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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

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy

BYKOWINA
PIWO ŻYWIEC
8 x 0,5 l

793 zł TANIEJ

24

1599
8-pack

WODA
MINERALNA
JURAJSKA
1,5 l

99
para

1000 zł TANIEJ
TRAMPKI MŁODZIEŻOWE
ROZMIAR 36-41

SZAMPON (400 ml),
ODŻYWKA (200 ml)
DO WŁOSÓW

PŁYN
DO PŁUKANIA, 2 l

PŁYN DO NACZYŃ,
0,5 kg

+ WIELE INNYCH PRODUKTÓW

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

RĘCZNIK
UNIWERSALNY, 2 rolki

KIEŁBASA
KRAKOWSKA
SUCHA, 250 g

Oferta ważna od czwartku 11 sierpnia do środy 17 sierpnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 8-9

Foto: UM Ruda Śląska

Industrialny bieg
przyciągnął tłumy

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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INWESTYCJE

Coraz bliżej A4 – otwarto kolejny odcinek N-S
Kolejny odcinek trasy N-S jest już dostępny dla kierowców! Piątkowy wieczór
(5.08.) stał pod znakiem dobrych informacji – po 13 miesiącach ciężkiej pracy
przyszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi oraz inauguracyjny przejazd rolkarzy i rowerzystów. Do ukończenia inwestycji pozostały jeszcze dwa etapy
prac.
a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz
wlotu i odcinka ul. Wideckiego. Na budowę zakończonego drugiego etapu oraz kolejnego,
trzeciego etapu trasy N-S Ruda Śląska otrzyma
136 mln zł unijnej dotacji. – Cieszę się, że zakończyliśmy budowę drugiego już etapu trasy
N-S. Droga ta ma ułatwić przejazd przez miasto
nie tylko rudzianom, ale także osobom z całego
regionu. Dziękuję wykonawcy (Grupie Drogo-

Foto: MB

Przy ul. Bukowej na Czarnym Lesie otwarto
niemal kilometrowy odcinek trasy „Północ
– Południe”, która biegnie od ul. 1 Maja do
ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym
i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli. Inwestycja objęła także budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej
do ogródków działkowych, chodników, ścieżek
rowerowych, elementów systemu odwodnienia,

W otwarciu wzięli udział także rowerzyści.

Foto: MB

Foto: MB

Wstęgę przecinali od lewej: Stanisław Waszkiewicz – prezes Drogopolu,
prezydent Grażyna Dziedzic oraz Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Pokaz Teatru Ognia Nam-Tara.

pol – przyp. red.) za to, że tak szybko udało się
zakończyć prace, bo aż 10 miesięcy przed wyznaczonym terminem – mówiła podczas otwarcia drugiego odcinka „eneski” prezydent miasta
Grażyna Dziedzic.
Na początku oﬁcjalnego otwarcia do przetestowania drogi okazję mieli rolkarze i rowerzyści, którzy dopisali frekwencją. Imprezę uświetnił również Teatr Ognia Nam-Tara, prezentując
pokaz zainspirowany historią przemysłu Śląska.

Natomiast ruch samochodowy został dopuszczony około godz. 23.30.
Przypomnijmy, że do końca sierpnia trwać będą prace projektowe nad kolejnym, najdłuższym
fragmentem trasy N-S (1,9 km). W ramach tej
części inwestycji powstanie również rondo
w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad
przebiegającą linią kolejową i trzeci nad ul. Piaskową.
Magdalena Buchta
OGŁOSZENIE

Stanisław Waszkiewicz, prezes Grupy Drogopol:
– W procesie budowlanym występują trzy ważne podmioty: inwestor,
nadzór i wykonawca. Tak sprawne zrealizowanie inwestycji nie byłoby
możliwe, gdyby nie dobra współpraca naszej spółki z władzami miasta,
naczelnikami wydziałów oraz nadzorem. Zgranie tych trzech ogniw, ku
naszej uciesze, spowodowało szybkie i dobre jakościowo wykonanie projektu. Jest to również ważne ze strony mieszkańców, którzy w dużo krótszym czasie byli narażeni na uciążliwości związane z robotami. Chciałbym podziękować prezydent miasta za tę współpracę, a także za kompetentnych i merytorycznych pracowników urzędu.
Maciej Szczyrbowski,
dyrektor kontraktu Grupy Drogopol:
– Dołożyliśmy wszelkich starań, pracując na wydłużonych zmianach, by dotrzymać obietnic złożonych prezydent Grażynie Dziedzic.
Dobra organizacja pracy pozwoliła nam zaoszczędzić sześć miesięcy.
Kolejne cztery miesiące przyspieszenia pozwoliła nam zyskać łagodna
zima. Realizacja inwestycji od początku przebiegała bez większych
problemów. Docelowe znaczenie całej trasy N-S jest strategiczne,
a być może nawet kluczowe dla tej części Śląska, natomiast ten odcinek
ułatwi przemieszczanie się między centralną i południową częścią Rudy a Bielszowicami.
MB

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic:
Orzegowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny, Zabrzańskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod lokalizacje wiaty przystankowej, Drogowej Trasy Średnicowej, które zostaną oddane
w najem z przeznaczeniem pod nośniki reklamowe, Pasiecznej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny.

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

Potrzebujesz SIŁY, ENERGII
i ŚWIEŻOŚCI w swoim zespole
pracowników?
DOSKONALE!!!
Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej ma ofertę
specjalnie dla CIEBIE!

KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI MOŻESZ ZYSKAĆ:
•

młodego pracownika do 30. roku życia,

•

profesjonalne wsparcie w procesie rekrutacji, dzięki któremu
wybierzesz kandydata jak najlepiej spełniającego Twoje
wymagania,

•

refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych
na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
MIESIĘCZNA REFUNDACJA WYNOSI
OK. 2 100 zł, TJ. W SKALI 12 M-CY OK. 25 200 zł

•

niezbędną pomoc podczas wypełniania odpowiednich wniosków,
umożliwiających ubieganie się o refundację

JUŻ DZIŚ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Jesteśmy stale do dyspozycji pracodawców pod nr telefonu:

32 771-59-11
32 771-59-13
32 771-59-14
PRZYJDŹ DO NAS I SPRAWDŹ JAK SZYBKO
MOŻESZ ZBUDOWAĆ DYNAMICZNY ZESPÓŁ
W SWOJEJ FIRMIE!

www.wiadomoscirudzkie.pl
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GÓRNICTWO

Przyszłość kopalń znów pod znakiem zapytania
Jaka będzie przyszłość rudzkich kopalń? To pytanie wraca jak bumerang. Z ostatnich doniesień medialnych, jakie opublikowała „Dziennik Gazeta Prawna”
wynika, że m.in. kopalnię Pokój, Halemba-Wirek (obecnie skupione w kopalni Ruda) oraz Wujek-Ruch Śląsk czeka likwidacja, planowana w ramach restrukturyzacji. Polska Grupa Górnicza dementuje jednak te informacje, zaznaczając, że zamiast zamykać – zamierza inwestować.
sta wpłynęło ponad 19,7 mln zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz
opłaty eksploatacyjnej. Oznacza to, że
w 2015 r. udział dochodów uzyskanych od przedsiębiorców górniczych
w dochodach ogółem ze wspomnianych podatków i opłat wyniósł 26%.
Pozostałe dochody, jakie miasto uzyskało od kopalń, wyniosły ponad 400
tys. zł – wylicza prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.
Tymczasem jeszcze w dniu, gdy informacje o rzekomej likwidacji kopalń
ujrzały światło dzienne Polska Grupa
Górnicza zaprzeczyła, jakoby miała
zamykać kopalnie. W zamian za to
usłyszeliśmy, że PGG zamierza zainwestować ponad 230 mln zł w rudzkie
kopalnie do 2017 roku oraz nie zamierza zwalniać pracowników z rudzkich
zakładów, a spółka nie ma żadnych
planów likwidacji kopalń wchodzących w skład PGG.
–
Spółka, aby zapewRuda Śląska – pomimo zapewnień rządu
nić
stabilne wydoby– pracuje nad alternatywą wobec kopalń,
cie
w kopalni Ruda,
jaką mogłaby być specjalna strefa
zainwestuje
m.in.
ekonomiczna. Jednak rozmowy w tej
w obudowy zmechasprawie nie należą do łatwych.
nizowane, przeno– W listopadzie ubiegłego roku została
śniki ścianowe oraz
podjęta uchwała w sprawie włączenia
kolejki podwieszane.
do Podstrefy Tyskiej Katowickiej
PGG nie przewiduje
Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów
także żadnych zwolzlokalizowanych przy ul. Chorzowskiej
nień pracowników
i Józefa Lompy. Obecnie prowadzimy
kopalń. Spółka bęnegocjacje w tej sprawie. Mieliśmy również dzie dbała o stabilność zatrudnienia
w planach przekazanie strefie terenów
we wszystkich zakłapo byłej kopalni Polska-Wirek w rejonie
dach, także w Rudzie
ul. ks. Ludwika Tunkla i Bałtyckiej, ale
Śląskiej. Ewentualna
niestety Polska Grupa Górnicza wycofała
redukcja zatrudniesię z rozmów, które prowadziliśmy w tym
nia może nastąpić
temacie – wyjaśnia prezydent Dziedzic.
tylko w trybie dobro-

Foto: AR

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej” aż siedem kopalń miałoby zostać przeznaczonych do likwidacji, co miało znalaźć się na nieformalnej liście planowanej przez rząd
restrukturyzacji. To kopalnie: Krupiński, Rydułtowy, Wieczorek, Sośnica
oraz trzy rudzkie zakłady – WujekRuch Śląsk, Pokój oraz Halemba-Wirek (obecnie Ruda). Powód? Nierentowność lub kończące się złoża węgla.
Dla Rudy Śląskiej taki rozwój wypadków mógłby oznaczać katastrofę zarówno gospodarczą, jak i społeczną,
bo w rudzkich kopalniach pracuje ok.
8,5 tys. górników – nie licząc okołogórniczych stanowisk pracy. – W Rudzie Śląskiej z górnictwa żyje połowa
społeczeństwa, a sporą część dochodów gminy stanowią wpływy z działalności zakładów górniczych. W zeszłym roku od kopalń do budżetu mia-

Rudzkie kopalnie zatrudniają obecnie ok. 8,5 tys. górników.
wolnych odejść pracowniczych. Chęć
odejścia z pracy i skorzystanie z pakietu osłonowego wyraziło w specjalnym sondażu 4837 osób – poinformował w przesłanym oświadczeniu Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy
PGG.
Jeżeli chodzi o kopalnie w Rudzie
Śląskiej, to Polska Grupa Górnicza
zapowiedziała także udostępnienie
złoża w filarze elektrowni „Halemba”
i przesłanie urobku na Ruch Bielszowice oraz połączenie technologiczne
Ruchu Pokój z Ruchem Bielszowice
i przesłanie urobku w całości na Ruch
Bielszowice. – Zakładamy, że wprowadzenie naszego biznesplanu po-

zwoli spółce wyjść na prostą już w połowie przyszłego roku – zapowiada
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
Również Ministerstwo Energii, odpowiedzialne za sprawy górnictwa
w polskim rządzie, zaprzecza informacjom podanym przez „DGP”, choć
potwierdzono informacje o przeprowadzonych audytach. – W oparciu
o nie zidentyfikowano m.in. kopalnie,
które wymagają wsparcia i gruntownych zmian. Pozwala to na opracowanie – we współpracy ze spółkami
i przedstawicielami ich załóg – skutecznych programów naprawczych
i restrukturyzacyjnych dla tych pod-

miotów – informuje Ministerstwo
Energii. – Obecnie trwają rozmowy ze
stroną społeczną o przyszłości kopalń:
„Krupiński” z JSW, „Sośnica” z PGG
oraz „Ruch Śląsk” z KHW. Programy
naprawcze spółek przewidują przeznaczenie znacznych nakładów inwestycyjnych na pozostałe kopalnie.
Jednocześnie program „urlopy górnicze” powoduje, że w żadnym przypadku nie wystąpią zwolnienia górników
z pracy – podsumowuje ministerstwo.
– Będę jednak zabiegała o spotkanie
z przedstawicielami ministerstwa, żeby omówić dalsze plany rządu wobec
rudzkich kopalń – zapowiada prezydent Dziedzic.
Joanna Oreł
REKLAMA
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NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zagłosuj na jedną
z rudzkich perełek!

Foto: arch.

Z trzech rudzkich realizacji to właśnie kąpielisko otrzymało na razie najwięcej głosów.

Park w dzielnicy Ruda nie przypomina już tego sprzed dwóch lat.

Foto: arch.

Teraz wszystko w rękach internautów
e -mail, na który przychodzi link potwierdzający
głosowanie – tłumaczy Piecha.
– 1 sierpnia ruszył internetowy plebiscyt, w którym w szranki stanęły najlepsze realizacje zgłoW tegorocznej, siedemnastej już edycji konkurszone do konkursu. Ruda Śląska ma w nim swój
su, trzy inwestycje z Rudy Śląskiej rywalizować
udział, a mieszkańcy okazję, by wspomóc miabędą z 40 pozostałymi realizacjami. Większość
sto głosami w walce o tytuł „Najlepszej Przezgłoszeń została złożona przez urzędy gmin, natostrzeni”. Dwie ze zgłoszonych do konkursu remiast pozostałe przez inwestorów, projektantów
alizacji polegały na modernizacji. W ubiegłym
oraz stowarzyszenia. Głosowanie potrwa do końroku nową odsłonę zyskał basen przy ul. Ratowca sierpnia, a najpopularniejsza realizacja wśród
ników oraz park im. Augustyna Kozioła. Pierwbiorących udział w głosowaniu zostanie uhonoroszy po kompleksowym remoncie wzbogacił się
wana nagrodą internautów. We wrześniu natom.in. o 25-metrowy basen sportowy o głębokomiast nad wszystkimi zgłoszeniami debatować
ści 1,8 metra z wydzielonymi torami, basen rebędzie jury konkursowe, w którego skład wejdą
kreacyjny wyposażony w atrakcje wodne, broczłonkowie Wojewódzkiej Komisji Architektodzik dla dzieci, czy platniczno-Urbanistycznej.
formę do opalania. DruSpecjaliści wyłonią zwyNa rudzkie inwestycje można
gi natomiast posiada
cięzców w czterech kategłosować na stronie
obecnie
odnowioną
goriach.
www.slaskie.pl/npp.
muszlę
koncertową,
Niezależnie jednak od
Organizatorem konkursu jest
oczko wodne, restauranominacji w konkursie na
Zarząd Województwa Śląskiego. najlepszą przestrzeń, te
cję i plac zabaw. Trzecią
realizacją zgłoszoną do
które dotychczas zostały
konkursu jest pumptrack w Parku Strzelnica,
zauważone, w naszym mieście cały czas są rozwiktóry stał się miejscem rowerowych szaleństw.
jane. – Na przyszły rok planowana jest dalsza moTor ma długość 125 m, natomiast jego podernizacja terenów zlokalizowanych przy kąpieliwierzchnia to ponad 300 m kw. – Wszystkie insku w Nowym Bytomiu. Na terenie basenu przy
westycje zgłoszone zostały przez Urząd Miasta
ul. Ratowników pojawią się m.in. boiska do siatw Rudzie Śląskiej – podkreśla Krzysztof Piecha,
kówki plażowej oraz wodny plac zabaw. Obecnie
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
jesteśmy na etapie opracowywania założeń do
i Promocji Miasta, tłumacząc jak można zagłoprojektu. Natomiast w Parku Strzelnica, w którym
sować na rudzkie realizacje. – Aby wziąć udział
znajduje się zgłoszony do konkursu pumptrack,
w głosowaniu należy wejść na stronę www.slaaktualnie trwają prace przy budowie boiska wieskie.pl/npp. Każdy internauta może oddać swój
lofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej ze
głos na trzy inwestycje, przyznając im jeden,
sztuczną nawierzchnią. Budowa boisk to kolejny
dwa lub trzy punkty. Po oddaniu głosów uczestetap rewitalizacji bielszowickiego parku – wyjanik konkursu proszony jest o podanie adresu
śnia Krzysztof Piecha.
Magdalena Buchta

Foto: arch.

Te trzy obiekty mają okazję zasłynąć w województwie i udowodnić, jak atrakcyjnym miastem jest Ruda Śląska. Basen przy ul. Ratowników, park im. Augustyna Kozioła w Rudzie oraz
pumptrack w Parku Strzelnica w Bielszowicach – to trzy nominacje w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego”, który w regionie rusza po raz kolejny.
Jego celem jest przede wszystkim promocja dobrej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa oraz promocja przestrzeni
publicznych jako miejsc sprzyjających wzmacnianiu kontaktów społecznych.

Bielszowicki pumptrack to gratka dla rowerzystów.
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 10.08.2016

5

ELEKTROCIEPŁOWNIA ECO

Dwa oblicza ECO

Jak zapowiada inwestor – ECO ma być elektrociepłownią, która da jednocześnie energię elektryczną,
ciepło oraz chłód na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Powstanie ona na 5 hektarach z liczącej 16 ha działki. Jak
ma to wyglądać w praktyce? Firma, która planuje wybudować elektrociepłownię, by to omówić, spotkała
się zarówno ze zwolennikami, jak i przeciwnikami inwestycji, bo jako rozwiązanie innowacyjne, inwestycja ECO budzi wiele pytań. – Jako działacze Fundacji
Ekologicznej „Silesia” jesteśmy przekonani, iż planowana inwestycja polegająca na odzysku energii z odpadów – należy tu dodać – wcześniej poddanych selekcji celem odzyskania odpadów nadających się do recyklingu, jest trafniejszym rozwiązaniem niż budowa na
terenie Rudy Śląskiej czy w okolicznych miastach kolejnych składowisk odpadów, gdzie ich energia jest
uwalniana wraz z czynnikami chorobotwórczymi i zanieczyszczeniami do środowiska przez dziesiątki lat
w sposób praktycznie niekontrolowany – tłumaczy
Piotr Sobieraj z Fundacji Ekologicznej „Silesia”.
Inne zdanie w tej sprawie mają Rudzianie Razem,
którzy pod petycją przeciwko budowie elektrociepłowni zebrali ok. 2 tys. podpisów. – Tak jak w 2010
roku, zarówno członkowie stowarzyszenia Rudzianie
Razem jak i pytani przez nas mieszkańcy, uważamy, że
spalarnie odpadów powinny być budowane na obrzeżach aglomeracji, a nie w jej centrum, w tak bliskim
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Wiąże się to zarówno z zagrożeniami awarii tego typu instalacji,
a także z wzmożonym ruchem samochodów obsługujących tego typu instalacje. W Polsce nadal brak jest
uregulowań dotyczących odorów – uważa Anna Łukaszczyk, przedstawicielka stowarzyszenia.
Jeżeli chodzi o ruch pojazdów obsługujących ECO,
to kwestia ta została już przedstawiona przez inwestora. – Inwestor przedstawił na jednym ze spotkań w Rudzie Śląskiej dokładny sposób, w jaki będzie odbywać
się transport odpadów do zakładu. Będą one szczelnie
zamknięte, a przyjazdy samochodów będą następowały na wezwanie przez dyspozytora na dokładnie wska-

zaną godzinę i minutę. Taka logistyka, typowa dla
przedsiębiorstw transportu publicznego i dostaw do
obiektów handlowych, zasługuje na aprobatę, gdyż
unikniemy korków i postoju pojazdów przed zakładem
– mówi Piotr Sobieraj.
Fundacja Ekologiczna „Silesia” zwraca jednak
uwagę, że wadą tego typu instalacji jest możliwość
zanieczyszczenia powietrza wychodzącego z komina
dioksynami i furanami (toksyczne produkty uboczne
procesów m.in. takich jak spalanie odpadów). Kwestię
tę poruszają także Rudzianie Razem. – Zanieczyszczenie powietrza w naszym mieście zgodnie z informacją
z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska
w mieście przekracza już znacznie normy (z danych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach wynika jednak, że wskaźnik jakości
powietrza w naszym mieście jest dobry – dane na
dzień 9.08.2016 r.), dokładając kolejny komin nie
zmniejszymy tła zanieczyszczeń. Zwyczajnie boimy
się o nasze zdrowie i nikt nie jest w stanie zagwarantować, że przez cały okres eksploatacji wszystko będzie działało sprawnie i bez zakłóceń – mówi Anna
Łukaszczyk.
Jak jednak analizowali przedstawiciele Fundacji
Ekologicznej „Silesia”, w tej chwili dla spalarni odpadów i centrów odzysku energii poziom dioksyn i furanów nie może przekraczać 0,1 ng/m3. – Planowana
instalacja będzie działać jeszcze bardziej ekologicznie.
Dla porównania podajemy, że silniki spalinowe naszych pojazdów emitują do otoczenia od 1 do 20 ng/m3
dioksyn. Dym papierosowy zwiera ok. 1 ng/m3, a więc
dziesięciokrotnie przekracza dopuszczalną normę dla
przemysłowej spalarni odpadów – wylicza Piotr Sobieraj. – Warto wyjaśnić, że termiczne przekształcanie
odpadów poprzez ich spalenie i poddanie bardzo wysokim temperaturom powiązane z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej, zawsze dokonywane jest
w urządzeniach połączonych z kolejnymi oczyszczającymi gazy odlotowe, dopalającymi je i wyłapującymi
pyły oraz różne zanieczyszczenia. To co wprowadzane
jest do atmosfery, nie da się porównać z technologiami

Foto: mat. pras.

Wśród mieszkańców pojawia się wiele głosów „za” i „przeciw” planowanej
elektrociepłowni ECO, która ma powstać na działce pomiędzy Rudą, Chebziem a Nowym Bytomiem. Jako trafniejsze rozwiązanie, niż budowa w Rudzie Śląskiej składowiska odpadów, instalację ECO pozytywnie ocenia Fundacja Ekologiczna „Silesia”. Natomiast przeciwko budowie elektrociepłowni
są przedstawiciele stowarzyszenia Rudzianie Razem.

Instalacja ECO ma powstać na 16-hektarowej działce.
typowych zakładów ciepłowniczych, które nie były wyposażone w tak wydajne urządzenia do kontrolowania
i monitorowania procesów w nich zachodzących.
Kolejna sporna kwestia dotyczy ciepła, jakie wytwarzane będzie w elektrociepłowni. – Jak wynika ze
złożonej przez inwestora dokumentacji, nie ma on
w planach podpięcia do sieci ciepłowniczej choćby kamienic z dzielnicy Chebzie czy też z Nowego Bytomia,
więc brak jest ekologicznego uzasadnienia dla tej lokalizacji. Ogólnie rzecz ujmując, może ona powstać
w dowolnej lokalizacji, o której powinni zadecydować
mieszkańcy podczas konsultacji społecznych – uważa
Anna Łukaszczyk.
Inne zdanie w tej sprawie ma Fundacja Ekologiczna „Silesia”. – Unieszkodliwianie odpadów powiązane będzie z odzyskiem energii koniecznej dla zaspokojenia potrzeb części mieszkańców Rudy Śląskiej w ciepło. Lokalizowanie Ekologicznego Centrum Odzysku
energii o funkcji ciepłowni na terenie miasta jest niezbędne, by dostarczyć ciepło do odbiorców i podać je
do sieci. Podpięcie do niej kolejnych budynków zależy
już od decyzji ich zarządców. Jest to alternatywa
i uzupełnienie produkcji ciepła z węgla. Nieduża skala
instalacji nie stanowi zagrożenia dla rynku węgla,
lecz uzupełnienie koniecznej wielkości produkcji ciepła i przeciwdziała składowaniu zbędnych odpadów.

Dodać należy, że normy emisji dla tak produkowanej
energii są znacznie bardziej rygorystyczne, aniżeli dla
emisji powstających przy spalaniu węgla – argumentuje Anna Handzlik z Fundacji Ekologicznej „Silesia”
Mieszkańców, którzy mają wątpliwości co do działania elektrociepłowni ECO, obawiają się także, że
mogą z niej dochodzić nieprzyjemne zapachy. – Jeżeli chodzi o odór, to projekt inwestycji przewiduje, iż
rozładunek i czasowe magazynowanie przed podaniem do spalenia przywiezionych w szczelnych kontenerach odpadów nastąpi w specjalnej hali, w której
będzie podciśnienie – czyli ujemne ciśnienie – uniemożliwiające wydostawanie się powietrza na zewnątrz. Powietrze do hali będzie zasysane z zewnątrz,
a z hali podawane do paleniska i tam weźmie udział
w procesie spalania, co zlikwiduje także zapachy, gdyż
spaleniu ulegną gazy i inne substancje lotne. Jest to
rozwiązanie coraz częściej stosowane w wielu zakładach na terenie Unii Europejskiej – tłumaczy Anna
Handzlik.
Dodajmy, że także w naszym kraju, w tym m.in.
w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie,
Białymstoku, Łodzi, czy Poznaniu powstają i funkcjonują instalacje podobne do tej, która ma powstać
w Rudzie Śląskiej.
Joanna Oreł

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Światowe Dni Młodzieży pozostawiły w naszej pamięci cudowne wspomnienia.
Pragnę podziękować wszystkim rudzianom, którzy otworzyli swe domy
i gościli pielgrzymów z zagranicy.
Pokazaliście szczodrą gościnność, bezinteresowną otwartość i radość
z możliwości wspólnego przeżywania duchowego zjednoczenia.
Ruda Śląska nie mogła mieć lepszych ambasadorów!
Serdecznie dziękując życzę, by oferowane przez Was dobro
procentowało i wracało każdego dnia.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej
własności do niżej wymienionych mieszkań

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

I Przetarg
kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 6/91, 2 p. + k., VII piętro
ul. Fiołków 8c/9, 2 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Stafana Dworaka 11a/17, 3 p. + k., II i III piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Międzyblokowej 12a/25, 2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Emila Szramka 1a/10, 3 p. + k., IV piętro
ul. Brygadzistów 2/9, 3 p. + k., II piętro
II Przetarg
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 6/61, 2 p. + k., X piętro
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 1a/36, 2 p. + k., VI piętro
ul. Alojzego Jankowskiego 18a/6, 3 p. + k., I piętro

o pow. 37,00 m2
o pow. 50,70 m2

62.860,- zł
88.480,- zł

o pow. 63,01 m2

122.430,- zł

o pow. 34,40 m2

59.700,- zł

o pow. 60,01 m
o pow. 53,44 m2
2

107.220,- zł
95.720,- zł

o pow. 37,90 m
o pow. 37,00 m2

65.354,- zł
77.200,- zł

o pow. 47,30 m2

80.798,- zł

o pow. 48,10 m2
o pow. 58,75 m2

82.924,- zł
100.968,- zł

2

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielczego własnościowego prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy
ul. .................................” wraz z oświadczeniem dot. wnoszenia opłat za mieszkanie do dnia
23.08.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego
druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23% VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących)
przelewem do dnia 23.08.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do
oferty. Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.
Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy
Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien (do 5lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni
od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami mają
członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoławczą.
Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych ofert.
Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który
posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 22.08.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda
Śl.-Godula tel. (32) 248-22-32, A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom tel. (32) 248-61-94, A-3 Ruda Śl.-1 tel. (32)
248-44-10, A-4 Ruda Śl.-Halemba tel. (32) 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice tel. (32) 242-88-97, A-5
Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. (32) 242-09-35, A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. (32) 242-70-75, A-7 Ruda
Śl.-Orzegów tel. (32) 248-18-11.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia
wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew.
209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 27A/2
lokal na parterze
w budynku
niemieszkalnym

33,85

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

2

Ruda Śląska 4
– Orzegów
ul. Kard. A. Hlonda
46/02
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

71,04

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

3

Ruda Śląska 6
– Halemba
ul. Solidarności 5/7
lokal na piętrze
w budynku handlowym

64,27

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

4

Ruda Śląska 7
– Kochłowice
ul. Ks. L. Tunkla 1/03
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

145,65
+
piwnica
50,83

Ruda Śląska 9
– Nowy Bytom
ul. Niedurnego 26/2
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym
(schody)

28,95

5

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

500,00

18.08.2016 r.
godz. 11.00

1.000,00

18.08.2016 r.
godz. 12.00

10,00

1.000,00

18.08.2016 r.
godz. 13.00

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

2.000,00

18.08.2016 r.
godz. 10.00

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

1.000,00

18.08.2016 r.
godz. 14.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz.
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 27.07.2016 r. poz. nr
…. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 26 sierpnia
2016 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24
(I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1 Maja
218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-00-82, wew. 744,
745.
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Tel. 607 – 468 – 787
Baran – Obecny czas
sprzyja miłości. Poznasz kogoś, kto Cię
oczaruje. Zwróć uwagę nie tylko
na jego słowa, ale także na gesty.
Z nich dowiesz się wszystkiego.
Byk – Za bardzo przejmujesz się drobiazgami, co źle odbija się na
Twoim samopoczuciu. Postaraj
się bardziej cieszyć drobnymi
rzeczami.
Bliźnięta – Twoja stabilizacja tylko z pozoru
może wydawać się
nudna. Wkrótce otrzymasz nowe
propozycje zawodowe. Czasami
warto zaryzykować.
Rak – Tyle się dzieje
wokół Ciebie, a Ty siedzisz przed telewizorem! Wyjdź z domu, wybierz się
do kina, albo umów się ze znajomymi.
Lew – Nie pozwól, by
drobne nieporozumienie w związku nawarstwiło się. Postaw na szczerą rozmowę. Twój partner na to czeka.
Panna – Pod koniec
tygodnia możesz spotkać swoją wielką miłość, która przewróci Twój świat
do góry nogami. W stałych
związkach też obiecująco.

Waga – To będzie pracowity tydzień, ale
wszystko do czegokolwiek się zabierzesz, będzie przynosiło dobre efekty.
Skorpion – Musisz
bardziej dbać o sprawy rodzinne. Kłopoty,
które zaczęły się niedawno,
przybiorą na sile, jeśli nie zaczniesz ich od razu rozwiązywać.
Strzelec – Przeżyjesz
rozczarowanie. Zawiedzie Cię osoba, której
ufałeś. W najgorszej chwili poda
Ci rękę ktoś, kogo uważałeś za
swojego wroga.
Koziorożec – Podróż
służbowa, w którą zamierza wysłać Cię
szef, jest Ci wyjątkowo nie na
rękę. Ale ten wyjazd bardzo Ci
się opłaci.
Wodnik – Panuj nad
swoimi emocjami i nie
rozwiązuj konﬂiktów
krzykiem. To do niczego dobrego
nie prowadzi, tylko stracisz nerwy.
Ryby – Pomyśl o wyjeździe do sanatorium
lub do SPA. Powinieneś jak najwięcej odpoczywać
i dbać o siebie.

WRÓŻKA
JADZIA

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Muzyka z „żywym” składem jest dużo ciekawsza
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Mateuszem Szymczykiem, założycielem zespołu „Bez
Nazwy”. Zespół pochodzi z Rudy Śląskiej, a na swoim koncie ma już trzy autorskie płyty.
– Wróćmy do początków, bo historia Waszego zespołu to już prawie 20 lat…
– Z Adrianem gramy już razem
od 20 lat, a sam zespół istnieje od
1998 roku. Nie od samego początku
byliśmy związani ze śląską muzyką,
którą tworzymy jako zespół od 2009
roku. Na ten tor naprowadził nas
Marian Makula i po pewnym czasie
nagraliśmy naszą pierwszą płytę.
Przez te lata skład naszego zespołu
także trochę się zmieniał, ale od
dłuższego czasu tworzyliśmy go
w trójkę, czyli ja, Adrian Groma
i Sylwia Komander. W ostatnim
czasie dołączył do nas również perkusista Adam Piotrowski.
– Ten „żywy” skład pojawia się
nie tylko w trakcie Waszych koncertów, ale także podczas wspólnego grania z Piotrem Herdziną.
– Ten pomysł zrodził się podczas
tworzenia w studiu utworów dla Piotra. Doszliśmy wówczas do wniosku,
że śląska muzyka nie musi kojarzyć
się wyłącznie z graniem z podkładów. Z „żywym” składem jest to

Foto: Mateusz Adamski
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zdecydowanie ciekawsze i bogatsze,
a przy tym nam, muzykom, daje
mnóstwo radości. Ta decyzja zaowocowała wspólnymi koncertami.
– Wróćmy jeszcze do nazwy,
a właściwie do jej braku. Co oznacza „Bez Nazwy”?
– To nazwa, która powstała zupełnie przypadkiem. Potrzebowaliśmy zmiany poprzedniej nazwy ze-

społu i z braku, a raczej chyba z powodu zbyt wielu pomysłów na nowe miano, powstała kapela „Bez
Nazwy”. Zdecydowanie na plus jest
to, że nazwy nie trzeba zapamiętywać, a i tak każdy ją będzie znał.
– Na Waszym koncie trzy płyty
ale to nie koniec…
– Oczywiście, że nie. Mamy
trzy płyty i pracujemy nad kolej-

ną, ale pojawi się ona dopiero
w przyszłym roku. Uważamy, że
piosenki z poprzedniej płyty muszą zostać poznane i zapamiętane,
aby odkrywać to, nad czym pracujemy obecnie. Nie chcemy się
spieszyć. Dwa lata to odpowiedni
czas pomiędzy wydawaniem kolejnych płyt.
Arkadiusz Wieczorek

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,

tel. 607-468-787

Anastazja Marek
córka Aleksandry i Piotra
ur. 29.07. (3490 g i 57 cm)

Robert Roczniok
syn Ani i Adama
ur. 29.07. (2810 g i 52 cm)

Nikodem Piec
syn Katarzyny i Rafała
ur. 30.07. (4540 g i 58 cm)

Filip Pieczykolan
syn Moniki i Krystiana
ur. 29.07. (3450 g i 55 cm)

Bruno Bajc
syn Doroty i Kamila
ur. 01.08. (3850 g i 57 cm)

Wojciech Błaszczak
syn Barbary i Piotra
ur. 26.07. (3520 g i 58 cm)

Filip Lipiński
syn Anny i Piotra
ur. 01.08. (3630 g i 59 cm)

Paweł Żymełka
syn Anny i Marka
ur. 29.07. (3415 g i 54 cm)

Bartosz Czerny
syn Joanny i Michała
ur. 01.08. (3995 g i 56 cm)

Stanisław Dudek
syn Doroty i Marcina
ur. 28.07. (3650 g i 57 cm)

Oskar Himmel
syn Aleksandry i Mateusza
ur. 31.07. (3330 g i 53 cm)

Antoni Grodoń
syn Weroniki i Michała
ur. 28.07. (3950 g i 56 cm)

Paulina Tompa
córka Eweliny i Stanisława
ur. 26.07. (2980 g i 54 cm)

REKLAMA

Jagoda Borszcz
córka Katarzyny i Mateusza
ur. 27.07. (3750 g i 54 cm)

Liliana Kremza
córka Moniki i Grzegorza
ur. 31.07. (2850 g i 51 cm)
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Ponad 800 osób wzięło udział w II Rudzkim Półmaratonie Industrialnym. Najlepszy w klasyﬁkacji generalnej mężczyzn na
dystansie 21 km był Kamau Wilson Wambugu, natomiast wśród kobiet wygrała Matebo Ruth Chemisto. Pierwsze miejsce
w biegu na 7 km zajęli Zita Kacser i Jan Kudłuczka, a w konkurencji nordic walking Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba. Z kolei
najlepszymi rudzianami okazali się Katarzyna Czyż i Artur Rosiński.

– Biegło się bardzo fajnie i jestem zadowolona – mówiła tuż po biegu półmaratońskim Anna Walaszczyk z Gliwic. – Jestem
w Rudzie Śląskiej po raz drugi. Tym razem
wynik jest gorszy o 4 minuty, ale liczę na
to, że za rok będzie lepiej – dodała biegaczka z entuzjazmem.
Biegacze na starcie stawili się równo
o godzinie 21.00. Blisko 600 osób zmierzyło się z dystansem 21 km. Najlepszy,
Kamau Wilson Wambugu, pokonał rudzką
trasę industrialną w 01:10:18, drugie miejsce zajął Komon Moses Masai (01:10:19),
zaś trzecie Mateusz Wolnik (01:14:46).
Wśród kobiet najlepsza była Matebo Ruth
Chemisto (01:17:31). Drugie i trzecie
miejsce zajęły kolejno Muringi Margaret
Wamahiga (01:17:32) oraz Ewa Kucharska (01:24:37).
Na 7 km pierwsze miejsce zajął Jan Kudłuczka z wynikiem 00:24:45. – Do 5 km
biegliśmy razem z kolegą, ale później przyśpieszyłem i już wtedy wiedziałem, że nie
dam sobie wydrzeć tego zwycięstwa –
wspominał biegacz. – Ta trasa jest trochę
ciężka, ale udało się ją pokonać. Ten półmaraton jest dla mnie startem kontrolnym
przed biegiem w Raciborzu – podsumował.
Srebrny medal na krótszym dystansie wywalczył Dariusz Wilk (00:25:06), zaś brąz
Krzysztof Zapór (00:25:21). Najlepsza
z kobiet na 7 km była Zita Kacser
(00:27:27), drugie miejsce zajęła Małgorzata Kącka (00:28:30), a trzecie Elżbieta
Lewicka (00:30:26).
Najlepszymi zawodnikami w konkurencji nordic walking okazali się Krzysztof
Skiba (00:42:23) oraz Anna Zaczyńska
(00:46:30). Na drugim miejscu podium
stanęli Eugeniusz Gembala (00:43:31)
i Magdalena Badowiec (00:49:11), zaś na
trzecim Dariusz Różewicz (00:50:03)
i Violetta Gembala (00:50:47).
Wieczorne biegi to nie jedyne zmagania
sportowe, w jakich udział wzięli uczestni-

Nocny bieg przez miasto

cy imprezy. Na placu Jana Pawła II zmierzyły się ze sobą dzieci, z których najmłodsze miało dwa lata. Pojawiła się też
nowa konkurencja biegowa – Bieg na
szpilkach. – Fajnie, że taki bieg
powstał z myślą o kobietach, które codziennie muszą się męczyć na szpilkach.
Dystans morderczy, ale dałyśmy radę –
podsumowała uczestniczka zabawy Izabela Palacz. Wśród eleganckich sportsmenek
znalazł się także jeden „rodzynek”. Grzegorz Bartyzel w konkurencji na wysokich
obcasach udział wziął po raz drugi. Jak
sam podkreślał, najważniejsza jest dobra
zabawa. – W takiej konkurencji, choć na
krótszym dystansie, brałem udział w Bytomiu. O tym wydarzeniu dowiedziałem się
z portali społecznościowych no i przyjechałem. Zająłem trzecie miejsce, ale nawet
jakbym miał ostatnie, to też by była kupa
śmiechu – podkreślał brązowy medalista.
– A szpilki kupiłem używane – zdradził na
koniec.
Sobotnia impreza, choć biegowa, miała
także wymiar artystyczny. Plac Jana Pawła
II od godzin popołudniowych tętnił życiem. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy
oraz występy artystyczne. Na scenie pojawili się młodzi rudzianie, zwycięzcy konkursu „O rudzki mikrofon” oraz Piotr Herdzina. Ze względu na industrialny charakter imprezy, uczestnicy mogli zwiedzić
także kilka lokalnych zabytków. Na liście
znalazły się: nowobytomska wieża wodna
z niecodzienną wystawą sztuki użytkowej
Rafała Bryka, kolonia Ficinus oraz stara
maszyna drukarska. Przygotowano także
wystawę zdjęć, prezentujących rudzkie
obiekty i tereny poprzemysłowe, autorstwa
Przemysława Wołczyka oraz Marka Lochera.
– Ta impreza ma tak niesamowity wymiar, ponieważ jest rodzinna. Widzimy się
po raz drugi i mam nadzieję, że nie ostatni.
Już teraz zapraszam do Rudy Śląskiej

Podczas imprezy odbyły się też biegi dla dzieci.

Na starcie stanęło ponad 800 osób.

Jeden z punktów dopingowych przygotowany
został przez Muzeum PRL-u.
w przyszłym roku – podkreślała prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. Także koordynator wydarzenia, ultramaratończyk August Jakubik zapowiadał przyszłoroczne
zmagania. – II Rudzki Półmaraton Industrialny już za nami. Teraz czas na podsumowanie i zaczynamy przygotowania do
trzeciej edycji naszej imprezy – mówił.
II Rudzki Półmaraton Industrialny zorganizowali: Miasto Ruda Śląska, TKKF
Jastrząb oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na liście sponsorów i partnerów
wydarzenia znaleźli się: Węglokoks
ENERGIA, Grupa DROGOPOL, Eneris
Energia, PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska,
KIA Etrans, SILEMAN, ELSAT, ﬁrma
JBL, Aquadrom Sp. z o.o., Muzeum
PRL-u, Fabrika Nordika oraz Miejskie
Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Patronatem medialnym półmaraton objęły:
Radio RMF MAXXX, MaratonyPolskie.
pl, „Wiadomości Rudzkie”, SFERA TV
oraz portal rudaslaska.com.pl.
DR

Biegacze mogli liczyć na doping mieszkańców.

Wszyscy młodzi biegacze otrzymali medale oraz słodkie upominki.
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Pierwsze miejsce na dystansie półmaratońskim zajęła Matebo Ruth Chemisto.

Najlepszy w klasyfikacji generalnej mężczyzn na dystansie 21 km był Kamau Wilson Wambugu.

Uczestnicy Biegu na szpilkach mieli do pokonania 300 m.

Trasa poprowadzona została przez
centralne dzielnice miasta.

Na scenie półmaratonu pojawili się młodzi rudzianie,
zwycięzcy konkursu „O rudzki mikrofon”.

Nagrodzono też najstarszych
uczestników biegu.

Najlepszymi zawodnikami w konkurencji nordic walking okazali
się Krzysztof Skiba oraz Anna Zaczyńska.

Obowiązkowa rozgrzewka przed biegiem.

Uczestnicy półmaratonu mieli do pokonania trzy siedmiokilometrowe pętle.

W ramach półmaratonu uczestnicy mogli zwiedzić m.in. wieżę wodną w Nowym Bytomiu.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Uczestnicy imprezy na ulice Rudy Śląskiej wyruszyli o godz. 21.00.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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EKOwiadomości

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

Ostatni lot kamikadze
(część I)

Czy wyobrażasz sobie świat bez kolorów, zapachów, różnorodności? Monotematyczne łąki bez barw, zapachów, kwiatów? Czy wiesz, że 75% roślin, aby się rozwijać i owocować potrzebuje pomocy małych owadów
powszechnie nazywanych zapylaczami?
Pszczoła – powszechnie kojarzy
nam się z niebezpieczeństwem. Wbite
w ciało żądło, reakcje alergiczne, to
niemiłe skojarzenia. Kto dla kogo jest
jednak większym wrogiem? Mały, zaledwie kilkumilimetrowy owad kontra człowiek, który tak naprawdę
dzięki pszczołowatym uzyskuje pożywienie dla siebie. Wbrew pozorom,
nie tylko pszczoły miodne mają dla
nas znaczenie. W zapylaniu roślin
w Polsce uczestniczy ok. 470 gatunków pszczołowatych, w tym aż 30
gatunków trzmieli. Istotne znaczenie
dla prawidłowego zapylenia mają
zwłaszcza dziko żyjące gatunki.
W przeważającej części żyją one samotnie, nie są więc zorientowane na
„produkcję” miodu, ale na usługi
związane z zapylaniem.
Mały owad z zaledwie 1 mg mózgiem – to tak naprawdę precyzja
działania, zorientowana na przetrwanie i przedłużenie życia wielu gatunków. Czas pszczoły na świecie jest
ograniczony. Maksymalnie żyje ona
ok 35 dni. W tym czasie wykonuje
ogrom pracy, nie oszczędzając sił ani
przez chwilę. Każdy dzień życia
pszczoły jest na wagę złota. Pszczoła
posiada „zegar czasowy”, który mówi
jej o jakiej porze dana roślina „mioduje”. Do pracy wylatuje 7-15 razy
dziennie. Przerwy między lotami wynoszą ok. 5 minut. Czas trwania lotu
to ok. 25-45 minut. W tym czasie odwiedza od 15 do 100 kwiatów, które
umożliwiają jej wypełnienie wola
miodowego o wielkości 50-60 mm3.
Dla wyprodukowania 1 kg miodu
pszczoła musi zebrać ok. 3 kg nektaru
tj. 60 000 napełnień wola. Przy średniej długości lotu 800 m musi więc
pokonać trasę 40 000 km, czyli tyle,
ile jeden lot wokół całej kuli ziemskiej. Dobre zapylenie nasion i owoców sprawia, że osiągają one lepszą
jakość, ciężar nasion znacznie się
zwiększa, a owoce są bogatsze w cukry i witaminy. Idąc codziennie do
sklepu w większości przypadków nie

zastanawiamy się jak ważną rolę pełnią dla nas małe owady. Tymczasem
przy dobrym poziomie zapylenia rzepak daje plon wyższy nawet o 30%, a
rośliny sadowniczo-jagodowe nawet
do 95%. Podobnie wygląda sprawa
przy roślinach paszowych takich jak
koniczyna. Praca zapylaczy ma więc
bezpośrednie przełożenie na jakość
towaru, który nabywamy oraz kształtuje jego cenę. Ochrona pszczół to nie
tylko działanie na rzecz natury, ale
myślenie ekonomiczne. Globalną
wartość zbiorów upraw zależnych od
zapylania ocenia się na 265 miliardów euro.
Niestety działalność człowieka nie
wpływa korzystnie na pszczołowate.
Sytuacja tych owadów w ostatnich 20
latach zmieniła się dramatycznie. Tyl-

ko w Polsce 220 gatunków pszczołowatych znajduje się na liście Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych.
Niektóre rejony ziemi odnotowują
przeszło 50% śmiertelność rodzin
pszczelich. W Europie śmiertelność
wynosi blisko 25%. Naukowcy prześcigają się w badaniach nad przyczynami masowej śmiertelności. Tak naprawdę jest to wyścig z czasem.
O tym, jak wygląda życie ludzi bez
pszczół, już przekonano się w Chinach. Hanyuan – górski powiat w południowo-zachodniej części Syczuanu na tle innych syczuańskich powiatów wyróżnia się uprawą doskonałych gruszek, jednak nie to przyniosło im największą sławę. Od blisko
40 lat, co roku w okresie kwitnienia
drzew, setki sadowników przy użyciu

specjalnych pędzli wykonanych z kurzych piór osadzonych na bambusowych kijach wprowadzają do żeńskich kwiatów wysuszony pyłek pozyskany wcześniej z kwiatów męskich. Grusze są wysokie na 3-4 metry, więc zapylacze muszą się wspinać
po drabinach lub bezpośrednio po konarach, by dosięgnąć do najwyżej położonych gałęzi.
W chwili obecnej podaje się trzy
główne przyczyny ginięcia pszczół.
Niestety wszystkie związane są
z działalnością człowieka. Do czynników tych należą: rolnictwo przemysłowe, stosowanie syntetycznych
środków ochrony roślin oraz zmiany
klimatyczne.
Rolnictwo przemysłowe polega
przede wszystkim na aplikowaniu
syntetycznych środków ochrony roślin, fragmentacji siedlisk dziko żyjących owadów zapylających oraz uprawach monokulturowych. Tymczasem
pszczoły potrzebują pyłku i nektaru
różnorodnych kwiatów, równomiernie
rozłożonych w czasie. Prawidłowy
rozwój może zapewnić tylko zróżnicowany pokarm. Jest to ważne zwłaszcza dla młodych osobników. Jedynie
w ten sposób można zapewnić zdrowy
rozwój i dobrą kondycję owadów.
Stosowanie środków chwastobójczych to kolejny czynnik wpływający
na ograniczenie pożywienia: uznawane za rośliny niepożyteczne chwasty
to dla pszczołowatych źródło bogatego, zróżnicowanego pożywienia.
Naukowcy wciąż prześcigają się
w szukaniu przyczyn nagłego masowego ginięcia pszczół. Jeżeli nie uda
nam się odwrócić procesu wymierania pszczół, grozi nam katastrofa. Albert Einstein powiedział kiedyś: „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma
więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma
więcej ludzi…”.
Agnieszka Kominek
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS
OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2016 R. DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE
UL. KAROLA GODULI – PRZEDSZKOLNEJ W CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE
ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA
CZAS OZNACZONY W DNIACH 26.10.2016 R. DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ
W REJONIE UL. 1 MAJA (HALEMBA) W CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE
ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony
w dniach od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli – Przedszkolnej, zapisanej w obrębie Orzegów na karcie mapy 3, o numerach geodezyjnych:
•

458/51 o powierzchni całkowitej 222 m², księga wieczysta: GL1S/00008229/5

•

708/51 o powierzchni całkowitej 1079 m², księga wieczysta GL1S/00010654/0

Nieruchomość przeznaczona w najem: 8 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5
m² każde, oznaczone numerami od 1 – 8.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100,00 zł za
cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy
najmu tj. od 26.10.2016 r. do 04.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony
w dniach 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Halemba), zapisanej w obrębie Halemba na
karcie mapy 2, o numerze geodezyjnym:
•

185/6 o powierzchni całkowitej 3692 m², księga wieczysta: GL1S/00003935/2

Nieruchomość przeznaczona w najem: 8 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5
m² każde, oznaczone numerami od 1 – 8.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100,00 zł za cały
okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy
najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do
dnia 4.11.2016 r.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do
dnia 4.11.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godzinie 9.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej –
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do 26.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/
gastronomiczne w rej. ul. Karola Goduli – Przedszkolnej nr …(podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska
miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do 26.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział
Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 1 Maja (Halemba) nr … (podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę
wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, piątek 8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać
wpłaty wadium na każde z osobna.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty
wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami
względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel.
32‑244-90-00 wew. 2260.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami
względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek
zaległości wobec Gminy.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel.
32‑244-90-00 wew. 2260.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowej 15/1
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2016 R.
DO 4.11.2016 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL.
RYSZARDA MAGDZIORZA W CELU PROWADZENIA HANDLU
W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie
w najem na czas oznaczony w dniach od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Ryszarda Magdziorza, zapisanej
w obrębie Nowa Wieś na karcie mapy 1, o numerze geodezyjnym:
– 3117/305 o powierzchni całkowitej 1537 m², księga wieczysta:
GL1S/00019225/7
Nieruchomość przeznaczona w najem: 4 miejsca handlowo/gastronomiczne o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1 – 4.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od
26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za
cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2016 r. do 4.11.2016 r.
zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 4.11.2016 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godzinie 13.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Jana Gierałtowskiego 29
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Stefana Żeromskiego 12b/8,
ul. Stefana Żeromskiego 18a/2,
ul. Szyb Powietrzny 3/207,
ul. Ks. Józefa Czempiela 7/3,
ul. Przelotowa 1/5,
ul. Ludwika Solskiego 11/21,
ul. Ludwika Solskiego 3/3,
ul. Joanny 22/25,
ul. Międzyblokowa 6/56
stanowiących własność Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na
terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do
26.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem
„wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne
w rej. ul. Ryszarda Magdziorza nr …(podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko
tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji
więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde
z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się
wadium niezwłocznie po przetargu.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą ﬁzyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący
do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec
Gminy.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32-244-90-00 wew. 2260.
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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel.
510-152-294.

www.skutecznapozyczka.pl

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Panu
Grzegorzowi Skudlikowi
Starszemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Panu Grzegorzowi Skudlikowi
Starszemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
oraz Przewodniczącemu Powiatowej Rady Zatrudnienia
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

przekazują
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

Panu Grzegorzowi Skudlikowi
Starszemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składa
Zarząd Cechu wraz z rzemieślnikami.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu.
Tel. 32 243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

OGŁOSZENIA | 10.08.2016
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profasjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32
307-20-99, 784-699-569.
Pomoce domowe ,,BLASK”
– usługi porządkowe, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, pranie
dywanów i mebli tapicerowanych.
Tel. 609-937-588.

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

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Godula, dwupokojowe, 48 m ,
95 tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
2

Halemba, dwupokojowe, 48 m2,
121 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Atrakcyjne nowe domy
szeregowe: HALEMBA od 110 m2
od 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.

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Kuchnie, szafy. Tel. 509-448453.

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Wirku, 49 m2, I piętro, winda. Bez pośredników. Tel. 693-591916.
Sprzedam dwupokojowe w Goduli 38 m2, parter, blok. Tel. 602583-065.
2 pokoje – Ruda Śl./Nowy Bytom, ul. Pokoju – 37,21 m2 – 79 000
zł, HEPI, tel. 503-169-242.
Obiekt – Ruda Śląska/Wirek –
667,63 m2 – 1 050 000 zł, HEPI, tel.
503-169-242.

M����������

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

Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel.
32 243-01-77.

Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

Wirek, jednopokojowe 34 m2, 45
tys.zł. Tel. 609-814-723.

Sprzedam 51 m2 Godula – GABRIEL, tel. 607-706-692.

Wirek – sprzedam, 44 m – 100
tys. zł. GABRIEL. Tel. 691-523-055.

Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

Sprzedam dom z garażem Ruda
Śląska Bielszowice. Tel. 601-934091, 667-588-400.

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

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.

Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84
m2. Tel. 608-206-636.

Ruda, jednopokojowe, 29 m ,
63 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
2

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach – www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.

Lokal w centrum Nowego Bytomia do wynajęcia. Tel. 603-372-240.

Sprzedam kawalerkę w Goduli
po remoncie, umeblowaną. Cena
ok. 82 tys. Tel. 666-349-881.

Konsolidacja do 250 tys. Tel.
32 243-01-77.

Szybka pożyczka, dojazd 780116-672.

KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel.
887-877-189.

2

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.

Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

Dwupokojowe: Osiedlowa, Bocianów, Szewczyka, Grodzka, Tunkla DOBRE CENY! LOKATOR, tel.
793-017-323.

Skup samochodów na części.
Tel. 603-534-003, 32 275-05-47.

Trzypokojowe:
Czarnoleśna,
Skowronków DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017-323.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 531-465-977.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812504.

Recykling Samochodowy, złomowanie samochodów – WSZYSTKICH!!! Zapraszamy do współpracy
właścicieli lawet! Dysponujemy
miejscem, proponujemy miejsce
do przechowywania lawet 24h/
dobę (garaż + kanał). Posiadamy
miejsce do składowania palet. Zadzwoń: 502-687-301.
Skup samochodów gotówka od
ręki. Tel. 694-391-697.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Kamienna 31/6
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
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Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959140.
Zatrudnię kierowcę kategoria
C + E. Bliska międzynarodówka.
Tel. 500-153-885.
APT (cert8442) zatrudni osoby
z aktualną książeczką Sanepidu do
pakowania ciastek w Bykowinie.
NOWE WYŻSZE STAWKI! 604-601512.
Ciekawa współpraca, dodatkowy dochód, także rencista/
emeryt do 60 lat. Tel. 668-681880.
Szukamy malarzy, tynkarzy,
glazurników, monterów zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.
Praca na produkcji – Katowice
Panewniki. Praca w systemie
zmianowym. Szczegółowe informacje pod nr tel. 519-831-759.
Restauracja- cukiernia VERTIGO w Rudzie Śląskiej-Halembie i
Paniówkach przyjmie do pracy cukierników, pomoc cukiernika oraz
kelnerów. Mile widziane doświadczenie. Tel. 515-081-174, 515262-173.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych. Tel. 603975-040.
Poszukujemy osób z znajomością języka niemieckiego w celu
nawiązywania i pielęgnacji kontaktów z niemieckimi ﬁrmami budowlanymi. Mile widziani studenci. Kontakt kadry@budosprzet.pl
lub 32 388-99-25.
„Zatrudnię szwaczkę/krawcową do szycia pasów ortop.
Umowa o pracę. Premia. Tel.
791-018-275.
Pracownika/emeryta na ¼ etetu, z językiem niemieckim. Tel.
602-114-157.
Zatrudnimy do sprzątania siłowni w Halembie. 3 zmiany. Tel.
789-124-962.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię stare obrazy, antyki. Tel.
883-792-678.
Sprzedam kontenery budowlane, szatnie, kontenery na narzędzia. Tel. 531-112-344.
Do wynajęcia plac utwardzony.
Tel. 793-654-465.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Łucznictwo

RUGBY

Rudzkie łuczniczki w kolorze srebra Gryfy na plaży w Łodzi
W marcu br. cieszyliśmy się ze świetnego
występu i ogromnego sukcesu kadetek UKS-u
Grot, które w Halowych Mistrzostwach Polski
Juniorek i Juniorów Młodszych w Łucznictwie
zajęły pierwsze miejsce i wywalczyły tytuły
drużynowych mistrzyń Polski. Tym razem drużyna UKS-u Grot, w skład której weszły: Patrycja Boniek, Dominika Klyszcz i Justyna Wyciślik, podczas XXII Finałów Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie Klasycznym zajęła 2. miejsce, zdobywając zarazem tytuł Wicemistrza Polski Juniorek Młodszych na
rok 2016.
Areną olimpijskich zmagań dla ponad 170
kadetek i kadetów był Dobrcz (woj. kujawskopomorskie), a nasz klub reprezentowała czteroosobowa ekipa, która zrobiła wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony podczas każdego z trzech dni sportowej rywalizacji. W piątek
przeprowadzono kwalifikacje, w trakcie których sklasyfikowano 81 zawodniczek (kadetek): Patrycja Boniek (w sumie 1279 pkt, przekładających się na szóstą pozycję po kwalifikacjach); Dominika Klyszcz (w sumie 1262 pkt,
dające jej ósmą pozycję po kwalifikacjach); Justyna Wyciślik (w sumie 1214 pkt, dzięki którym po kwalifikacjach uplasowała się na 13.
pozycji). Wśród kadetów sklasyfikowano 91
zawodników, a wśród nich Patryka Szredera,
który zdobył łącznie 1126 pkt, dzięki czemu
kwalifikację zakończył na 38. pozycji. Suma
punktów zdobytych indywidualnie przez
dziewczyny kwalifikowała je do dalszej rywalizacji drużynowej na pozycji pierwszej. Natomiast Patrycja z Patrykiem po kwalifikacjach
zajmowali miejsce 9. Analizując zdobycze
punktowe naszych reprezentantów na kolejnych odległościach, jak również w całej tzw.
rundzie FITA, należy zwrócić uwagę na to, że
w prawie każdym przypadku padły nowe rekordy życiowe. Skutkowało to świetnymi indywidualnymi lokatami naszych dziewcząt za poszczególne odległości, co między innymi znalazło swoje odzwierciedlenie w zdobyciu przez
Patrycję Boniek tytułu mistrzyni Polski za
strzelanie na 40 m oraz II wicemistrzyni Polski
za strzelanie na 60 m.

W sobotę (6.08.) nasi rugbiści wzięli
udział w towarzyskim turnieju rugby
plażowego, który rozegrany został w Łodzi w centrum handlowym Manufaktura
pod hasłem „Bierhalle Beach Rugby
2016”.
Rudzianie pojechali tam w składzie:
Dominik Bryński, Łukasz Fura, Michał

dobrą grę, wygrywając 4:1. Tu warto
nadmienić, że szczególne spustoszenie
w szeregach rywali siał Dominik Bryński, zdobywca dwóch przyłożeń.
Ostatnim grupowym rywalem był
świetnie dysponowany tego dnia zespół
Rugby Zgierz, który poprzednie spotkania wysoko wygrywał, nie tracąc nawet

Łucznicy świetnie wypadli podczas zawodów.
Sobotnia rywalizacja miała z kolei charakter
pojedynków bezpośrednich (rundek) i odbywała
się we wszystkich kategoriach: indywidualnych,
drużynowych oraz mikstów (ale tylko do półfinałów). Kapitalny występ na swoim koncie zanotował Patryk Szreder, który pewnie odprawiał
swoich rywali, wygrywając cztery kolejne pojedynki, czym wszystkim sprawił ogromną niespodziankę. Zatrzymał się dopiero w ćwierćfinale, w którym minimalnie uległ znacznie bardziej utytułowanemu i doświadczonemu rywalowi z Poznania. Ostatecznie w końcowej klasyfikacji indywidualnej XXII Finałów OOM
uplasował się na świetnej, ósmej pozycji. Prawie tak samo dobrze swój start indywidualny
zakończyła Dominika Klyszcz, zajmując ostatecznie bardzo dobre, dziewiąte miejsce. Do
większego sukcesu zabrakło odrobinę szczęścia podczas pojedynku w 1/8 finału, w którym
prowadziła już 5 do 1. Stres i nerwy spowodowały, że Dominika ostatecznie uległa (baraż)
swojej konkurentce z Żywca, która później dotarła aż do finału, zdobywając tytuł indywidualnej wicemistrzyni Polski. Trochę gorzej podczas strzelań pojedynkowych zaprezentowały
się nasze dwie pozostałe zawodniczki, które
skończyły rywalizację indywidualną na wcześniejszych etapach indywidualnego turnieju

mistrzowskiego (Patrycja w 1/16, a Justyna
w 1/24), przegrywając swoje pojedynki również po barażach. Po południu rozpoczęto
pojedynki drużynowe oraz w mikstach. Drużyna naszych kadetek szybko odprawiła konkurencyjne zespoły, by tak jak się tego spodziewaliśmy, pewnie zameldować się w półfinałach. Natomiast nasz mikst uległ
w ćwierćfinale konkurencyjnemu mikstowi
z Żywca (późniejszym mistrzom Polski),
ostatecznie klasyfikując się na 8. pozycji.
Ostatni dzień rywalizacji był dniem, w którym udało się awansować do półfinałowych
etapów rywalizacji. Dziewczyny z UKS
-u Grot pewnie wygrały swój półfinał z zespołem z Jarosławia, a w finale czekał już na nie
tylko zespół „Łucznika” Żywiec. Rozpoczęliśmy dobrze, bo od prowadzenia 2:0. Kolejny
„set” był remisowy, czyli stan rywalizacji
zmienił się na 3:1. Niestety w dalszej fazie pojedynku rywalki wspięły się na wyżyny swoich umiejętności, za to naszym dziewczętom
zdarzyły się nieprecyzyjne strzały. Ostatecznie, zespół UKS-u Grot w składzie: Patrycja
Boniek, Dominika Klyszcz i Justyna Wyciślik
uległ żywieckiej drużynie wynikiem 3:5, zadowalając się zdobyciem tytułów drużynowych wicemistrzyń Polski na rok 2016.

Dla rudzkich rugbystów był to zacięty turniej.
Jurczyński, Patryk Kołodziej, Mateusz
Magner, Damian Pałus, Marcin Pyrek
i Artur Stankiewicz. Dziesięć zespołów
zostało podzielonych na dwie grupy, w których spotkania rozegrano systemem każdy z każdym. Nasi zawodnicy jako
pierwszych rywali dostali zespół Młode
Budo SA, czyli bezpośrednie zaplecze
zespołu Budowlani SA Łódź, organizatora turnieju i mistrzów Polski w rugby
piętnastoosobowym. Gryfy niestety musiały uznać wyższość rywali wynikiem
4:1. Drugim spotkaniem grupowym był
mecz z zespołem RK Zduńska Wola,
niestety minimalnie przegrany 1:2 mimo
ambitnej pogoni Gryfów za wynikiem
w drugiej połowie spotkania. Trzecim
rywalem rudzian był zespół Fabrykanci
Pabianice i tutaj nasi w końcu pokazali

przyłożenia. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym 1:1.
W drugiej połowie Gryfy zdołały wyjść
na prowadzenie 2:1, którego niestety
nie udało się dotrzymać do końca. Po
przyłożeniu reprezentanta Polski Piotra
Karpińskiego Zgierz zremisował 2:2.
Po takich rozstrzygnięciach w fazie grupowej rudzianom przyszło zagrać
o siódme miejsce. Przeciwnikiem był
zespół Mazovia Mińsk Mazowiecki,
z którym rudzianie zwyciężyli 3:1.
W turnieju zwyciężył zespół gospodarzy
Budowlani SA Łódź, wygrywając w finale z Rugby Zgierzem 5:2. Nasz zespół
wrócił do grania na piasku po sześciu
latach przerwy i była to dobra rozgrzewka przed przygotowaniami do startu
w II lidze rugby piętnastoosobowego.
REKLAMA

Piłka nożna

Slavia rozgrywa się przed ligą – pomógł jej Wawel
Mecz akcji, bramek i walki zobaczyli kibice Slavii i Wawelu. Drużyny zmierzyły się
w meczu sparingowym. Mimo iż Wawel zagrał dobre spotkanie, to musiał schodzić z boiska z wynikiem 1:5.
– Jestem zadowolony z postawy drużyny.
Był to dla nas ważny sprawdzian przed ligą.
Mówiono, że Wawel Wirek jest w budowie, ale
zostawił po sobie pozytywne wrażenie na boisku. Mieliśmy mecz pod kontrolą. Utrzymywaliśmy się przy piłce i zdobywaliśmy bramki.
Zdobywali je napastnicy, a to dla trenera bardzo ważne. Dobrze spisał się też bramkarz
Adam Grzesiak – mówił po spotkaniu Jacek
Dudka, trener Slavii. Bramki dla Slavii strzelili: 2x Moritz, 2x Zalewski i jedną Wujec.

Dla Wawelu zapunktował Aleksa. Na ławce
Wawelu zasiadł od niedawna pełniący fukcję
trenera Tomasz Grozmani, który jako piłkarz
zaliczył w barwach Ruchu Radzionków 18
występów w ekstraklasie. Trener „pierwszej”
prowadził wcześniej m.in. Slavię Ruda Śl.,
ŁTS Łabędy oraz młodzieżowe drużyny Górnika Zabrze.
Piłkarze Grunwaldu przygotowują się do
zbliżającego dużymi krokami sezonu klasy
okręgowej. W sobotę (6.08.) w godzinach dopołudniowych rozegrali gierkę z juniorami
młodszymi z rocznika 2001. Wynik był sprawą drugorzędną (nadmienimy, że wygrał I zespół), trenerzy zebrali za to spory materiał do
analizy. W trakcie drugiej części meczu mię-

Derbowy sparing.
dzy słupki bramki juniorów powędrował
Mohamed Lamlih (wrócił z wypożyczenia
do Górnika Wesoła), który obronił rzut.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
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