajdował się
w tym roku w domu katechetycznym przy paraﬁi św.
Michała Archanioła w Orzegowie. – Liczba paczek dla
danej rodziny była różna – od pięciu do nawet stu upominków. Do naszego magazynu traﬁło nawet czterdzieści worków węgla po 25 kilogramów każdy. Nasi wolontariusze musieli go tutaj wnieść, a później przewieźć do
potrzebujących, ale nikt nie narzekał, bo jesteśmy tu po
to, żeby sprawiać innym radość – podkreśla Marta Pyrkosz. W drużynie „Szlachetnej Paczki” w Orzegowie
pracowało kilkudziesięciu wolontariuszy. Ich praca rozpoczęła się już we wrześniu. Wolontariusze opiekowali
się rodzinami, którym pomagali oraz byli w kontakcie
z darczyńcami. W czasie ﬁnału pracowali w magazynie
do chwili, aż wszystkie podarunki traﬁły do potrzebujących. Bo też z roku na rok przybywa potrzebujących
rodzin, ale równocześnie cieszy fakt, że przybywa też
tych, którzy chcą pomagać.
AW

Jarmark tuż, tuż
Nie Wrocław, Wiedeń, Praga czy Kolonia, a Ruda
Śląska! By poczuć bożonarodzeniowy klimat nie trzeba
wyjeżdżać w daleką podróż. Od 18 do 20 grudnia trwać
będzie Rudzki Jarmark Świąteczny, na którym będzie
można zakupić wyjątkowe przedmioty i wyroby, a także
pomóc tym, którzy są w potrzebie. Tradycyjnie stoiska
pojawią się na Placu Jana Pawła II.
– Planujemy, że stoiska będą czynne od 10.30 do
18.00. Każdy kto odwiedzi jarmark będzie mógł zakupić
m.in. ozdoby świąteczne, wyroby wędliniarskie
i słodycze. To wyjątkowa okazja do nabycia oryginalnych prezentów – zapowiada Andrzej Trzciński,

REKLAMA

Zakład
Przetwórstwa
Mięsnego KUŚ
zaprasza na
świąteczne zakupy
W okresie świątecznym sklep
ﬁrmowy czynny będzie:
• 19.12.2015 do godziny 18.00
• 20.12.2015 do godziny 13.00
• 31.12.2015 do godziny 16.00
Po odbiór zapraszamy:
• do naszej hurtowni ﬁrmowej
od 8.00 do 14.00
• do naszego sklepu ﬁrmowego
od 14.00

ZAPRASZAMY DO
CUKIERNI PEREŁKA!
Cukiernia PEREŁKA serdecznie zaprasza
do nowej cukierni w Rudzie Śląskiej (Godula)
ul. Karola Goduli 32/01 po świąteczne wypieki.
Szczególnie polecamy nasze
serniki, makowce i pierniki.
W sprzedaży również
pieczywo na naturalnym
zakwasie, torty dla najmłodszych,
weselne i okolicznościowe,
tradycyjne lody, czekoladowe
praliny, gofry, desery, gorąca czekolada
i aromatyczna włoska kawa – najlepsza
w okolicy (dostępna na miejscu lub na wynos).

naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. Jednak to nie wszystko – oprócz komercyjnych stanowisk
znajdziemy tam także budkę Zakładu Aktywności Zawodowej i innych rudzkich placówek. – Szkoła Podstawowa nr 18 przy swoim punkcie będzie prowadzić akcję
charytatywną, podczas której będzie sprzedawać ozdoby choinkowe – zdradza Trzciński.
Zakończeniem Rudzkiego Jarmarku Świątecznego
będzie planowany na 20 grudnia (godz. 16) Rudzki Wigilijny Stół, podczas którego mieszkańcy będą mogli
liczyć na ciepły poczęstunek oraz spotkanie z Mikołajem. Zaplanowano także występy artystyczne. MS

Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Kuś
ul. Królowej Jadwigi 17
Ruda Śląska - Orzegów
tel. 32 248-26-14,
www.zpm-kus.pl

Uwaga!

Zrób zakupy w dniach 22-24 grudnia 2015
za minimum 15 zł,
zachowaj paragon i wstąp w styczniu
po kawę za 1 zł i dowolne
ciastko za pół ceny.

B
WYRÓ Y!
N
WŁAS

www.cukiernia-perelka.pl
tel. 535 945 819, 32 388 80 85
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Podaruj prezent
dla zwierzaka
Podczas minionego weekendu członkowie Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami Fauna zbierali świąteczne dary dla
zwierzaków. Na świątecznym stoisku w CH Plaza można
było zostawić prezent dla zwierząt ze schroniska. – Na naszym stoisku można było kupić prezent dla swojego zwierzaka, a jednocześnie przynieść prezent dla zwierzaków ze
schroniska. Mieszkańcy przynosili głównie karmę – opowiada Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami Fauna.
Prezenty dla zwierzaków można przynieść także do schroniska. – Czekamy codziennie i nie musi to być prezent materialny. Można przyjść i przytulić któregoś czworonoga, czy
wyprowadzić go na spacer. Jeśli chcemy jednak podarować
coś zwierzakom, może to być karma, ale też koce, miski
i wszystko to, co może się przydać zwierzakom, które nie mają własnego domu – wylicza Beata Drzymała-Kubiniok.
Podczas kiermaszu Fauny można było również zobaczyć
prace uczestników konkursu zorganizowanego dla uczniów
szkół podstawowych. – Liczba jego uczestników była ogromna, mieliśmy kilkaset zgłoszeń, prace są przepiękne, trudno
było wybrać najlepszych. Nagrodzone prace zaprezentujemy
także na naszej stronie internetowej – zapowiada Karolina
Sznura z TOZ Fauna. 
AW

WIREK

KOCHŁOWICE

Święty Łukasz kolęduje

Prawdziwie śląska SP 18

Wspólne kolędowanie w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Wirku było wyjątkowym wydarzeniem. Na jednej scenie kolędowali uczniowie, rodzice, nauczyciele i absolwenci. Z racji tego wyjątkowego wieczoru przygotowano świąteczny
program artystyczny, który wszystkim zebranym pozwolił poczuć klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
– W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy wieczór kolędowy, podczas
którego nasi podopieczni mieli okazję, żeby zaśpiewać kolędy, przedstawić swoje
umiejętności taneczne, wokalne oraz sceniczne. Zaprosiliśmy na ten wieczór rodziców uczniów, żeby to wszystko wspólnie przeżywali i podziwiali swoje pociechy – mówił Wiesław Jagielski, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św.
Łukasza.
Małych artystów mieli okazję podziwiać wszyscy zaproszeni na ten magiczny
wieczór goście. Każda klasa przygotowała swój pokaz i zaprezentowała własne
umiejętności. Wystąpił także zespół absolwentów szkoły „Tacy sami”. Wieczór
kolędowy w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych z pewnością na długo pozostanie
w pamięci małych artystów i ich gości. 
AW

GODULA

Women Blues po raz dziesiąty

Foto: Aleksander Orszulik

Nowy Bytom

Pamiętają o patronie
„Piyknie Wos witomy chlebym i solom” – pod takim właśnie hasłem w Gimnazjum nr 11 obchodzono jedenaste już
święto patrona, czyli Jana Stefana Dworaka. Z tej okazji zorganizowano program artystyczny, a także konkursy i warsztaty.
– Doroczne święto było dla uczniów okazją nie tylko do
bliższego spotkania z kulturą śląską, ale również z ideałami
naszego patrona, który z rodzinnego domu o patriotycznych
tradycjach i głębokim umiłowaniu gwary wyniósł świadomość swojej polskości i zasady moralne. Im pozostał wierny
przez całe życie – mówiła Ewa Zieleźnik, nauczycielka
j. polskiego w Gimnazjum nr 11. Podczas czwartkowego
(10.12.) święta uczniowie zaprezentowali akademię z programem artystycznym w gwarze śląskiej pt. „Żywota rudzianina poczciwego… ciąg dalszy”. Zorganizowano także m.in.
konkurs o wiedzy o Janie Dworaku, a także konkursy plastyczne, wokalne i kulinarne. Uczniowie walczyli ponadto
o tytuł „Ślonzoka G 11”, zaś zarówno uczestnicy jak i goście
(a byli wśród nich m.in. wiceprezydent Michał Pierończyk
i córka patrona Gimnazjum nr 11 Barbara Dworak) mogli
posilić się podczas kiermaszu potraw śląskich. 
JO
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Na WBF nie mogło zabraknąć górniczych akcentów.

Jubileuszowa edycja Women Blues Festiwal w Osiedlowym Domu Kultury
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jowisz” zgromadziła wielu fanów tego gatunku muzycznego – na scenie królowały oczywiście kobiety w towarzystwie znanych muzyków związanych z bluesem.
Na pomysł zorganizowania tego festiwalu wpadł w 2004 roku Henryk „Hans”
Brumer związany od wielu lat z jedną z największych tego typu imprez –„Rawą
Blues Festival”. – „Jowisz” to bardzo dobre miejsce na takie imprezy, panuje
tu klimat, który powoduje, że ta muzyka idealnie tu pasuje. W Rudzie Śląskiej nie
ma lepszego miejsca na granie bluesa – mówił Henryk Brumer, pomysłodawca
festiwalu. W tym roku na scenie zagościł zespół Puste Biuro oraz duet stworzony przez Marka „Makarona” Motykę oraz Alinę Kulisz. Dodajmy, że festiwal
miał ostatnio przerwę. Jednak tegoroczna liczba fanów świadczy o tym, jak potrzebna jest taka impreza. – Odnosimy wrażenie, że ta dwuletnia przerwa była
dobrym rozwiązaniem. Może to jest sposób i być może trzeba się zastanowić nad
tym, aby te spotkania odbywały się co dwa lata – mówiła Alina Trefon z ODK
RSM „Jowisz”. 
AW

Foto: MS

www.wiadomoscirudzkie.pl

Akademia przygotowana była na podstawie autorskiego scenariusza.
Szkoła Podstawowa nr 18 od dawna podkreśla swoje przywiązanie do śląskiej
kultury. Święto św. Barbary było doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą, która
na co dzień przekazywana jest w murach tej szkoły. Dlatego 9 grudnia odbyła się
tam akademia barbórkowa, przygotowana przez najmłodszych uczniów. – Zawsze
staramy się pokazać coś nowego – gdy kończy się jedna Barbórka, myślimy już o kolejnej – mówiła Grażyna Miliczek, dyrektorka szkoły.
To jednak nie jedyne wydarzenie, które odbyło się w tym dniu w SP 18. O godzinie 16 po raz drugi kadra szkoły przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” zorganizowała seminarium pt. „Ciężka praca górnika
z kochłowickiej kopalni w edukacji regionalnej – przykład dobrej praktyki”, w którym udział wzięli nie tylko członkowie i sympatycy Klubu Nauczyciela Regionalisty, ale także pozostali nauczyciele ze śląskich szkół. Wszystko po to, by podzielić
się dobrymi praktykami dotyczącymi przekazywania dzieciom wiedzy o regionie.
– Zależy nam, by obok podstawowych obowiązków, przekazywać również wiedzę
o regionie, tak by dzieci mogły poczuć tę śląskość – dodała dyrektorka.
MS
REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Foto: Agnieszka Rolnik

To było ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Wiadomości
Rudzkie grają po śląsku”. Choć wystartowaliśmy zaledwie trzy
miesiące temu, nasze koncerty cieszą się już dużą popularnością.
Nie inaczej było podczas koncertu, który odbył się 9 grudnia.
W świątecznym klimacie publiczność przywitał zespół De Silvers,
prezentując utwory z premierowej płyty. Wykonanie nowych pastorałek należało do bardzo udanych. Najnowszą płytę można kupić
w sklepie „Wiadomości Rudzkich”, zarówno odwiedzając naszą redakcję jak i poprzez stronę internetową.
Wśród gości tego koncertu pojawił się także rudzki zespół Arkadia Band, który tym razem zaprezentował się w swoich autorskich
utworach. Kompozycje, choć doskonale znane wiernym fanom zespołu, doskonale wpisały się w klimat tej imprezy. Nastrojowy recital zespołu z pewnością na długo pozostanie w pamięci tym, którzy
znają Arkadię Band z żywiołowych i pełnych energii koncertów. Ta
odsłona pokazała, że w każdym utworze autorzy mają coś ważnego
do przekazania. Na scenie w świątecznej odsłonie pojawił się również zespół Remix. Magda i Remi przywieźli ze sobą młodych wykonawców. Razem z dzieciakami – Oliwią i Mateuszem, zabrali
słuchaczy w magiczną podróż. Utwory, które z pewnością znajdą
się na płycie duetu Freje, zapowiadanej na maj przyszłego roku, także spodobały się rudzkiej publiczności. Celina i Mirek nie mogli
pożegnać się bez bisu.
Kolejne spotkanie w Restauracji „Wawelska” 21 stycznia. Już
dziś zapraszamy. 
Arkadiusz Wieczorek

Zespół Freje bawił swoimi największymi hitami.

KONCERT CHARYTATYWNY

Zagrają dla
Kajetana i Martyny
Tym razem rudzianie mają szansę pomóc przy dźwiękach m.in.
śląskich utworów. W najbliższą sobotę odbędzie się koncert utrzymany właśnie w tych klimatach, a dedykowany Martynce i Kajetanowi, którzy chorują na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
SMA to choroba nieuleczalna, jej przebieg można złagodzić systematyczną rehabilitacją, a ta jest bardzo kosztowna. Kajetan ma
3,5 roku. Przez całe swoje życie nie chodził. Do tej pory raczkuje
– niestety z coraz większym trudem. Martynka już w trzecim miesiącu życia rozpoczęła rehabilitację, dzięki czemu obecnie mając
1,5 roku chodzi, a nawet zaczyna biegać. Obydwoje wymagają
specjalistycznej rehabilitacji, ale Kajetan ze względu na większy
postęp choroby potrzebuje także specjalistycznego sprzętu.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia maluchom będzie można pomóc. 20 grudnia w Vinyl Pubie w Halembie przy ulicy Kłodnickiej 97 odbędzie się zbiórka funduszy na pomoc Kajetanowi
i Martynce. Organizatorzy przygotowują aukcję oraz koncert,
podczas którego wystąpią śląscy wykonawcy. Dla wszystkich, którzy zechcą pomóc, zagrają zespół Bez Nazwy, Claudia i Kasia
Chwołka, Piotr Herdzina oraz zespół Baciary.
Wstęp za symboliczną cegiełkę. Koncert rozpocznie się o godzinie 17.00.

Arkadiusz Wieczorek

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Arkadia Band zaprezentowała się w autorskim programie.

Foto: Agnieszka Rolnik

Zespół De Silvers zaprezentował swoją najnowszą płytę.

Kasia Piowczyk odwiedziła
nas już po raz drugi.

Foto: Agnieszka Rolnik

Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało.

Foto: Agnieszka Rolnik

Świąteczne spotkanie w Restauracji Wawelska

Zespół Remix wystąpił w towarzystwie maluchów Oliwii i Mateusza.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Mama z córką na scenie to świetne połączenie

Foto: arch.

Już w najbliższy piątek, 18 grudnia, w Rudzie Śląskiej w kościele ewangelickim na Wirku w autorskim programie świątecznym zaprezentują się Claudia
i Kasia Chwołka. W ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy ze śpiewającym rodzinnym duetem.
– Razem śpiewacie stosunkowo od niedawna.
Wcześniej Claudia śpiewała sama. Skąd pomysł
na stworzenie duetu?
– Zanim zaczęłyśmy śpiewać razem, Claudia
występowała na scenie sama przez ponad dziesięć
lat. Nasz duet powstał w 2011 r. Połączyłyśmy siły
i na koncertach prezentujemy się razem. Mama zawsze wspierała mnie swoim głosem w chórkach
podczas nagrań, teraz razem stajemy na scenie.
Dzięki wspólnemu śpiewaniu możemy spędzać ze
sobą jeszcze więcej czasu.
– Wiem, że stawiacie na to, żeby każdy Wasz
koncert był idealnie dopracowany. Jaki program
prezentujecie obecnie?
– To przede wszystkim nasze autorskie utwory
po śląsku. Jesteśmy autorkami muzyki i tekstu.
Z publicznością śpiewamy na koncertach również
piosenki biesiadne. Na scenie śląskiej jesteśmy
znane z jodłowania i tym również chcemy przyciągać coraz większą grupę publiczności. Staramy się
dotrzeć zarówno do młodszej jak i starszej publiki
prezentując utwory o różnej tematyce.
– Duża liczba autorskich piosenek przekłada
się także na wydawnictwa.
– Na swoim koncie mamy trzy płyty autorskie
i póki co, nie planujemy wydania kolejnej, choć nowe utwory powstają na bieżąco. Cieszy nas to, że
udaje nam się tworzyć piosenki oparte na własnych
pomysłach. Piszemy teksty i muzykę do utworów.

Teledyski to również nasze dzieła, w których pomagają nam Adam (mąż Kasi) i Krzysiek (chłopak
Claudii). Stroje również projektujemy, a czasami
nawet szyjemy same. Mamy też płytę, którą stworzyłyśmy z myślą o tych, którzy chcą z nami kolędować podczas świąt.
– Z tą płytą będzie się można zapoznać podczas Waszego koncertu w Rudzie Śląskiej?
– Podczas tego koncertu chcemy zaprezentować
muzyczną, świąteczną opowieść. Udało nam się
stworzyć ciekawą historię. Mamy nadzieję, że
spodoba się ona publiczności. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy w czasie przygotowań
do tych magicznych chwil będą chcieli odetchnąć.
– Pomówmy jeszcze o Waszych największych
osiągnięciach i sukcesach. Co do nich zaliczacie?
– Na pewno wielkim sukcesem jest dla nas to, że
ludzie chcą nas słuchać i przychodzić na nasze koncerty. Możemy pochwalić się wieloma nagrodami,
m.in grand prix w Zabrzu i grand prix w Borach
Tucholskich. Koncertujemy również za granicą
– w Niemczech i w Austrii.
– Jakie macie plany na nowy rok?
– Na pewno chcemy tworzyć nowe piosenki i teledyski. Chcemy wyjeżdżać i móc prezentować naszą twórczość w nowych miejscach. Nic tak nie
cieszy jak poznawanie nowych ludzi. Czy coś jeszcze? Czas pokaże.
Arkadiusz Wieczorek
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Szpital Miejski po liftingu. Czekamy na nowy oddział
Do końca marca przyszłego roku ma potrwać remont Szpitala Miejskiego w Goduli. Dotychczas budynek zyskał nową elewację, wymieniono drzwi i okna,
a także zamontowano panele słoneczne oraz wymieniono częściowo instalację wodną i grzewczą. Obecnie trwają prace nad stworzeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co niestety wiąże się z niedogodnościami dla pacjentów Oddziału Kardiologicznego. Dobra informacja jest jednak taka, że
główna część remontu ma zakończyć się w tym miesiącu.
niowe po robotach instalacyjnych wewnątrz budynków – wylicza Sławomir Święchowicz, prezes
Szpitala Miejskiego.
Jak zaznacza – już teraz pacjenci Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego, poradni przyszpitalnych i pracownicy, w tym
apteka szpitalna i bloki operacyjne oraz zakład
diagnostyki obrazowej, laboratorium i pracownicy administracji, zyskali docieplone pomieszczenia. Problem pojawił się jednak na Oddziale Kardiologicznym, na którym trwają prace związane
z utworzeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pacjenci tego pierwszego skarżą
się bowiem na uciążliwe hałasy i niedogodności
wynikające z remontu. – Zdajemy sobie sprawę,
że prace dotyczące utworzenia oddziału mogą
powodować pewne niedogodności związane
Powstanie OAiIT to inwestycja na kwotę 4,5 mln
z hałasem – te prace są już na ukończeniu –
zł. Natomiast termomodernizacja szpitala będzie
planowane zakończenie w grudniu – zapokosztowała ogółem 6,1 mln zł, z czego ponad 4
wiada
wiceprezes szpitala Agnieszka Kozak.
mln zł to dofinansowanie unijne. Co jednak ważne
Jak
podkreśla
zarząd szpitala – OAiIT zo– dzięki przeprowadzonym pracom obniży się
stanie
uruchomiony
na początku przyszłego
zużycie energii elektrycznej i cieplnej w szpitalnych
roku,
zaś
remont
całego
szpitala zakończy się
budynkach. Według wstępnych wyliczeń – rocznie
w
marcu.
–
Konieczność
zabezpieczenia chozapotrzebowanie na energię spadnie o 43, 5 proc.,
rych
w
stanie
intensywnej
terapii leczonych
zaś emisja dwutlenku węgla obniży się o ok. 40 proc.
bez potrzeby przekazywania ich do podmio-

Foto: AR

Póki co ocieplono ściany zewnętrzne budynków
A,B,C,D,E oraz przejść pomiędzy nimi. Wymieniono także okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplono dachy budynków A i C, a także stropodachy
budynków D i E. Na tym jednak nie koniec, bo
w ramach termomodernizacji wymieniono również centralne ogrzewanie, wymiennik ciepła dla
całego szpitala, zabudowano też panele słoneczne
do ogrzewania wody. Ponadto częściowo zamieniono oświetlenie na oszczędne. Cały czas trwają
jednak kolejne prace. – Do wykonania pozostaje
częściowa wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, wody zimnej i kanalizacji w pomieszczeniach budynków A,B,C,E i F, dokończenie wymiany oświetlenia wewnętrznego i prace wykończe-

Obecnie trwa remont m.in. przejść pomiędzy budynkami.
tów w innych miastach powoduje, że ich realizacja
jest niezbędna. Pragniemy zapewnić, że zarówno
cały personel szpitala zaangażowany w prace, jak
i pracownicy firm zewnętrznych realizujących projekty dokładają wszelkich starań, by ich realizacja

była jak najmniej uciążliwa i przebiegała w sposób zapewniający zachowanie właściwych, bezpiecznych i godnych warunków leczenia – podkreśla Sławomir Święchowicz.

Joanna Oreł
REKLAMA

Materiał współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020, edycja 2015.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
w Ru d z i e Ś l ą s k i e j
Nasz adres: Ruda Śląska 9, ul. Jadwigi Markowej 20a, tel. 32 244-36-19, e-mail: ddps@poczta.fm
1.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest
placówką wsparcia dziennego dla seniorów 60+ z terenu miasta Ruda Śląska.
2. Placówka czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
3. Wszystkie zajęcia organizowane w placówce są dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych.
4. Pobyt w placówce jest odpłatny – wysokość opłat ustalana jest indywidualnie na
podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
NASZEJ PRACY Z SENIORAMI
PRZYŚWIECA HASŁO:
„DODAWAĆ ŻYCIA DO LAT”
Celem naszej działalności jest w szczególności
zapewnienie wsparcia dziennego seniorom nie-

aktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez
umożliwienie korzystania na rzecz społecznej
aktywizacji, w tym oferty:
prozdrowotnej z profilaktyką zdrowot•
ną, w tym prezentacje multimedialne, pogadanki i spotkania ze specjalistami w danej dziedzinie, obejmującej także usługi
w zakresie kinezyterapii (z rehabilitacją
podtrzymującą, zajęciami nordic walking,
jogi dla osób starszych, aerobiku, itp.),
edukacyjnej, w tym ob•
sługa telefonów komórkowych, tabletów, komputera, nauka segregacji
śmieci itp.,
kulturalnej, w postaci
•
organizowanych uroczystości takich jak bale, jubileusze, biesiady oraz
uczestnictwo seniorów w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, operach
i operetkach,
rekreacyjnej, poprzez organizację gril•
lów, biesiad i wycieczek na basen, do groty solnej itp.,
opiekuńczej, w zależności od potrzeb
•
stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Prowadzona z seniorami terapia zajęciowa pozwala na
odkrywanie talentów, realizowanie się w dziedzinach teatralnych, plastycznych, w muzyce. Poprzez uczestnictwo w zajęciach oferowanych
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”, seniorzy
przeciwdziałają swojej samotności. Są pobudzani
do aktywności intelektualnej i motorycznej.
Uczestniczą w szeregu działań aktywizujących na
rzecz środowiska lokalnego. Występują z bajkami

w żłobkach i przedszkolach. Seniorzy uczęszczający do naszej placówki angażują się również
w działania samopomocowe.
Pobyt w placówce i uczestnictwo w zajęciach dostarcza seniorom dużo radości. Dzięki zajęciom stają się otwarci na drugą osobę, bardziej kreatywni,
chętni do współpracy. Występy przed publicznością
z kolei uczą ich odwagi i radzenia sobie
ze stresem. Miła, rodzinna atmosfera sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni, a placówka często nazywana jest przez seniorów ich „drugim domem”.
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REKLAMA

Kto zaopiekuje się uczniami podczas przerwy świątecznej?

PORADNIA GSU ZDROWIE

Zbliżająca się przerwa świąteczna oznacza dla niektórych rodziców – zwłaszcza tych pracujących – nie tylko chwile relaksu, ale również dylematy związane z tym, jak zapewnić swoim dzieciom opiekę, gdy sami nie mogą liczyć na urlop.
Warto o tym pomyśleć już teraz, bo do 18 grudnia dyrektorzy rudzkich placówek oświatowych powinni przedstawić
plan dyżurów w okresie wolnym od nauki.

PROMOCJA!!!
ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE (Szczepionka INFLUVAC)
Cena szczepienia wraz z kwalifikacją lekarską 39,50 zł
falA uderzeniowA – 3 zabiegi – w cenie 150 zł
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
Zapra
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ wtork szamyna aerobic
i i czwa
rtki o g
• Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna
odz. 20
.00
– wyniki dostępne w kilka minut!
Dla pa
poradn cjentów na
• Gabinet zabiegowy
sz
i oferu
jemy st ej
• Rehabilitacja i masaż, specjalistyczne metody fizjoterapeutyczne
20% raba ały
podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie rodzaje prądów,
na wsz
t
yst
rehabil kie zabiegi
ultradźwięki, fala uderzeniowa, krioterapia, pole magnetyczne, sollux,
itacyjn
e.
laser, aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż
pneumatyczny typu BOA.
• Poradnie specjalistyczne: Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, Ortopedyczna
• Poradnia Medycyny Pracy

AEROBIC wt. i czw. godz.20.00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny
miesiąc od dnia zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu.
Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są
Dni Otwarte w ramach których prowadzone są bezpłatne badania, konsultacje itp.
Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !
Foto: arch.

W tym roku zimowa przerwa świąteczna
rozpocznie się 23 grudnia i będzie trwała do
31 grudnia. To oznacza, że uczniowie i przedszkolaki będą mieli cztery dni wolnego, które
równocześnie nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy (od 28 do 31 grudnia). To sprawia,
że niektórzy rodzice są w kropce. – Niestety
nie mogę sobie w tym czasie wziąć urlopu
w pracy, a mam dwójkę dzieci, które się uczą
i nie ma się nimi kto zaopiekować przez te cztery dni. Czy mogę liczyć na to, że w szkołach
będą organizowane dyżury lub będzie czynna
świetlica? – z takim pytaniem zgłosiła się do
naszej redakcji pani Monika, mieszkanka Nowego Bytomia.
Jak wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelniczka Wydziału Oświaty UM Ruda Śląska
– wspomniane cztery dni są wolne dla uczniów
od zajęć dydaktycznych, ale nie jest to czas
wolny od pracy dla nauczycieli (oprócz dni
świątecznych). Naczelniczka rozwiązuje przy
tym dylematy rodziców uczniów uczęszczających do szkół. – Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora. Tak więc dyrektorzy naszych
szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonają
diagnozy potrzeb oraz zaplanują i zorganizują
zajęcia dla dzieci, których rodzicom na tym zależy – zapewnia Aleksandra Piecko.

ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

Jeżeli będzie taka potrzeba, dyrekcja musi zapewnić opiekę dzieciom.
Nie powinni się także martwić rodzice
przedszkolaków. – Przedszkola są placówkami
nieferyjnymi. W ich organizacji nie są przewidziane ferie zimowe i letnie. Funkcjonują zatem przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Tę samą zasadę stosuje się
w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących
w szkołach podstawowych – podkreśla naczelniczka Wydziału Oświaty.

Co ważne – warto na dniach zgłosić się do dyrekcji szkoły podstawowej lub gimnazjum, do którego uczęszcza dziecko, jeżeli potrzebujemy opieki nad dzieckiem podczas przerwy świątecznej, bo
do 18 grudnia dyrektorzy placówek oświatowych
mają przekazać do Wydziału Oświaty informację,
jaka forma opieki została zaproponowana uczniom
podczas przerwy świątecznej oraz ilu uczniów
skorzysta z opieki podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Joanna Oreł

Złóż życzenia świąteczne na łamach
„Wiadomości Rudzkich”
Promocja 10 zł (od osób prywatnych)
23 grudnia, na łamach naszej gazety będziecie Państwo mogli złożyć
życzenia świąteczne i noworoczne. To doskonała możliwość pokazania
swoim bliskim, że o nich pamiętamy i czujemy się z nimi związani.
Życzenia do 26 słów cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy do 18 grudnia w redakcji przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-60-97.
Informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (sylwester)
redakcja „Wiadomości Rudzkich” będzie nieczynna.

Magiczne miejsce przy ulicy Kupieckiej
Już po przejściu przez próg tej kwiaciarni można poczuć subtelną magię, która uwodzi oko prawdziwym kunsztem florystycznym. Działają od 1991 roku,
najpierw zaczęli w dzielnicy Ruda, później przenieśli się do Wirku, a w tym roku los przeniósł ich na ulicę Kupiecką 19. Właścicieli pracowni łączy miłość do
kwiatów oraz doświadczenie nabyte przez lata praktyki – można to zobaczyć przy każdej wizycie w tym miejscu.
Stawiają przede wszystkim na jakość i świeżość kwiatów oraz profesjonalne kompozycje, które zawsze
zrobione są z pomysłem. Florystki
z „Magii Kwiatów” są wykwalifikowane, jednak to nie zniechęca ich do
dalszego udoskonalania swoich umiejętności – regularnie biorą one udział
w specjalnych szkoleniach, pokazach
i targach. To powoduje, że efekt finalny pracy florystek, które są otwarte na
propozycje klienta, zawsze jest oryginalny. Każdy bukiet komponowany
jest zgodnie z okazją, osobowością,

temperamentem i upodobaniami osoby, dla której będzie przeznaczony.
Pracownia „Magia Kwiatów” specjalizuje się również w kwiatowej
oprawie wesel. Każda przyszła panna
młoda znajdzie tu swój wymarzony
bukiet oraz pozostałe elementy ślubnej
uroczystości, które będą idealnie
współgrały z urodą, suknią klientki
oraz kolorystyką wesela.
To jednak nie wszystko – specjalnie
dla klientów kwiaciarnia pod głównym
budynkiem otworzyła malowniczą Galerię z szerokim asortymentem. To w

niej można zakupić niecodzienne upominki, ozdoby, stroiki i inne elementy
wystroju wnętrz.
– Stali klienci są najważniejszym dowodem na to, że nasza praca jest doceniania. To dla nich chcemy się rozwijać,
udoskonalać umiejętności oraz być
otwartym na wszelkie nowości i trendy
– mówią właściciele.
Do 24.12.2015 r. każdemu klientowi
naszej kwiaciarni/galerii, który zrobi
u nas zakupy i będzie miał przy sobie
egzemplarz „Wiadomości Rudzkich”,
wręczymy miłą niespodziankę.

Kwiaciarnia
Magia Kwiatów
Pracownia
Florystyczna

ul. Kupiecka 19

Tel. 32 242 19 17
Pn – Pt – 7:30 – 18:00
Sob – 7:30 – 14:00
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Budowa drugiego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej jest już prawie na półmetku! Budowlańcy znacznie wyprzedzają zaplanowany harmonogram robót. – Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace przebiegają bez przeszkód i już udało się ich wykonać więcej, niż zaplanowano na
ten rok – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. A to oznacza, że budowa odcinka zakończy się znacznie przed terminem, który wyznaczono na
połowę 2017 roku.

Trasa N-S: Budowlańcy nie zwalniają tempa

Efekt kilkumiesięcznych prac przy budowie II etapu trasy
N-S widać gołym okiem.
Od początku budowy II etapu trasy
N-S ﬁrma wykonawcza deklarowała, że
będzie się starała, by inwestycja zakończona została przed terminem, czyli
przed końcem czerwca 2017 r. – Przy
projektach drogowych niebagatelną rolę
odgrywa pogoda. Dzięki sprzyjającym
warunkom zakończyliśmy już najcięższe

roboty terenowe. Teraz trwają prace
związane z budową konstrukcji drogi.
Mogą one być również prowadzone przy
niewielkim mrozie – podkreśla Michał
Staszewski, wiceprezes zarządu ﬁrmy
Drogopol-Zw.
O tym, jak zaawansowane są prace
przy budowie nowego odcinka trasy N-S,

świadczy procent wykonania ﬁnansowego inwestycji. Obecnie wynosi on już 48
procent. – Gołym okiem widać, jak dużo
już zrobiono. Najlepiej obrazują to zdjęcia z lotu ptaka, gdzie dokładnie widać
ślad poprowadzonej drogi oraz nabierający kształtu coraz większy wiadukt drogowy – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.
Co zatem udało się już zrealizować?
Najpierw wytyczono drogę, usunięto
drzewa i krzewy, w dalszej kolejności
wykonano prace związane z przebudową
sieci energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. Następnie
przystąpiono do prac związanych z budową podbudowy drogi. Ponadto zainstalowano specjalne czujniki, które monitorować będą stan drogi pod kątem wpływu
eksploatacji górniczej. – Przekazywane
przez nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą szybko reagować na
niebezpieczeństwo uszkodzeń drogi – mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Zaawansowane są
również prace przy budowie wiaduktu
drogowego w rejonie ul. Bukowej. W rejonie ul. ks. Niedzieli budowane są natomiast dwa przepusty. Jeden z nich będzie
służył jako przejście dla płazów.

Budowa II etapu trasy N-S zgodnie
z umową zakończyć się ma w czerwcu
2017 r. i kosztować 50 mln zł. Obejmuje
on odcinek od ul. 1 Maja do ul. Bukowej,
gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł z tą
ulicą. Ponadto ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia
z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco
usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku
Zabrza i Gliwic.
Dzięki realizacji inwestycji oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem
trasy N-S, który kończy się przy ul. 1 Maja, trasa N-S wydłuży się o około kilometr. Podobnie jak w przypadku gotowego już odcinka trasy N-S, tak i w ramach
realizacji kolejnego etapu, wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 m każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch
pasów ruchu w każdym kierunku. Łącznie podczas budowy tego odcinka powstanie prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz
węzeł dwupoziomowy wraz z łącznicami.
Ważnym elementem inwestycji będą
ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno
wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie
w mieście ok. 3 km tras dla rowerzystów.

Budowa trasy N-S to najważniejsze
przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej.
Realizacja drugiego etapu to koszt ok. 50
mln zł. – Budowę tego odcinka zaczęliśmy
realizować ze środków własnych. Zadanie
to wpisane jest jednak na listę projektów,
które mają być objęte doﬁnansowaniem
unijnym. Dzięki temu duża część pieniędzy wróci do budżetu miasta – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A-4.
Inwestycja jest realizowana etapami.
Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi
on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do
Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.
Trzeci etap obejmie budowę drogi od
ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Co ważne, wydane już zostało pozwolenie na budowę. Następnym krokiem
będzie wszczęcie procedury przetargowej
na wykonanie robót budowlanych. Ma to
nastąpić na początku przyszłego roku.
W przypadku czwartego odcinka – od ulicy Kokota do autostrady A-4 – w okolicach maja przyszłego roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.
TK

Jeden z najnowocześniejszych sądów w kraju powstaje w Rudzie Śląskiej. Instytucja ma być gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy też nastąpi przeniesienie dotychczasowej
siedziby sądu z wysłużonego budynku do nowego lokum. Inwestycja jest warta blisko 50 milionów złotych, ﬁnansuje ją Ministerstwo Sprawiedliwości. Władze Rudy Śląskiej przekazały natomiast teren pod budowę sądu oraz wykonały dokumentację projektową.

Nowy sąd coraz bliżej

Nowy budynek Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
praktycznie jest już gotowy.
Nowa siedziba sądu w Rudzie Śląskiej
jest zlokalizowana przy ul. Bukowej.
– Zależy nam na tym, by mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli w dobrych warunkach
korzystać z sądu. Dlatego też zdecydowaliśmy się przekazać działkę inwestycyjną

w tym miejscu i wykonać projekt budowlany – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Budynek jest już praktycznie gotowy.
– Obecnie trwa wyposażanie obiektu
w meble i sprzęt biurowy dla pracowni-

ków sądu – informuje sędzia Tomasz
Pawlik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach. Prace przy realizacji
inwestycji zakończyć się mają w I kwartale 2016 r.
Sam budynek ma 6,1 tys. m² powierzchni netto, posiada pięć kondygnacji w części centralnej oraz cztery kondygnacje w lewym i prawym
skrzydle budynku. Nowa siedziba sądu
posiada 16 sal rozpraw. W ten sposób
spełniony został wskaźnik – jedna sala
rozpraw na dwóch sędziów. Oprócz bardziej komfortowych warunków pracy
polepszy się również obsługa klientów
instytucji. – Dzięki zorganizowaniu zinformatyzowanego punktu informacji
strony uzyskają szybki dostęp do informacji o stanie zawansowania spraw czy
bieżącej informacji o miejscu oraz przebiegu każdej sprawy – podkreśla Tomasz Pawlik. – Co ważne, obiekt został
też tak zaprojektowany, by osoby niepełnosprawne miały pełen dostęp do
wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń sądu – dodaje.

– Budowa nowego sądu rejonowego
w Rudzie Śląskiej była potrzebą chwili. Dotychczasowy budynek instytucji przy
ul. 1 Maja był przez lata niszczony przez
szkody górnicze i jest w fatalnym stanie
technicznym. Brak w nim również odpowiedniej liczby pomieszczeń – tłumaczy
prezydent Dziedzic. Dlatego w 2012 r. władze Rudy Śląskiej zdecydowały się przekazać z przeznaczeniem pod budowę nowej
siedziby sądu dwie działki. – Przekazane
nieruchomości, znajdujące się w rejonie ul.
Bukowej i Glinianej, mają powierzchnię
około 1,7 ha, a ich wartość to 3,2 mln zł
– mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.
Na zlecenie i ze środków budżetu miasta
opracowana została również dokumentacja
projektowo-kosztorysowa nowego budynku
sądu.
Prace przy budowie nowej siedziby Sądu
Rejonowego w Rudzie Śląskiej rozpoczęły
się w grudniu 2013 r. i miały potrwać trzy
lata. Już teraz wiadomo, że termin ten będzie przyspieszony i już w I kwartale przyszłego roku nastąpi przeprowadzka sprzętu
i pracowników sądu do nowego lokum.

Po przeprowadzce rudzkiego sądu do
nowego budynku, dotychczasowy znajdujący się przy ul. 1 Maja przejdzie we
władanie Skarbu Państwa. Wtedy władze
Rudy Śląskiej będą mogły rozpocząć starania, by przejąć budynek na własność.
Obecny budynek sądu przy ul. 1 Maja
wzniesiony został w latach 1928 – 1929,
według projektu Tadeusza Michejdy,
znanego architekta modernistycznego.
Budynek był siedzibą władz gminy Nowa Wieś. Od 2007 r. wpisany jest do rejestru zabytków. Charakterystyczne dla
budynku są elementy architektoniczne
(podcienia „arkadowe” wsparte na ﬁlarach ceglanych), które są przykładem
polskiej sztuki dekoratorskiej okresu
międzywojennego.
W strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej funkcjonuje
pięć wydziałów: Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny
i Nieletnich, Wydział V Ksiąg Wieczystych, Wydział VI Karny. Tylko w ubiegłym roku załatwiono w nich blisko 40
tys. spraw.
TK
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Ponad 4,3 mln zł zaoszczędzi przez najbliższe 10 lat Ruda Śląska na ogrzewaniu szkół i przedszkoli. W mieście zakończono właśnie termomodernizację
siedmiu placówek oświatowych, a w dwunastu zamontowano urządzenia, które będą optymalizowały zużycie ciepła i energii. Inwestycja w całości sfinansowana została „z kieszeni” prywatnej firmy. Miasto będzie ją spłacało w ratach przez kolejną dekadę. Część środków na ten cel będzie pochodziła z zaoszczędzonych pieniędzy za prąd i ogrzewanie.

Zaoszczędzą miliony na ogrzewaniu

– Ztermomodernizowane obiekty nabrały zupełnie innego, nowego wyglądu, ale najważniejszy jest wymiar ekologiczny tych
inwestycji, poprawa warunków nauki i oszczędności, jakie dzięki temu osiągniemy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Pokazujemy, że partnerstwo publiczno-prywatne to szansa dla
samorządów i nie trzeba się bać tego rozwiązania – dodaje.
Przedsięwzięcie objęło 12 placówek oświatowych. Siedem
zostało poddanych kompleksowej termomodernizacji (pięć pozostałych ztermomodernizowano już w poprzednich latach).
Monitoringiem zużycia energii natomiast objęto wszystkie dwanaście szkół i przedszkoli. – Został w nich zamontowany system
informatyczny, który poprzez zdalne zarządzanie optymalizuje
zużycie ciepła – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. – Wykonawca będzie go monitorował przez kolejnych dziesięć lat. Ma to pomóc w osiągnięciu takich parametrów, które pozwolą na obniżenie rachunków za ogrzewanie –
dodaje.
Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm Siemens i Siemens
Finance. – Z wyliczeń przedstawionych przez obie spółki wynika, że oszczędność energii cieplnej w perspektywie dziesięciu lat
wyniesie ponad 4,3 mln zł. Z kolei zmiana oświetlenia na energooszczędne ma przynieść w tym czasie prawie 190 tys. zł
oszczędności – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Realizacja przedsięwzięcia kosztowała prawie 14,2 mln zł.
Całość prac została sfinansowana „z kieszeni” wykonawcy.
Miasto natomiast za wykonane roboty będzie płaciło w ratach
przez dziesięć lat. W tym czasie firmy Siemens i Siemens Finance będą musiały utrzymać odpowiednie parametry miejskich budynków, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych
oszczędności. – Pieniądze, które zaoszczędzimy, będziemy przeznaczać na wynagrodzenie wykonawcy. W ten sposób inwestycja w części będzie się samofinansowała – tłumaczy Grażyna
Dziedzic.
Termomodernizacja i monitoring zużycia energii zostały wykonane w: Gimnazjum nr 2 przy ul. Sprusa, Przedszkolu nr 42
przy ul. Brzozowej, Przedszkolu nr 40 przy ul. Norwida, Przedszkolu nr 38 przy ul. Astrów, Przedszkolu nr 32 przy ul. Tunkla,
Przedszkolu nr 9 przy ul. Modrzejewskiej i Przedszkolu nr 7
przy ul. Wolności. Urządzenia monitorujące procesy grzewcze
zainstalowane zostały także w: Przedszkolu nr 47 przy
ul. Szramka, Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków,
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Jankowskiego,
Gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej.

Przy okazji prowadzenia prac termomodernizacyjnych, w ramach odrębnej inwestycji, w Przedszkolach nr 7, 9, 32, 38, 40
i 42 przebudowano pomieszczenia sanitarne. – Przebudowa polegała na wymianie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej
z montażem przyborów sanitarnych oraz wykonaniu nowej instalacji elektrycznej z montażem opraw oświetleniowych. Ponadto zakres remontu obejmował wykonanie posadzek z płytek
gresowych antypoślizgowych oraz licowanie ścian płytkami ceramicznymi – wylicza Jarosław Kochański z Wydziału Inwestycji. – Pomieszczenia sanitarne zostały wyposażone w systemowe
kabiny z płyt laminowanych – dodaje. Łączny koszt sfinansowanych z budżetu miasta prac w tych trzech przedszkolach wyniósł
około 800 tys. zł.
W ciągu ostatnich pięciu lat w mieście poddano kompleksowej
termomodernizacji 14 miejskich obiektów (większość z nich to
szkoły i przedszkola). Do końca 2015 roku zakończy się docieplanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Wartość tych inwestycji to ponad 28 mln zł. Na realizację wspomnianych przedsięwzięć miasto otrzymało ponad 2,2 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Na ten cel Fundusz udzielił też gminie preferencyjnych pożyczek, których wartość wyniosła ponad 9,8 mln zł.
Kolejne takie inwestycje miasto chce przeprowadzić wykorzystując środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ciągu czterech lat miasto ma otrzymać ponad 300 milionów złotych, z których duża część ma zostać przeznaczona na
termomodernizację 19 placówek oświatowych i 21 budynków
komunalnych.
WG

Miejskie Przedszkole nr 38.

Miejskie Przedszkole nr 42.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Miejskie Przedszkole nr 7.

Miejskie Przedszkole nr 9.

Miejskie Przedszkole nr 32.

Gimnazjum nr 2.
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Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami nagrodziła inwestycje w odnawialne źródła energii, zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w ramach konkursu „Inwestycja
Roku 2015”. Chodzi o kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, dzięki którym lokatorzy zapłacą mniejsze rachunki. – To dla nas wielkie wyróżnienie i satysfakcja z docenienia naszej pracy – mówi Henryk
Knapik, prezes MPGM.

Inwestycja Roku 2015 – Nagroda Krajowej Izby
Gospodarki Nieruchomościami dla MPGM

W tym roku na trzech budynkach zarządzanych przez MPGM – przy ul. Jankowskiego 6
i 8 oraz ul. Piernikarczyka 4 – zamontowane
zostały kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Cała wytworzona energia będzie wykorzystywana na cele eksploatacyjne, przede
wszystkim do podgrzewania wody oraz
oświetlenia korytarzy. – Wybór konkretnych
adresów poprzedzony był wnikliwą analizą
kosztów eksploatacyjnych wszystkich zarządzanych przez nas budynków. W wyniku analizy wytypowano te, na których występowały
ponadprzeciętne koszty dostawy mediów w porównaniu z innymi – informuje Bogusław
Waćko, wiceprezes MPGM.
Aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć
ﬁnansowo właściciela budynków, którym jest
miasto Ruda Śląska, na realizację tych inwestycji MPGM pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Otrzymaliśmy doﬁnansowanie w formie bezzwrotnej
dotacji na poziomie 30% kosztów kwaliﬁkowalnych oraz w formie preferencyjnej pożyczki. Z kolei osiągnięte oszczędności umożliwią
szybszy zwrot inwestycji – mówi Tomasz Rze-

żucha, wiceprezes MPGM. – Warto nadmienić, że to jedyne komunalne budynki mieszkalne w województwie śląskim, które zostały
objęte doﬁnansowaniem na instalacje odnawialnych źródeł energii przez WFOŚiGW
– zaznacza.

– Konsekwentnie prowadzimy politykę kadrową polegającą na zatrudnianiu pracowników z wiedzą i niezbędnymi umiejętnościami
zapewniającymi prawidłową realizację działań związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym z odnawialnymi źródłami energii,

jak również ich późniejszą eksploatacją
– podkreśla Joachim Frank, dyrektor ds. technicznych. Znajomość nowoczesnych technologii i umiejętność ich wdrożenia wynika
również z uczestnictwa pracowników w specjalistycznych szkoleniach, zwłaszcza w tych
dotyczących konkretnych urządzeń dostarczanych przez producentów.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest zrzeszone
w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, poprzez którą uczestniczy w klastrze działającym pod nazwą Polskie Centrum Nowoczesnych Technologii
oraz Systemów Wspomagania i Zarządzania
Nieruchomościami. – Jednym z naszych głównych celów strategicznych jest zacieśnienie
współpracy prowadzonej dotychczas przez
uczestników klastra, w szczególności w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii
w zarządzaniu nieruchomościami – mówi
Henryk Knapik. MPGM prowadzi też szereg
działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami to największa branżowa izba gospodarcza,
skupiająca przedsiębiorców z zakresu zarządzania nieruchomościami. Propaguje i wspiera inicjatywy rozwojowe dla rynku nieruchomości oraz rozwija współpracę członków
Izby. Celem organizowanego przez KIGN
konkursu „Inwestycja Roku” jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających
się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach
takich, jak energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność czy
użyteczność.
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RADA SENIORÓW

Miasto przyjazne seniorom?
Rada Seniorów spotkała się podczas trzeciej sesji. Głównym punktem
porządku obrad było omówienie Raportu Polityki Senioralnej. Dyskutowano także o organizacji przyszłorocznego, Rudzkiego Dnia Seniora.
Raport został przygotowany w oparciu
o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
seniorów. – Autor wskazuje, że nasze miasto nie posiada dokumentu dotyczącego
diagnozy potrzeb osób starszych. Posiadamy dokument dotyczący diagnozy społeczno-gospodarczej, ale nie ma w nim działu
poświęconego potrzebom seniorów – wyliczała Krystyna Niestrój, radna Rady Seniorów.
Wykazano m.in., że nie wiadomo, ile
organizacji w naszym mieście prowadzi
działalność na rzecz osób starszych. Autor
raportu, czyli stowarzyszenie Bona Fides,
wskazał też na pewne trudności w Urzędzie Miasta dla osób niepełnosprawnych
jak np. dostęp do wydziałów zlokalizowanych na półpiętrach oraz do opłatomatu.
Z punktami dotyczącymi np. zbyt wąskich
korytarzy w Urzędzie Miasta, czy zbyt wąskich drzwi do toalet nie zgadzał się jednak radny senior Jerzy Kalus. – To są bariery architektoniczne, których nie obejdziemy. W dziale komunikacja zaznaczono,
że rozkłady jazdy są napisane zbyt małym

drukiem, ale przecież rozkłady jazdy
z większymi literami miałyby olbrzymie
wymiary – tłumaczył.
Podczas dyskusji pojawiły się także pytania o to, co dzieje się w temacie kultury.
– Mamy rynek, na którym się nic nie dzieje
– krytykował Jan Koehler. O atrakcjach
zarówno tych, które odbyły się w tym roku
na rynku, jak również tych planowanych
na najbliższe dni, opowiedział zebranym
Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału
Kultury i Kultury Fizycznej UM. – Czytając raport można mieć mieszane uczucia,
jednak w moim odczuciu Ruda Śląska nie
jest negatywnie nastawiona do seniorów.
Sam fakt powołania Rady Seniorów jest
tego dowodem – podsumował Józef
Osmenda, przewodniczący rady.
Radni dyskutowali także na temat ustalenia obchodów Rudzkiego Dnia Seniora.
Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku takie święto obchodzone będzie w naszym mieście w ramach Rudzkiej
Jesieni Kulturalnej.
Arkadiusz Wieczorek

MIASTO | 16.12.2015

LUDZIE Z PASJĄ

Zapałkowa wieża Eifﬂa
Janusz Urbański planując swoje kolejne zapałkowe dzieło, nie
wiedział, że z czasem nabierze ono takiego znaczenia. Rudzianin zakończył niedawno budowę wieży Eiﬄa, która jest kolejnym monumentalnym odwzorowaniem znanej budowli świata. Pan Janusz pracował nad swoją konstrukcją od sierpnia.
Wieża Eifﬂa jest symbolem nie tylko Paryża, ale i całej Francji.
Janusz Urbański, rozpoczynając budowę konstrukcji z zapałek nie
wiedział, że ostatnie tragiczne wydarzenia we Francji spowodują,
że obiekt ten znajdzie się w centrum zainteresowania całego świata.
– Trochę obawiałem się, że nie podołam takiemu zadaniu, jednak
do budowy wieży Eifﬂa przekonała mnie moja synowa. Miałem
okazję odwiedzić to miejsce sześć lat temu – ta ponad 100-letnia
konstrukcja naprawdę robi wrażenie. Obecnie wieża jest zagrożona atakami, więc moje dzieło nabiera symbolicznego znaczenia
– mówi pan Janusz, który tworząc każdą budowlę zapoznaje się
z jej historią.
Do budowy wieży pasjonat zużył ok. 80 tysięcy zapałek, a budowla liczy sobie 2,2 metra. – Chyba największą trudnością podczas sklejania był fakt, że wieża jest konstrukcją kratową, niepełną.
Zależało mi, żeby odwzorować wszystkie szczegóły budowli
– zaznacza pan Janusz.
Janusz Urbański konstrukcje z zapałek tworzy już od ponad
40 lat. Na swoim koncie ma m.in. most Golden Gate z San Francisco, wrocławski Most Grunwaldzki, a także potężny okręt „Stefania”. Niedawno zbudował także zapałkową konstrukcję stadionu
Górnika Zabrze. – Gdy pokazuję swoje prace, lubię coś ciekawego
o nich powiedzieć, zainteresować słuchacza – wyjaśnia Urbański.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS
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Nowo wybudowana wieża Eiﬄa mierzy 2,2 m.
REKLAMA

RUDA ŚLĄSKA – Wirek
ul. Teatralna 2
tel. (32) 242 01 97

www.wiadomoscirudzkie.pl 
Serdeczne podziękowania
Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
za złożone wyrazy współczucia
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

śp. Norberta Dudy
składa rodzina

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

Pogrążeni w głębokim żalu i smutku
z powodu tragicznej śmierci naszej bliskiej koleżanki

Małgorzaty Kulik i synów
Bartłomieja i Krzysztofa
szczere wyrazy współczucia oraz słowa otuchy
kierujemy
dla jej Rodziny i Najbliższych

Koleżanki i Koledzy
z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

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

Paniom
Magdalenie Krypczyk
oraz Agnieszce Janoszczyk

wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża i Ojca

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

Naszym Koleżankom
żonie Magdzie Krypczyk i córce Agnieszce Janoszczyk
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Męża i Taty Zygmunta Krypczyk
składają koleżanki i koledzy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

CHWILÓWKI

Na dowolny cel.
W grudniu pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

Halemba, dwupokojowe, 38 m , 94 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

Halemba, trzypokojowe, 55 m2, 149 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kochłowice, trzypokojowe, 61 m2, 159
tys, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 47
m2, Halemba, 950 zł/miesiąc, www.ANEL.pl.
tel. 501-239-405.
Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

RUDA ŚLĄSKA, wynajmę dwupokojowe
mieszkanie o pow. 38 m2, ul. Szyb Andrzeja
8, mieszkanie świeżo po generalnym remoncie. Tel. 791-005-458 (proszę o kontakt
po 14).
HALEMBA, sprzedam lub wynajmę garaż blaszany, ul. Wilcza. Tel. 791-005-458
(proszę o kontakt po 14).
Sprzedam mieszkanie Nowy Bytom Spółdzielcza. Tel. 510-087-346.
Do wynajęcia mieszkanie Nowy Bytom
ul. Niedurnego 43. Tel. 601-959-140.
Do wynajęcia lokal 40 m2 na działalność
gospodarczą. Byko-wina Gwarecka. Tel. 695042-286.

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

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.

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

Wirek – OKAZJA! Osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 80
tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

Ruda 1 – sprzedam, 34 m2, 65 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka 531-465-977.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

Kawalerki: Czarny Las, 34m2 65 tys., Bykowina 32 m2, 66 tys. LOKATOR, tel.   793017-323.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.

Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.

Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne.
Tel. 505-180-050.
Świąteczna pożyczka dojazd, tel. 780116-672.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź, tel. 668-681-880.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
Chwilówki, pożyczki. Proste i jasne zasady, min. formalności. Tel. 32 255-73-30, 512255-401.
„SZYBKIE POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Z OBSŁUGĄ W DOMU. TEL. 518-016-025.
NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32
260-00-33.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

Dwupokojowe: Osiedlowa 38 m , 95 tys.,
Gilów 48 m2, 89 tys., Potyki 47 m2, 99 tys.,
Energetyków 35 m2, 79 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
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Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 139
tys., Wilka 62 m2, 149 tys., Kochłowice 60
m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Zatrudnię krojczynię i krawcową do
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403-472.

Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.

Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku”
poszukuje kurierów do rozwożenia pizzy
oraz kucharzy do pracy na kuchni oraz w pizzerii. Wymagania: wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w pracy kucharza.
Oferujemy umowę o pracę na pełen etat,
kursy, szkolenia. Cv prosimy wysyłać na adres: poczta@kuznia-smaku.pl lub bezpośrednio złożyć u managera. Tel. kontaktowy:
601-730-400.

Sprzedam mieszkanie 88 m2 w domu
dwurodzinnym z sutereną i działką po remoncie – Wirek. Tel. 796-777-737.
Wynajmę na działalność gospodarczą,
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2.
Tel. 608-206-636.

Usługi pogrzebowe

Sprzedam kawalerkę 38,8 m2, parter, co
miejskie, Wirek, Cena do negocjacji. Tel.
797-684-892.

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

Do wynajęcia lokale na działalność 62 m
i 22 m2, Kochłowice. Tel. 668-857-573.

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

Piekarnia – Ciastkarnia KŁOS zatrudni ekspedientki do swoich sklepów. Telefon kontaktowy 601-549-864.

M-3, 42 m2, 68 tys. zł Ruda, c.o., miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, do
remontu, zadłużone, bez pośredników. Tel.
502-752-634.
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Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel.
509-147-563.
Do wynajęcia zakład fryzjerski z wyposażeniem. Tel. 509-737-782.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

Sprzedam mieszkanie w Bykowinie, dwa
pokoje z kuchnią, IV piętro. Tel. 664-069945.

Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam dom całoroczny, działka 690
m2, Sieroty koło Gliwic. Tel. 692-977-319.

Bykowina, trzypokojowe, 77 m2, 155 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Sprzedam M-3 36 m2 N.Bytom Szarotek.
Tel. 514-299-100.

informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu
części nieruchomości
gruntowej położonej przy
ul. Katowickiej, Miodowej,
Klary oraz Solidarności,
które przydzielone zostaną
w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów najmu
zawartych na czas oznaczony
na okres 3 lat.

Śląsk czystej energii

Praca

M-3 51 m , 119 tys. zł Godula, I piętro
c.o., miejskie, CONTRACTUM, tel. 793-396040.
2

Prezydent 
Miasta 
Ruda Śląska 

Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych
(wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy
również współpracę z małymi firmami budowlanymi. Kontakt, 32 740-91-63, 696099-922.

Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-781.
Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel.
32 271-09-66, 781-989-873.
Firma zatrudni kierowców emerytów,
rencistów z kat D posiadających uprawnienia kurs na przewóz osób. Tel. 32 273-63-69,
693-399-001.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
Kupię antyk. Tel. 729-371-540.
Futra, skóry, kożuchy, szycie, przeróbki,
farbowanie. www.fiszer-futra.com.pl. Dojazd gratis. Tel. 608-247-990.

Butle PROPAN-BUTAN 11 KG
Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy
ul. Gierałtowskiego 16a, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej na okres
1 roku.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

IA
ODDŁUŻEN

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

posiada do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe + boks handlowy
oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów

Stawka
eksploat.
zł/m2netto
Ruda Śl. 5 ul. Sztolniowa 13
17,46
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1
12,67
Ruda Śl. 5 ul. Józefa Grzegorzka 10a
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Alfonsa Zgrzebnioka 18a
12,67
Ruda Śl. 5 ul. Franciszka Wilka 6b
17,46
Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka 4a
17,46
Ruda Śl. 5 ul. Wincentego Pośpiecha 2a
15,84
Ruda Śl. 5 ul. Wojciecha Korfantego 19
15,84
Ruda Śl. 4 ul. Antoniego Zielińskiego 8
15,84
Ruda Śl. 4 ul. Ludwika Piechy 6
15,84
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
9,46
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
9,46
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
11,82
Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30
11,82
Ruda Śl. 10 ul. Ignacego Paderewskiego 5
15,84
Adres lokalu

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

184,90
120,00
10,50
8,00
20,00
11,00
29,00
31,00
79,38
34,20
50,65
422,67
190,00
56,76
120,00

Ogłoszenie
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,
że postanowił, aby dzień 24 grudnia br. tj. Wigilia, był w Spółdzielni
dniem wolnym od pracy. Decyzję podjął w oparciu o Kodeks pracy.
W dniach od 24 do 27 grudnia br. Dyrekcja i Administracje i ODK RSM
będą nieczynne. Dyżur techniczny będą pełniły właściwe
służby techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu
ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza, stanowiącej działkę
nr 4281/291 o powierzchni 1221 m2, obręb Nowa Wieś, karta
mapy 1, KW nr GL1S/00014615/3, która zostanie sprzedana
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi
151.000,00 zł.

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Pow.

w pawilonie wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
w pawilonie wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parteru w pawilonie. wolnostojącym z c.o.
poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym bez c.o.
(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka
9,00zł/m2 – zmiana coroczna o % inflacji)
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka obniżona
na 2 lata w związku z przeprowadzeniem remontu, po
tym okresie stawka zg. z obowiązującym cennikiem)
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (możliwość podziału lokalu)

Ruda Śl. 9 ul. Pokoju 14

6,00

358,00

Ruda Śl.9 ul. Objazdowa 13
Ruda Śl. 9 ul. Konstantego Damrota 7

15,84
15,84

96,00
99,75

Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

6,48

241,35

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

266,50

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 26

11,82

48,80

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. ul. Cypriana Norwida 8

17,46

36,00

parter w pawilonie. wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12

11,82

104,85

poniżej parteru w budynku dyrekcji z c.o.

A. do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9

Boks handlowy nr 17
Boks handlowy nr 8
Boks handlowy nr 7

o pow. 12,50 m2
o pow. 7,70 m2
o pow. 6,50 m2
stawka eksploatacyjna 49,50 zł/m2 + VAT i media
przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
Boks handlowy nr 3 II etap
o pow. 7,70 m2
Boks handlowy nr 4 II etap
o pow. 10,10 m2
Boks handlowy nr 5 II etap
o pow. 7,56 m2
Boks handlowy nr 6 II etap
o pow. 7,60 m2
Boks handlowy nr 9
o pow. 15,81 m2
Boks handlowy nr 10 II etap
o pow. 8,90 m2
Boks handlowy nr 17 II etap
o pow. 11,40 m2
Boks handlowy nr 18 II etap
o pow. 3,60 m2
Boks handlowy nr 4 I etap
o pow. 12,60 m2
stawka eksploatacyjna na okres 6 miesięcy 28,90 zł/m2 + VAT po tym terminie 41,29 zł/m2 + VAT i media
B. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów

Adres

Pow. m2

Cena zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Działka nr

KW

Ruda Śl. 5 ul. Górnośląska
/ Wincentego Pośpiecha

8.503,00

154.000,00 + VAT

15.400,00

1877

GL1S/00007495/3

Ruda Śl. 5 ul. Pawła Poloczka

6.830,00

122.600,00 + VAT

12.260,00

Ruda Śl. 5 ul. Szpaków
7.509,00
Ruda Śl. 10, ul. Ignacego
4.638,00
Paderewskiego/Edmunda Kokota
Ruda Śl. 10, ul. Alojzego Jankowskiego
631,00
/Zygmunta Noskowskiego
Ruda Śl. 10, ul. Alojzego Jankowskiego
1.183,00
/Tadeusza Szeligowskiego

40.000,00 + VAT

4.000,00

276.000,00 + VAT

27.600,00

46.400,00 + VAT

4.640,00

68.000,00 + VAT

6.800,00

1388/88,
1374/85
623/505
3003/282 ,
3444/278
3289/207,
3290/207
3400/177
3272/207

GL1S/00007495/3
GL1S/00005690/6
GL1S/00009890/6
GL1S/00001223/4
GL1S/00005480/1
GL1S/00001223/4

Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności
czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w
Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Kolonia robotnicza „Ficinus” – Kościół ewangelicki

ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska

ul. 1 Maja 291, 41-710 Ruda Śląska (wejście od ul. Pawła Kubiny)

17 grudnia 2015, godz. 17.00

18 grudnia 2015, godz. 18.00

DZIECIONTKO U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny

TWÓRCZY PIĄTEK NA FICINUSIE
– KONCERT KOLĘD

„Dzieciontko u Donnersmarcków”

Wstęp wolny

– coroczne przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne.

Koncert kolęd Claudii i Kasi Chwołka. Spotkanie z cyklu

Wystawa czynna do 30.01.2016 r.

„Twórcze piątki na Ficinusie”.

więcej na

www.rudaslaska.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

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

35 umów o łącznej wartości około 930 milionów złotych – to efekt realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w województwie śląskim. 7 grudnia w Katowicach odbyła
się konferencja prasowa podsumowująca realizację tego programu.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007 – 2013 podsumowany

W konferencji wzięli udział Andrzej Pilot – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus – zastępca
prezesa Zarządu oraz Bronisław Karasek – członek Rady Nadzorczej
Funduszu w Katowicach.
31 grudnia 2015 kończy się realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Jako
województwo mamy czym się
chwalić. Dzięki unijnym środkom
zrealizowano 35 zadań w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej oraz
gospodarki odpadami. Całkowita
wartość wszystkich projektów wyniosła 930 milionów złotych, z czego przyznane dofinansowanie wyniosło 513 milionów złotych, co
stanowi 55% wartości nakładów inwestycyjnych na wszystkie projekty.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach pełni rolę Instytucji
Wdrażającej w zakresie realizacji
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi
priorytetowych:
Oś priorytetowa 1 – Gospodarka
wodno-ściekowa;
Oś priorytetowa 2 – Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektów o wartości poniżej
25 mln euro).
W zakresie osi priorytetowej I
– Gospodarka wodno-ściekowa
– wspierane są przedsięwzięcia
zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty dotyczą również
wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych
bezpośrednio zagrażających życiu

Foto: WFOŚiGW w Katowicach
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i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych
w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom
wodnym. Katowicki Fundusz zawarł
32 umowy z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej. Całkowita wartość zadań inwestycyjnych wyniosła
585 473 355 zł, z czego 335 719 929
zł wyniosła pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. W ramach wszystkich
zadań powstało około 394 km kanalizacji sanitarnej i objęto systemem
wodno-ściekowym 45 731 osób.
Dzięki unijnym dotacjom zmodernizowano również sieci kanalizacyjne
i oczyszczalnie ścieków.
Wsparcie uzyskały również projekty związane z przygotowaniem
dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę lub rozbudowę i mo-

dernizację systemów wodno-ściekowych w gminach. Dofinansowaniem
objęto siedem projektów na łączną
wartość 6 859 628 zł, z czego wartość finansowania wynosiła 4 638
617 zł.
– Dzięki tym umowom o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ
na lata 2014 – 2020, zapewniona jest
kontynuacja działań inwestycyjnych
w zakresie dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie – stwierdził Rafał Adamus.
W zakresie osi priorytetowej II –
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – wspierane są projekty w zakresie recyklingu oraz
wdrażania technologii ostatecznego
unieszkodliwiania odpadów komu-

nalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.
Wsparcie uzyskały trzy projekty
obejmujące budowę i rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów
komunalnych. Dzięki tym inwestycjom możliwe staje się uporządkowanie gospodarki odpadami na danym obszarze województwa śląskiego oraz zapewnienie mieszkańcom
dostępu do systemu zagospodarowania odpadów.
W nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014
– 2020, zgodnie z Porozumieniem
zawartym z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach będzie wykonywał następujące zadania związane
z realizacją Działania 2.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach:
przygotowanie i przeprowa•
dzenie warsztatów dla wnioskodawców,
wsparcie
wnioskodawców
•
w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie,
kontrola na miejscu realizacji
•
projektów.
Ponadto w nowej perspektywie
finansowej UE na lata 2014 – 2020
WFOŚiGW w Katowicach będzie
pełnił rolę Instytucji Wdrażającej
dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 6 położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej na nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Międzyzakładowej
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym
1553/165 o powierzchni 1157 m2, obręb Ruda, k.m.8, KW nr GL1S/00025464/9 (opisane powyżej prawo nie
posiada założonej księgi wieczystej).
Lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze budynku mieszkalnego 2 – kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest
w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), ogrzewanie piecowe. Z uwagi
na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6 został wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego pod numerem A/1518/93.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 76.400,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 12.01.2016 r. wadium w wysokości 3.900,00 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; zaleca się przedłożenie Komisji
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147
(tel.32 242-73-47) oraz w Rejonie Obsługi Nieruchomości przy ul. Różanej 7 w Rudzie Śląskiej-Rudzie (tel.
32 248-26-54) – z planowanymi remontami na nieruchomości jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze
stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca
po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi
się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 7.01.2016 r. od godz. 14.00 do 15.00.
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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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ul. Szyb Powietrzny, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod nowe garaże, Potokowej, która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny oraz garaż, Szczęść Boże, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Na
Łąkach, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową, Feliksa Wyleżoła, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie ul. Klary, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Gwardii Ludowej 23, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3
lat.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 50d, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3
lat.
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SIATKÓWKA

PIŁKA RĘCZNA

I Makroregionalny Turniej ZPS

Grunwald lepszy w meczu bez obrony
SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – SPR ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 41:32 (19:11)

Mieszana drużyna Halembianki i KPKS Halemba.
Klub KPKS Halemba został zaproszony
do współpracy przez Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka” Ruda Śląska, której owocem był wyjazd na I Makroregionalny Turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej
Olimpiad Specjalnych. Głównym zadaniem
było stworzenie zunifikowanej drużyny
mającej reprezentować nasze miasto i województwo na zawodach makroregionalnych.
Ostatecznie drużyna składała się z czterech zawodniczek (A. Spodzieja, N. Sobiech, M. Wojtaszczyk, K. Watola) i czterech zawodników Halembianki. Turniej
odbył się w dniach 4-6.12. w Głuchołazach.

Poza samymi rozgrywkami na uczestników
czekało wiele atrakcji. Już pierwszego dnia
w trakcie otwarcia odbył się mecz pokazowy, w którym zagrał Sebastian Świderski,
przeciwko któremu możliwość zagrania
miał trener Adam Michna.
Nasza drużyna zaprezentowała się ponadto w meczach obserwowanych, których wyniki zadecydowały o podziale na grupy
umiejętnościowe. Rudzianie znaleźli się w
grupie z dwoma innymi drużynami reprezentującymi województwo śląskie. Ostatecznie zajęli drugie miejsce i jako że każda
grupa była osobno klasyfikowana, stanęli
na drugim stopniu podium.

Grunwald: Błaś, Wilk – Nowak 6, Kurzawa 6, Miesopust 6, Gansiniec 4, Wodarski 4, Płonka 4, Klementowicz 3, Giebel 3, Zarzycki 2, Stogowski 2, Milewski
1, Ciepliński
W ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek II ligi mężczyzn szczypiorniści
klubu Grunwald Ruda Śląska gościli piłkarzy ręcznych z Sosnowca. Pozycje obu
drużyn w ligowej tabeli wyraźnie wskazywały na gospodarzy jako faworyta w tym
pojedynku. Grunwald nie zawiódł pokładanych w nim oczekiwań i pewnie pokonał sosnowiczan wynikiem 41:32.
Pierwsze minuty to wyrównana gra, ale
z biegiem czasu gospodarze zyskiwali
przewagę. Miejscowi raz po raz dochodzili do łatwych pozycji rzutowych, które
zamieniali na bramki. Na przerwę podopieczni trenera Gracki schodzili ze sporą
przewagą, gdyż różnica wynosiła osiem
bramek.

Grunwald kończy pierwszą rundę na pozycji wicelidera.
W drugiej połowie na parkiecie królowała już tylko ofensywa. Zarówno jedna
jak i druga drużyna urządziła sobie festiwal strzelecki. Wśród miejscowych brylowali skrzydłowi, którzy łącznie zdobyli

22 bramki. Zwycięstwo Grunwaldu nawet
na moment nie było zagrożone, ale w spotkaniach z lepszymi drużynami defensywa
miejscowych musi ulec zdecydowanej poprawie.

PŁYWANIE

Manta z workiem medali!

ZAPASY

Zakończyli sezon z przytupem
Pływacy z Manty spisali się na medal.

10 i 11 grudnia na pływalni SMS-u w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Śląska Młodzików 13-letnich. Doskonale spisali się w nich zawodnicy rudzkiego klubu Manta. Zdobyli oni w tych zawodach aż dwanaście medali: złote – Wiktor Kijek (100 m styl motylkowy, 100 m styl
zmienny i 200 m styl zmienny) i Patrycja Szymczak (100 m styl dowolny, 200 m styl dowolny i 400 m styl dowolny). Srebrne krążki – Wiktor
Kijek (200 m dowolny) i także Patrycja Szymczak (200 m styl grzbietowy). Z kolei brąz zdobyli: Bartosz Prokop (800 m styl dowolny) i Dominika Nocoń (50 m styl motylkowy, 100 m styl zmienny i 200 m styl
zmienny).

SZACHY

TENIS STOŁOWY

Królowie szachownicy

Mistrzowie
rakietki

Ostatnie medale zapaśników Slavii w tym roku.
Zawodnicy ZKS Slavia Ruda Śląska
wzięli udział w mistrzostwach województwa lubelskiego w zapasach w stylu wolnym. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wagowych zajęli: Maciej Wieczorek
(63 kg), Dawid Strzałka (69 kg) i Adrian

Drobina (85 kg). Srebrne medale wywalczyli: Klaudiusz Wiezner (47 kg), Bartosz
Kowalczyk (69 kg) i Marcel Wójcik
(73 kg).Teraz przed zawodnikami przerwa
w startach i ciężki trening w okresie przygotowawczym do następnego sezonu.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY
Piłka ręczna
Grunwald Ruda Śląska – Gloria Katowice (19 grudnia, godz 16.00)
Koszykówka
KS Pogoń Nowy Bytom – MKS II Dąbrowa Górnicza (19 grudnia, godz. 17.00)

Kolumnę sportową zredagował Łukasz Wodarski

W turnieju udział wzięło 23 zawodników.
W Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Country” w Bykownie odbył się świąteczno-noworoczny
turniej szachowy pod patronatem prezydent
miasta, Grażyny Dziedzic.
W turnieju uczestniczyło 23 zawodników
ze Szkół Podstawowych nr 2, 16, 23 oraz

Rudzkiego Klubu Szachowego „Mat”. Najlepszy w tym turnieju okazał się Aleksander
Smagacz, miejsce drugie zajął Denis Matla
a trzecie Jakub Zimoch. Wszyscy laureaci
odebrali nagrody. Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano słodkie upominki.

3 grudnia w Młodzieżowym
Domu Kultury odbyły się Mistrzostwa Rudy Śląskiej Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym.
W zawodach wzięło udział dziewięć drużyn dziewcząt oraz dziewięć drużyn chłopców, co dało
łącznie ponad 50 uczestników.
Bezkonkurencyjni okazali się
uczniowie Gimnazjum nr 3, którzy
zdominowali zawody wygrywając
zarówno w kategorii dziewcząt jak
i chłopców. Wśród dziewcząt zwyciężyła Martyna Mędrala, a tuż za
nią uplasowała się Gabriela Surmiak (Gimnazjum nr 3). Na trzecim miejscu rywalizację zakończyła Sara Strzelak (Gimnazjum nr
1). W kategorii chłopców trzy
pierwsze miejsca zajęli uczniowie
Gimnazjum nr 3 – kolejno Artur
Kułaga, Oskar Sroka i Piotr Strzelecki.
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Firma AUTO-BUD sp. z o. o.
właściciel
Centrum Motoryzacyjnego
w Świętochłowicach
i Stacji Kontroli Pojazdów
w Rudzie Śląskiej
życzy wszystkim superkierowcom
spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, który każdy z nas pragnie spędzić z najbliższymi. Często by spotkać się z nimi, trzeba przemierzyć setki kilometrów. Aby nic nie zakłóciło świątecznych wyjazdów, warto dokładnie się do nich przygotować. Zwłaszcza, że pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów grupy AUTO-BUD z chęcią udzielą
porad, dziękując przy okazji za kolejny rok owocnej współpracy.

Bezpieczne święta z grupą AUTO-BUD

– Musimy pamiętać o tym, aby w ferworze
przedświątecznych przygotowań nie zapominać
także o tym, by zadbać o gruntowne porządki
w samochodzie. Tym bardziej, że wielu z nas
w najbliższych dniach przemierzy pół Polski
w podróży do bliskich, a warunki pogodowe mogą zmienić się lada dzień – podkreśla Damian
Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego
Grupy AUTO-BUD.
Zacznijmy od akumulatora, czyli jednego
z najważniejszych mechanizmów w samochodzie. Zimą jest on szczególnie narażony na zużycie, więc warto sprawdzić jego stan oraz pojemność lub nawet zdecydować się na montaż nowego. – Zima to prawdziwy czas próby dla każdego
akumulatora. Z powodu niskich temperatur, stale
włączonych świateł oraz nadmuchów ciepłego

powietrza, akumulator narażony jest na duże obciążenie – wylicza Michał Kozłowski, kierownik
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.
– Warto jednak pamiętać, że akumulatory różnią
się między sobą m.in. pojemnością czy prądem
rozruchu, dlatego wymianę radzę powierzyć naszym specjalistom – zaznacza.
To samo dotyczy układu paliwowego, wydechowego, hamulcowego oraz zawieszenia. – Sól,
która z pewnością lada dzień pojawi się na drogach, niszczy nadzwozie i układ wydechowy,
a także może powodować dziury w tłumikach.
Warto więc zasięgnąć porady naszych specjalistów, którym leży na sercu przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców – radzi Damian Śledź.
Na szczęście jednak ci drudzy coraz częściej
zwracają uwagę na stan techniczny pojazdów.

Jednak choć takie elementy jak stan wycieraczek
czy płynu do spryskiwaczy lub ciśnienia w oponach można sprawdzić na własną rękę – to pomoc techniczna diagnostów jest niezastąpiona.
– Kierowcy nie czekają już na ostatni moment, aż
awaria unieruchomi samochód, lecz na bieżąco
kontrolują u nas stan poszczególnych części. To
cieszy, bo zależy nam na komforcie jazdy naszych
klientów – mówi Andrzej Izydorczyk, kierownik
Stacji Kontroli Pojazdów ALFA. – Dla nas – te
ostatnie, przedświąteczne spotkania z kierowcami to także okazja do złożenia życzeń. Dlatego też
w tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim klientom za miniony rok – dodaje.
Zresztą opinie kierowców mówią same za siebie. – Od kilku lat odwiedzam stacje AUTOBUD w Bykowinie lub na Goduli. Dla mnie to

gwarancja bezpieczeństwa i fachowej obsługi.
Ponadto przyjazna atmosfera, która tam panuje
i poczucie, że diagności naprawdę troszczą się
o moje bezpieczeństwo, jest dla mnie – jako kierowcy, który przemierza tysiące kilometrów przez
cały rok – niezwykle ważna – ocenia pan Arkadiusz, kierowca z Kochłowic.
– Mamy nadzieję, że współpraca z mieszkańcami Rudy Śląskiej, a także ościennych miast będzie w nadchodzącym, 2016 roku tak samo miła
i owocna, jak przez ostatnie lata. W imieniu
wszystkich naszych pracowników życzymy kierowcom radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym, a także szczęśliwego, a przede wszystkim – bezpiecznego za kółkiem, Nowego Roku!
– podsumowuje Damian Śledź.

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

