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i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne,
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668-447-277

Unikalni rudzianie
nagrodzeni

ODDZWONIMY
Dojeżdżamy do Klienta

* 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

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

DYŻUR REDAKTORA

Magdalena
Buchta

tel. 503-590-069

600+ PROMOCJI NA 4 URODZINY

BYKOWINA

ZYSK 11 zł

SZYNKA
KRÓLEWSKA

2199
kg

• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM

1499

17

99

szt.
KAWA
ROZPUSZCZALNA
JACOBS KRÖNUNG, 200 g

kg

GOLEŃ WOŁOWA
Z KOŚCIĄ

TYLKO 10-12 października 2016 r.

0,4 kg + 0,4 kg

PROSZEK DO
PRANIA, ŻEL DO
PRANIA – PERSIL
2,8 kg

KAWA

ZYSK 6 zł MIELONA

WOSEBA,

9

• 500 g

99
opak.

TUŃCZYK KAWAŁKI
• w sosie własnym
• w oleju

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

PŁYN DO
PRANIA
WOOLITE
2l

Oferta ważna od czwartku 6 października do środy 12 października 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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SESJA RADY MIASTA

JUBILEUSZ

Wrześniowe
obrady

60 lat tradycji i nowoczesności

cą nadania nazwy dla trasy N-S w Rudzie Śląskiej, regulaminu korzystania z cmentarzy
komunalnych, czy dochodów i wydatków
oraz przychodów w tegorocznym budżecie
naszego miasta.

Na początku sesji wyróżniono oraz podziękowano
gościom specjalnym, czyli zawodnikom klubów
ZKS Slavia oraz KS Pogoń Ruda Śląska, którzy wrócili niedawno z medalami z Mistrzostw Polski Seniorów w Zapasach. Wysłuchano także sprawozdania z pracy prezydent miasta w okresie międzysesyjnym, które dotyczyło m.in. wyników głosowania
w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 (szczegóły na str.13), otwarcia Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim oraz strefy suchej w Aquadromie.
Podczas czwartkowej sesji (29.09.) przyjęto również wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także
nadano rudzkiemu odcinkowi trasy N-S nazwę rodziny Gürtlerów oraz wrócono do sprawy zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej,
czy kwestii wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Aquadromu. Uchwały te zostały
przyjęte przez radnych. Najwięcej dyskusji wzbudził
jednak punkt obrad dotyczący przesunięć budżetowych oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynikało to m.in. z faktu, że w ramach budżetu
należało zrezygnować z części zadań po to, by zrealizować pilniejsze i bardziej możliwe do wykonania. Dotyczy to m.in. stworzenia parkingów w Bykowinie, gdzie, jak się okazuje, trzeba czekać na decyzję marszałka województwa w sprawie możliwości
wycinki pobliskich drzew, tymczasem obecnie to
właśnie marszałek województwa, a nie ościenne
miasta, wydaje decyzje o pozwoleniu na wycinkę, co
wydłuża całą procedurę, choć tylko w tym roku
w przypadku naszego miasta złożono ok. 80 wniosków do rozpatrzenia. Ostatecznie także ten projekt
uchwały został przyjęty przez radnych.
JO

Podczas jubileuszowych obchodów absolwenci III LO mogli spotkać się z kolegami ze szkolnej ławy. A tych było sporo, bo w jubileuszu
wzięło udział około 500 osób. – To oznacza, że
co dziesiąty absolwent pojawił się u nas, ponieważ w tym roku nasze mury opuścił pięciotysięczny uczeń – mówi dr Rafał Otręba, dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana
Pawła II. III Liceum Ogólnokształcące powstało
w 1956 roku. Pierwotnie szkoła znajdowała się
przy ul. Koszarowej. Natomiast od 1999 roku jej
siedziba mieści się przy ul. Oświęcimskiej.
Obecnie w ZSO nr 3 w klasach gimnazjalnych
uczy się 381 uczniów, natomiast w liceum – 348
osób. W 1969 roku, ówczesny nauczyciel historii, dr Pelagia Kwapulińska, została założycielem
Izby Pamięci, następnie przekształconej w Muzeum Szkolne. W 2001 roku muzeum otrzymało
imię jej założycielki. Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było także włączenie jej do Klubu
Przodujących Szkół, co miało miejsce w 1990
roku.
Jednak szkoła to nie tylko edukacja, ale również miejsce wszechstronnego rozwoju ucznia.
Służą temu Teatr Klakier, którego członkowie
niedawno zostali laureatami V Festiwalu Małych
Form Artystycznych. Uczniowie, którzy kochają
podróże udzielają się w Klubie Górskim „Bez
Granic”, obchodzącym w tym roku 20-lecie ist-

Foto: JO

W tej szkole zawsze najważniejszy był i nadal jest uczeń, jej duszą jest nauczyciel, ale dumą są absolwenci – taka
dewiza od lat przyświeca III Liceum Ogólnokształcącemu, które znajduje się w Kochłowicach. W tym roku obchoZa nami kolejna sesja rudzkiej Rady Miasta. dzone jest 60-lecie szkoły, a jubileuszowe spotkanie było możliwością do przypomnienia wartości, które są w niej
W trakcie czwartkowych obrad (29.09.) radni
kultywowane oraz okazją do wspomnień.
przyjęli szereg uchwał, w tym m.in. dotyczą-

Absolwenci szkoły spotkali się podczas uroczystego apelu.
nienia. Każdy rok przynosi pomysły oraz sukcesy. I tak, w ubiegłym roku szkolnym uczniowie
ZSO nr 3 zwyciężyli w konkursie „Niemiecki
ma klasę”, organizowanym przy współpracy z Instytutem Goethego, a w samej szkole stworzona
została Strefa Kreatywności, Nauki i Relaksu, co
było odpowiedzią na potrzeby uczniów. To miej-

sce, w którym młodzież może odpocząć i porozmawiać w sprzyjającej atmosferze. Bo też i zawsze uczeń był w ZSO nr 3 na pierwszym miejscu. – W tej szkole zawsze najważniejszy był uczeń,
jej duszą jest nauczyciel, dumą są absolwenci
– podkreślał podczas uroczystego apelu dyrektor
ZSO nr 3.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.09.2016 r. do dnia 17.10.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 846/48 o powierzchni
1411 m2, obręb Orzegów, zapisaną na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00008936/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
REKLAMA

Przy zwolnieniach z pracy, w szczególności grupowych, coraz częściej słyszy się nazwę „outplacement”. Jest to nic innego jak program aktywizacji zawodowej osób,
które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak np. procesy restrukturyzacyjne odbywające się w zakładach pracy czy problemy ekonomiczne. Outplacement to szybka reakcja zapewniająca kompleksowe wsparcie w nowej sytuacji – reakcja pozwalająca uchronić się przez długotrwałym bezrobociem. To kierunek,
którego celem jest niedopuszczenie do stagnacji zawodowej osób zwolnionych. Dlatego już ponad 40% polskich firm, które przeprowadzają zwolnienia grupowe
korzysta z tych działań.

Szybka i skuteczna reakcja na utratę pracy

Na Śląsku, w odpowiedzi na regionalną
sytuację rynkową różnego rodzaju instytucje, jak np. Wojewódzki Urząd Pracy, starają się przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym skutkom utraty pracy. Obecnie
kilkanaście podmiotów rynku pracy działających na Śląsku, w oparciu o umowy
zawarte z WUP, realizuje projekty związane ze wsparciem w zakresie outplacementu. Wśród nich jest Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o., która realizuje projekt pt. „Kierunek zmiana”. RAR
INWESTOR to instytucja, która od prawie
20 lat zajmuje się szeroko pojętą promocją

zatrudnienia i doskonale zna lokalny rynek
pracy, dlatego w ramach realizowanego
projektu przewidziane są wyłącznie takie
formy wsparcia, które odpowiadają na faktyczne lokalne zapotrzebowanie osób
zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wśród nich są m.in.: szkolenia
zawodowe, których celem jest podnoszenie lub nabywanie nowych kwalifikacji,
szkolenia związane z poruszaniem się po
rynku pracy, konsultacje i doradztwo zawodowe pomagające w znalezieniu zatrudnienia oraz 6-miesięczne staże. Projekt

wyróżnia to, że na każdym etapie uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe. Zatem
można otrzymać zwrot kosztów dojazdu
na szkolenia i staże oraz stypendium szkoleniowe, ale przede wszystkim stypendium
stażowe, które wynosić będzie 1750,00 zł
netto miesięcznie (równowartość kwoty
ok. 2400,00 zł brutto w przypadku standardowego zatrudnienia na umowę o pracę).
W ramach projektu korzyści mogą uzyskać
również przedsiębiorcy, którzy przyjmą
osobę na staż. Dla nich przewidziana jest
refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz zwrot kosztów związa-

nych z utworzeniem stanowiska stażu (np.
zakup odzieży roboczej, drobnych sprzętów i narzędzi itp.). Ponadto projekt zakłada, że co najmniej 50% uczestników po
odbyciu stażu uzyska zatrudnienie w miejscu jego odbywania. RAR INWESTOR
szacuje jednak, że odsetek ten będzie zdecydowanie wyższy. Udział w projekcie,
zarówno dla uczestników, jak i przedsiębiorców, jest całkowicie bezpłatny, gdyż
projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
skierowany jest do mieszkańców Rudy

Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic Siemianowic Śląskich. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście w biurze projektu
przy ul. Wolności 6 w Rudzie śląskiej, emailowo: bp@rarinwestor.pl, telefonicznie pod numerem (32) 248-77-86 wew. 23
lub 22 lub odwiedzić stronę www.rarinwestor.pl.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Kolejny cykl spotkań wystartował
Mieszkańcy Halemby jako pierwsi mieli okazję spotkać się z prezydent miasta Grażyną Dziedzic, podczas jesiennej tury spotkań w dzielnicach. Przy tej okazji rudzianie mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia w mieście, a także
zgłosić problemy, z którymi borykają się na co dzień. – Te spotkania to najlepszy sposób komunikacji z mieszkańcami i mój
obowiązek – podkreśla prezydent Dziedzic
Krzysztof Mejer. W 2016 roku wykonano m.in. remont nawierzchni jezdni ulicy Piotra Skargi na odcinku od ulicy
Śmiłowickiej do zjazdu do elektrowni
oraz remont nawierzchni ul. 1 Maja na
odcinku od ul. Brzechwy do ul. Grodzkiej. W ramach remontów bieżących
wykonano naprawy chodników przy
ul. Leśnej 14-52, przy ul. Kłodnickiej
do ul. Gojawiczyńskiej, do przystanku
autobusowego przy kopalni, a także
chodnika przy ul. Solidarności 11.
Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Odrzańskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Prezydent miasta odpowiadała na pytania mieszkańców Halemby.
Prezydent zapowiedziała także prace,
które odbywać się będą w roku przyszłym. Zaplanowano remont nawierzch- 14 do 52 oraz opracowanie dokumenta- pozostały niezmienione. Na przyszły
ni ul. Leśnej na odcinku od budynku nr cji projektowej rozbudowy ul. Nowy rok przy Aquadromie planowana jest
Świat oraz ul. Halembskiej, a także bu- budowa siłowni napowietrznej – oddowy parkingu przy Gimnazjum nr 9.
powiadała prezydent Grażyna DzieWśród pytań mieszkańców pojawiły dzic.
się m.in. dotyczące problemu z dzikaNa spotkaniu pojawił się również temi podchodzącymi przed budynki mat terenów po elektrowni „Halemba”.
mieszkalne. – W ubiegłym tygodniu Zaniepokojony mieszkaniec ul. Piotra
podpisałem decyzję dotyczącą kolej- Skargi dopytywał, do kogo teraz należą
nych odstrzałów. W pierwszej kolejno- i jaką władzę nad ich użytkowaniem
ści myśliwy pojawi się w miejscach, posiada prezydent miasta. – Tereny te
gdzie mamy zgłoszenia od mieszkań- należą do spółki Bravet z Warszawy
ców o pojawianiu się dzików – tłuma- – mówił wiceprezydent Mejer. – Od
czył Krzysztof Mejer. – Dziki przycho- ubiegłego roku wywożone w to miejsce
dzą w miejsca gdzie mieszkańcy wyrzu- są osady pościekowe. Niestety, firma ta
cają jedzenie dlatego uczulam, żeby na realizację swojej działalności posiawzajemnie się pilnować i zwracać uwa- da zgodę marszałka województwa ślągę sąsiadom postępującym w ten spo- skiego, miasto zaś nie ma nad nią żadsób – dodał.
nej władzy. Sprawdzimy jednak na miejJedna z mieszkanek dopytywała scu, czy wszystko odbywa się zgodnie
o siłownię napowietrzną, która miała z prawem – zapewniał.
Władze miasta spotykają się z mieszkańcami dwa razy roku. powstać przy Aquadromie. – Te plany 
Arkadiusz Wieczorek
Foto: AW

Foto: AW

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania działań inwestycyjnych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących Halemby. Do
największych prowadzonych w tej
dzielnicy inwestycji należą: termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr
25 przy ulicy Piotra Skargi, która zakończona zostanie w grudniu a jej koszt
szacowany jest na 670 tys. złotych, oraz
budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja, na którą
również przeznaczono prawie milion
złotych. – W ramach budżetu obywatelskiego ułożono kostkę brukową na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy. Inwestycją, na którą czekali młodsi mieszkańcy dzielnicy była z pewnością budowa pumptracku w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 – mówił Michał Pierończyk, zastępca prezydent miasta.
Inwestycje dotyczące infrastruktury
drogowej
omówił
wiceprezydent

OGŁOSZENIE

Harmonogram
jesiennych
spotkań
prezydent
Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:
6.X. – czwartek, godz. 17.00,
Wirek i Czarny Las
– Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Główna 1;
10.X. – poniedziałek,
godz. 17.00,
Bykowina
– R.O.D. Sielanka,
ul. Plebiscytowa;
13.X. – czwartek, godz. 17.00,
Nowy Bytom i Chebzie
– Miejskie Centrum Kultury,
ul. Niedurnego 69;
17.X. – poniedziałek,
godz. 17.00,
Ruda
– Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Janasa 28;
24.X. – poniedziałek,
godz. 17.00,
Godula i Orzegów
– Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Bytomska 45;
27.X. – czwartek, godz. 17.00,
Bielszowice
– Dom Kultury,
ul. Kokota 170;
3.XI. – czwartek, godz. 17.00,
Kochłowice
– Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3,
ul. Oświęcimska 90.
REKLAMA
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| ORZEGÓW/CHEBZIE

Problem bulwersujący naszych Czytelników to brak pokryw
studzienek kanalizacyjnych. Te znikają z ulic, parkingów i chodników, co powoduje zagrożenie dla pieszych i kierowców.
– W ostatnim czasie to jakaś plaga. Nie ma tygodnia żebym
nie widział miejsca, gdzie brakuje pokrywy studzienki – żali się
pan Ernest, mieszkaniec Wirku. – Trzeba uważnie patrzeć pod
nogi, żeby nie wpaść i czegoś sobie nie złamać – dodaje.
dowego za pomocą haka wyciągnęli
z jezdni metalowa pokrywę i odjechali w kierunku ul. Dworcowej.
– Strażnicy po penetracji terenu wytypowali pojazd mogący mieć związek z kradzieżami metalowych pokryw studni kanalizacyjnych i deszczowych. Na miejscu ustalono i wylegitymowano właściciela samochodu
– tłumaczy Tomasz Parzonka, rzecznik prasowy rudzkiej Straży Miejskiej. – Okazało się, że właściciel
pojazdu był już
wcześniej zamieszaStraż Miejska kontroluje systematycznie
ny w podobne krazłomnice. W przypadku podejrzenia, że
dzieże. Po otwarciu
w punkcie skupu złomu znajdują się elementy
pojazdu strażnicy
infrastruktury, sprawa przekazywana jest policji.
ujawnili kamizelki

Foto: Straż Miejska

Tego typu zgłoszenia często traﬁają do Straży Miejskiej. W czwartek
(29.09.) około godziny 10 funkcjonariusze interweniowali w sprawie kolejnej kradzieży pokryw studzienek
w okolicach ulic Węglowej, Mateusza i Pawła w Orzegowie i Chebziu.
Dzięki pomocy świadka udało się
ustalić, że kradzieży dokonało dwóch
mężczyzn ubranych w zielone kamizelki odblaskowe, którzy po wyjściu
z samochodu osobowego koloru bor-

Znikające pokrywy studzienek to duże niebezpieczeństwo.
odblaskowe koloru zielonego oraz
hak do wyjmowania pokryw jak i ślady rdzy z elementów metalowych –
dodaje.
Na miejsce wezwano patrol policji,
który przejął wykonywanie dalszych

Zaparkujemy przy Cichej

czynności procesowych na miejscu
zdarzenia. Sprawcom kradzieży, którzy w tym przypadku byli mieszkańcami Rudy Śląskiej, grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.
Arkadiusz Wieczorek

| BIELSZOWICE

Foto: MB

– W związku z brakiem miejsc postojowych w rejonie cmentarza w Bielszowicach, miasto rozpoczęło przebudowę ul. Cichej stanowiącą dojazd do
tego cmentarza, gdzie powstaną dodatkowe miejsca parkingowe – informuje Mariusz Pol, zastępca naczelnika
Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. Do końca tego roku
w Rudzie Śląskiej ma powstać ok. 300
dodatkowych miejsc parkingowych.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie
z przepisami miasto może budować
parkingi jedynie na swoim gruncie.
Magdalena Buchta

Przy ul. Cichej powstaną nowe miejsca parkingowe.

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

Znaleziono ciało 18-latka
Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałkowy (3.10.) poranek w Rudzie
Śląskiej. Przy ul. Dąbrowskiego znaleziono ciało 18-letniego chłopaka. Okoliczności tragedii bada policja wraz z prokuraturą.
Ciało młodego rudzianina znaleziono
w okolicy kamienicy, w której mieszkał
18-latek. Zwłoki znajdowały się w odległości kilkudziesięciu metrów od budynku. Na miejsce przyjechała zarówno policja, jak i prokuratura, która ma zbadać
sprawę. Na razie nie wiadomo, jakie były
okoliczności śmierci 18-latka. W celu ich
wyjaśnienia przesłuchiwani są świadkowie. Przyczyny śmierci 18-latka mają
być znane po sekcji zwłok.
JO
OGŁOSZENIA

Problem braku miejsc parkingowych to wyzwanie dla władz
Rudy Śląskiej. Jedną z dzielnic, która cierpi na niedostatek
miejsc postojowych, są Bielszowice. Mieszkanka tej części
miasta postanowiła zainterweniować właśnie w tej sprawie.
Ze znalezieniem miejsca parkingowego problem najczęściej mają osoby
odwiedzające cmentarz przy ul. Kokota. Znajdujący się przy nim chodnik
niemal zawsze zastawiony jest przez
samochody. – Gdy przyjeżdżamy na
cmentarz, zawsze mamy problem z zaparkowaniem – podkreśla rudzianka.
– Samochód zostawiamy gdzieś dalej,
jednak dla osób starszych jest to mało
komfortowe – dodaje.
Okazuje się, że miasto ma w planach zwiększenie liczby miejsc parkingowych w tym miejscu. Jak udało
nam się ustalić – już ruszyły prace.

KRONIKA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju
217) wykazu wolnego lokalu
użytkowego stanowiącego garaż
murowany nr 25 o powierzchni
użytkowej 16,30 m2 położonego
w zespole 17 boksów garażowych
w Rudzie Śląskiej przy ul. Stefana
Żeromskiego, który zostanie
sprzedany w drodze przetargu
z jednoczesnym oddaniem
w użytkowanie wieczyste
1/17 części działki nr 1121/43
(o powierzchni 362 m2, obręb Ruda,
k.m.11, KW nr GL1S/00007894/0),
na której garaż jest usytuowany
i ustanowieniem odpłatnej
służebności gruntowej na działce
nr 1123/43 (o powierzchni
1019 m2, obręb Ruda, k.m.11,
KW nr GL1S/00007896/4).
Cena wywoławcza netto do
przetargu wynosi – 10.000,00
zł, wynagrodzenie za służebność
1.380,00 zł + VAT.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Trwa walka
z pseudografﬁciarzami

Szkody bywają różne – czasem jest to duża powierzchnia, czasem kilka napisów. Zawsze są to jednak olbrzymie straty ﬁnansowe. – Jako zarządca nieruchomościami często stoimy przed dylematem, czy środki, którymi dysponujemy na utrzymanie budynków,
przeznaczać na remonty dachów, wymianę
okien, czy usunięcie grafﬁti szpecących elewację budynków – tłumaczy Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS
Sp. z o.o. – W większości przypadków naprawienie szkody polega na przywróceniu
stanu poprzedniego poprzez zamalowanie
napisów – dodaje.
Przed podobnym dylematem stają wszyscy zarządcy budynków, zarówno duże spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jak i prywatni właściciele budynków. Naprawa szkód
to często bardzo olbrzymie sumy. – Koszty
są różne i zależą od wyceny szkody. Potraﬁą

zamknąć się kwotą 500 zł, ale
w przypadku remontu całej
elewacji mogą osiągnąć
wartość nawet 25 000
zł
–
tłumaczy
Krzysztof Mikołajczak.
Sprawy zniszczeń każdorazowo
zgłaszane są organom ścigania, jednak
nie
zawsze
sprawców udaje się
schwytać. W przypadku
wykrycia sprawcy sąd zwykle
nakazuje takiej osobie naprawę szkody,
jednak i to nie zawsze jest łatwe, ponieważ
pieniędzy tych często nie udaje się wyegzekwować. Dlatego zarówno zarządcy budynków jak i straż miejska oraz policja apelują

Foto: MB

Sporo interwencji naszych Czytelników dotyczy szkód wyrządzanych przez
pseudograﬃciarzy na elewacjach budynków, garaży, płotach itp. Malunki
pojawiają się wszędzie i nie ma chyba miejsca, które uchroniłoby się przed tą
plagą. Zniszczenia pojawiły się na Urzędzie Miasta, elewacjach kościołów, na
co dzień dotyczą też elewacji budynków zarządzanych m.in. przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. W ciągu ostatnich 18 miesięcy
MPGM TBS odnotował zniszczenia na ponad 50 budynkach.

o pomoc w walce
z pseudografﬁciarzami
poprzez natychmiastowe powiadamianie o osobach niszczących wspólne mienie.
Arkadiusz Wieczorek

STUDIO MEBLI KUCHENNYCH
ul. Niedurnego 131, Ruda Śl. (przy rondzie w Chebziu), tel. 32 793-45-92, 795-400-776

www.falke.pl | studio@falke.pl
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Chociaż za
oknem jesień, w Twoim sercu zagości wiosna. Wszystko za sprawą pewnego sympatycznego mężczyzny.
Byk – Pokonasz przeszkody jakie pojawiają
się na Twej drodze
i nareszcie uwierzysz we własne
możliwości.
Bliźnięta – Najprawdopodobniej już niedługo otrzymasz wiadomość, na którą z niecierpliwością czekasz. Okaże się, że
wszystko idzie po Twojej myśli.
Rak – Czujesz się zawiedziony, że awans,
na który tak liczyłeś,
przeszedł Ci koło nosa. Wkrótce
będziesz miał kolejną szansę.
Lew – Zwróć teraz
uwagę na swoje zdrowie. Postaraj się jak
najwięcej wypoczywać i relaksować. Jeśli zadbasz o siebie,
unikniesz długiej kuracji.
Panna – Nie poddawaj
się ponurym, jesiennym nastrojom. Jeśli
tylko pogoda będzie sprzyjać,
wybierz się na długi spacer.

Waga – Zaczniesz powoli uczyć się trudnej
sztuki wybaczania. Co
więcej, odkryjesz, że też masz
za co przepraszać. Zapomnij
o dawnych urazach.
Skorpion – Od dawna
odkładana
podróż
w końcu będzie miała
szansę się odbyć. Wszystko dokładnie zaplanuj.
Strzelec – Niczego
nie zmieniaj, nie zwalniaj tempa, bo zmierzasz w dobrym kierunku. Sprawy zawodowe idą gładko dzięki
Twojej inwencji.
Koziorożec – Staraj
się nie tracić dobrego
humoru. Pamiętaj, że
pozytywne myślenie to czasem
połowa sukcesu. Głowa do góry.
Wodnik – Uważaj,
ktoś chce wykorzystać
Twoją łatwowierność.
Nie żyruj nikomu kredytu i nie
udzielaj pożyczki.
Ryby – Poproś szefa
o rozmowę na temat
Twojej kariery. To dobry moment na wynegocjowanie
awansu lub premii.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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Poziomo: 1– urządzenie do prac pod wodą, 5
– dawny rower, 8 – część jelita grubego, 9 – wirnik, 11 – rasa psa, 12 – zażalenie, 15 – inkarnacja
boga Wisznu, 17 – pierw. chem., 20 – operator
różniczkowy, 21 – wyrodek, 24 – na nodze Małysza, 25 – mit. gr. myśliwy beocki rozszarpany
przez własne psy, 28 – kłam, 29 – tarka, 32 – potrzebne podejrzanemu, 33 – zubożały samuraj, 36
– niewiasta wzięta w jasyr, 39 – znak zodiaku, 42
– ukochana Rembrandta, 43 – taras, 45 – drzazga,
46 – gat. prozy arabskiej, 47 – syn króla Sparty,
zabity przez Heraklesa.
Pionowo:1 – niejedna w talii, 2 – mit. egip.
bóg burzy i zła, 3 – ﬁltr organizmu, 4 – kolor w kartach, 5 – starszy pasterz owiec, 6 – bibelot, 7 –
trzos, sakiewka, 10 – gat. pszenicy, 13 – ryba
z kolcem jadowym, 14 – rodzaj wideł, 16 – czarna woda, 17 – znak zodiaku, 18 – miasto w Estonii, 19 – część wagi, 21 – mit. gr. bóg wiatru
zach., 22 – wydra morska, 23 – makaron w kształcie kwadracików, 26 – roln. tryjer, maszyna do
czyszczynia ziarna, 27 – ssak zaliczany do antylop, 30 – mit. rzym. bogini łowów i księżyca, 31
– do pieczętowania listów, 34 – dwukołowa taczka, 35 – wywołuje pożar, 37 – ostrew, 38 – lasso,
40 – podąża do niej karawana, 41 – ryż niełuszczony, 44 – komin wulkaniczny.
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Hasło krzyżówki nr 35 brzmiało: Rozdarte serca. Nagrodę otrzymuje Maria Kawoń. 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 Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

WRÓŻKA
JADZIA

Jakub
i Filip
Sroka
synowie
Moniki
i Michała
ur. 16.09.
(2380 g
i 45 cm,
1980 g
i 47 cm)

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
REKLAMA

Wojciech Witkowski
syn Joanny i Grzegorza
ur. 26.09. (2350 g i 51 cm)

Amelia Dąbrowska
córka Agnieszki i Michała
ur. 24.09. (3800 g i 55 cm)

Lenka Czyszczon
córka Lidii i Piotra
ur. 28.09. (2750 g i 54 cm)

Maria Malwina Turaczyk
córka Malwiny i Sebastiana
ur. 28.09. (3980 g i 55 cm)

Marcel Rakoczy
syn Żanety i Krystiana
ur. 27.09. (3642 g i 57 cm)

Magdalena Hajduk
córka Karoliny i Pawła
ur. 27.09. (2800 g i 55 cm)

Kaja Brzezińska
córka Aleksandry i Rafała
ur. 27.09. (4390 g i 57 cm)

Filip Snochowski
syn Katarzyny i Macieja
ur. 25.09. (3600 g i 56 cm)

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja

Twojego malucha

tel. 798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
OGŁOSZENIE

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. Fryderyka Joliot-Curie 1F/10
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o.
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Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794

Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności
znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki,
aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA - czyli leczenie pod wpływem
gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
Możliwość wykonania zdjęcia

RTG.

www.wiadomoscirudzkie.pl

7

WOKÓŁ NAS | 5.10.2016

ZZA GRANICY

Poznają kulturę, historię i geografię
Polski podczas dodatkowych, sobotnich zajęć. To jednak nie wszystko.
Szkoła rozpoczęła właśnie trzeci rok
działalności i w tym samym momencie
została doceniona przez lokalną społeczność.
– Konkurs, w którym zostaliśmy dostrzeżeni, organizowany jest przez gazetę WicklowPeople oraz Wicklow County Council. Ich celem jest docenienie

Irlandzki sukces rudzianki
osób i organizacji,
Polska Szkoła założona przez pochodzącą
które poprzez swoje
z Rudy Śląskiej Monikę Kostkę działa od
działania społeczne
2014 roku. Pracująca w niej kadra dba o to,
przyczyniają się do
by dzieci wychowujące się w Irlandii nie
polepszania jakości
zapomniały o swojej tożsamości – języku,
życia lokalnej społeczhistorii i kulturze Polski. Okazuje się, że
ności hrabstwa WicPolacy na emigracji tak właśnie chcą
klow – tłumaczy Mowychowywać
swoje dzieci, a weekendowa
nika Kostka, dyrektorszkoła ma im w tym pomóc.
ka polskiej szkoły.
– Dostaliśmy nagrodę w kategorii Social Inclusion,
bie radzą. Naszym zeszłorocznym sukczyli Integracji Społecznej. Działamy
cesem była pierwsza szkolna wycieczw tym kierunku, żeby osoby polskiego
ka, podczas której zorganizowaliśmy
pochodzenia mieszkające na terenie
podchody z zadaniami związanymi
Irlandii integrowały się z Irlandczykaz polską kulturą i historią – opowiada
mi. Polakom często bardzo trudno jest
pani Monika. – Jestem wdzięczna
się tutaj zaaklimatyzować, dlatego
wszystkim tym, którzy w ciągu ostatprowadzimy dla nich m.in. kursy języnich kilku lat wspierali wielorakie
ka angielskiego. Natomiast wśród
działania naszego stowarzyszenia podzieci polonijnych krzewimy wiedzę
nieważ ten sukces nie byłby bez nich
możliwy – dodaje.
o Polsce w ciekawy i niecodzienny
Konkurs The People of the Year
sposób – dodaje Monika Kostka.
Awards był organizowany przy współObecnie do weekendowej szkoły
pracy z Wicklow Hospice Foundation.
w mieście Arklow uczęszcza 50
Duch imprezy został zachowany do
uczniów, jednak ta liczba ciągle się
końca, gdyż oprócz honorowania osób
zmienia. Dzieci, które rozpoczynają
angażujących się w działalność spoprzygodę ze szkołą trafiają do nowych
łeczną, dochód z niej powędrował na
grup, natomiast stałym bywalcom co
budowę hospicjum w tym regionie.
roku rozszerza się program nauki.
Magdalena Buchta
– Dzieci z naszej szkoły wspaniale so-

Foto: arch.

Już trzeci rok dbają o to, by
Polacy mieszkający
w Irlandii nie zapomnieli
o swoich korzeniach oraz by
ułatwić im życie poza
ojczyzną. Polsko-Irlandzkie
Stowarzyszenie Edukacyjne,
prowadzące Polską Szkołę
Weekendową KLEKS,
którego założycielką jest
pochodząca z Rudy Śląskiej
Monika Kostka, zostało
uhonorowane niezwykłą
nagrodą. Organizacja
zdobyła wyróżnienie The
People of the Year Awards
w kategorii Integracja
Społeczna i w piątek
(30.09.) odebrała statuetkę.

Nagrodę odebrały: z lewej – Monika Kostka oraz z prawej
– Izabela Wong, mama uczniów i wolontariuszka PWS ,,Kleks”.
REKLAMA
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NOWY BYTOM

ORZEGÓW

Nudelkule i inksze rogolki

Na rudzkim rynku w miniony weekend obchodzone
było święto jedzenia. Na placu Jana Pawła II stanęło
ponad 20 samochodów serwujących jedzenie z całego
świata. Tzw. foodtrucki, podróżujące w różne zakątki,
to nowy sposób na gastronomię, który trafił w gusta
mieszkańców Rudy Śląskiej.
– Świetna impreza! Widać to po tym, że ciągle trzeba
czekać na wolny stolik. Nie miałem pojęcia, że przyjdzie tu tylu rudzian – mówił Jacek, mieszkaniec Nowego Bytomia. – Chyba najbardziej podoba mi się to, że
w jednym miejscu można skosztować tylu smaków
– podkreślał.
Podczas imprezy można było skosztować burgerów
z prawdziwego zdarzenia, dań tex-mex, kuchni orientalnej, belgijskich frytek, czy zdrowych sałatek. Dla fanów
słodkości przyjechały trucki serwujące owocowo-czekoladowe kebaby, czy owoce w czekoladzie z barwnymi dodatkami. To jednak nie wszystko. Podczas trzydniowej inwazji foodtrucków organizowano także konMB
kursy – m.in. jedzenia na czas.

RUDA

O śląskim
dziedzictwie
Sylwetki oraz dokonania wybitnych Ślązaków, osiągnięcia i odkrycia naszych przodków, a także dziedzictwo naszego regionu – to wszystko można poznać bliżej
w rudzkim Muzeum Miejskim dzięki wystawie Silesius.
Prezentowani są na niej wielcy Ślązacy, którzy na przestrzeni prawie dziesięciu wieków działali w różnych
dziedzinach życia. Ekspozycja ukazuje postacie wybitnych Ślązaków od średniowiecza do współczesności.
Ukazano śląskich świętych, naukowców, arystokratów
oraz sportowców. – Natchnieniem do stworzenia tej wystawy był dla mnie fakt, że Śląsk w naszej europejskiej
świadomości jest obecny, ale zarazem wszyscy na świecie doznajemy pozytywnych skutków pracy wielu ludzi,
którzy pochodzili właśnie ze Śląska. Postanowiłem
w ten sposób przypomnieć Europie o Śląsku, ale jednocześnie sprawić, żeby ta wystawa była zaproszeniem do
tego, by spojrzeć na dzisiejszy Śląsk – też pełen ciekawych ludzi i możliwości na inwestycje, zwłaszcza inwestycji w ludzi – tłumaczy inicjator wystawy, europoseł
Marek Plura. Dotychczas wystawę Silesius można było
zobaczyć m.in. w Mysłowicach, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, czy Piekarach
Śląskich. Teraz dotarła także do Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, a jej
wernisaż odbędzie się 7 października o godz. 12. Dodajmy, że za merytoryczne przygotowanie ekspozycji odpowiada dr Łucja Staniczkowa – regionalistka, wiceprezes Związku Górnośląskiego.
JO

Foto: CIS „Stary Orzegów”

Finał festiwalu
#MAM Garaż

O śląskich kulinariach opowiadał Marek Szołtysek.
lejne spotkania (godzina 16.00) odbędą się 28 października („Śląskie jedzenie z czasów głodu”) oraz 25
listopada („Pochodzenie wigilijnego śląskiego jedzenia”).
MB

WIREK

Tęczowe łzy na Ficinusie

Ewelina Duda przedstawiła swoją poezję.
Lily Rose – młoda rudzka poetka – była gościem
ostatniego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Artystka w piątek (30.09.) zaprezentowała swoje wiersze i opowiedziała o swoim debiutanckim tomiku „Tęczowe łzy”. Popołudnie z poezją Eweliny Dudy

uświetniła muzyka w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
Spotkanie tradycyjnie odbyło się w salce parafialnej
kościoła ewangelickiego w Wirku na zabytkowym
osiedlu robotniczym „Ficinus”.
Ewelina Duda jest uczennicą III klasy gimnazjum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Rudzie
Śląskiej. Ma wszechstronne zainteresowania.
– Lubię śpiewać, grać na gitarze, występować w teatrze i pisać wiersze – zdradza młoda poetka.
Uczy się grać na gitarze, puzonie i ćwiczy wokal.
Występuje w teatrze „Moklandia” przy Domu Kultury
w Bielszowicach oraz jest członkiem Klubu Literackiego „Barwy”. Prowadzi też bloga justhonest, na którym
publikuje swoje wiersze. 15-letnia Ewelina tworzy pod
pseudonimem Lily Rose zaledwie od roku, ale doczekała się już wydania pierwszego tomiku poezji pt. „Tęczowe Łzy”. Ilustracje do tomiku wykonał rudzki artysta Marek Wacław Judycki.
MB

HALEMBA

Święto „halówki”

To kolejne sportowe święto śląskiego Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych, które odbyło się
w Rudzie Śląskiej. W środę (28.09.) Klub Olimpiad
Specjalnych „Halembianka” zorganizował XVI Śląski
Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych, a także I Śląski Dzień Treningowy Programu
Aktywności Motorycznej w Środowisku Wodnym
Olimpiad Specjalnych. – Łącznie w obu zawodach wystąpiło 150 niepełnosprawnych intelektualnie sportowców, reprezentowanych przez ponad 20 ekip z kilkunastu miast naszego regionu, począwszy od odległego Raciborza przez Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory,
Tychy, Zabrze, Gliwice aż do Bogumiłka w powiecie
częstochowskim – informował Dariusz Wosz, dyrektor
regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie.
Tradycyjnie zawody rozpoczęto uroczystym apelem
oraz wywieszeniem flagi Olimpiad. Do zawodników
i zawodniczek słowa skierowali zaproszeni goście
– Środowisko osób niepełnosprawnych jest mi bliskie,
dlatego cieszę się, że tu jesteście. Mam także ogromny
szacunek i uznanie dla osób, które na co dzień pracują
z osobami niepełnosprawnymi. Dziś, podejmując takie
wyzwanie, wszyscy jesteście wygrani – mówiła Anna

Foto: MB

Rudzianie na pewno będą czekać na kolejną
inwazję foodtrucków.

W MBP Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary
Orzegów” ruszył niezwykle ciekawy cykl spotkań
z Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem, dziennikarzem, historykiem, autorem wielu książek. Organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie Nasz Orzegów
– nadali mu smaczną nazwę: „Nudelkule i inksze rogolki”. – Spotkania promują śląską sztukę kucharską, a ich
celem jest integracja lokalnej społeczności, zwłaszcza
seniorów, wokół śląskiej tradycji kulturalnej – zapowiadała Agnieszka Płaszczyk, prezes stowarzyszenia.
W czwartek (29.09.) odbyło się pierwsze spotkanie
– „Tradycja Śląskiego Kołocza”. Licznie zgromadzona
publiczność miała okazję wysłuchać opowieści Marka
Szołtyska o historii najlepszego śląskiego ciasta oraz
spróbować tego wypieku. – Ważną częścią spotkań będzie wspólne gotowanie oraz degustacja potraw. Zaproszony narrator, postać rozpoznawalna i znana, zapewni ciekawe przedstawienie lokalnych zwyczajów
w śląskiej gwarze – dodaje Agnieszka Płaszczyk. Ko-

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: MB

Smakowicie
na rynku

W środę konkurowało ze sobą 20 drużyn.
Krzysteczko, wiceprezydent miasta. Zawody zostały
przeprowadzone na dwóch rudzkich halach sportowych: MOSiR-u w Halembie i bielszowickiej „Zgody”. Po raz pierwszy w imprezie wziął udział także
rudzki Aquadrom, w którym odbył się Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej w Środowisku Wodnym. Jest to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą
brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych.
MB

Jeśli kochacie muzykę i lubicie poznawać, co w trawie
piszczy, jeśli chodzi o lokalnych artystów, to opcja dla was
idealna. 8 października, w sobotnie popołudnie, odbędzie
się finał imprezy #MAM Garaż Festival! Już o godz. 18.00
w Miejskim Centrum Kultury zaprezentują się cztery zespoły Polski południowej – Dinosaurs Are Dead, Funk Da
System, Sliver oraz Tajna Lista, czyli finaliści #MAM Garaż Festivalu wyłonieni podczas tegorocznych przesłuchań odbywających się w pubie Druid. – Laureat zostanie
wyłoniony przez jury, w którym zasiądzie śmietanka śląskiej sceny muzycznej – Maciej Lipina, Marcel Różanka,
Paweł Ambroziak, Krzysztof Pistelok oraz Lech Śmiechowicz. Również publiczność będzie miała bezpośredni
wpływ na to, kto wygra, gdyż podczas koncertu zostanie
przyznana nagroda publiczności – informuje Agata Kempa z Machiny Akcji Miejskich, która jest organizatorem
imprezy. – Gwarantujemy świetną zabawę przy dawce dobrej muzyki – dodaje. Laureaci wyłonieni przez jury otrzymają nagrodę w wysokości 1000 zł, natomiast zespół wybrany przez publiczność – 300 zł. Wstęp na imprezę jest
bezpłatny. 
MB

HALEMBA

Po zdrowie
do Aquadromu

Foto: arch.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Przybyli chętnie korzystali z ofert stoisk.
Aquadrom stawia na zdrowie pod każdym względem!
Park wodny postanowił uczynić październik miesiącem,
w którym przypomni rudzianom jak ważne jest monitorowanie stanu swojego organizmu. W minioną sobotę (1.10.)
na terenie basenu można było zbadać sobie wzrok i słuch,
skorzystać z porad fizjoterapeutów i rehabilitantów, zbadać postawę i stopy pod kątem płaskostopia, zasięgnąć
porady dietetyka i nauczyć się zasad pierwszej pomocy.
Przeprowadzono również analizę składu ciała specjalnym
urządzeniem określającym zawartość tkanki tłuszczowej,
wody i BMI. Do bezpłatnych badań uprawniał paragon
będący dowodem zakupu biletu do aquaparku.
– W zdrowym ciele – zdrowy duch – idąc tropem tej starej prawdy chcemy namawiać ludzi do profilaktyki, zwłaszcza, że zbliżająca się kapryśna jesień naraża nasze zdrowie na uszczerbek. A przecież tylko zdrowi możemy cieszyć
się z uroków tej barwnej pory roku – tłumaczy Bartłomiej
Jarocha, prezes Aquadromu.
W ramach akcji „Po zdrowie do Aquadromu” już 8 października odbędzie się dzień poświęcony zdrowemu żywieniu, w ramach którego zaplanowano jarmark ekologiczny. 15 października z kolei przede wszystkim zaproszone są osoby, które chcą zbadać poziom cukru we krwi,
porozmawiać z lekarzem dermatologiem i sprawdzić dermatoskopem znamiona na skórze. Natomiast 22 października dedykowany będzie kobietom, a przede wszystkim
przyszłym mamom i paniom po porodach. By wziąć udział
w konsultacjach wystarczy zachować paragon.
MB
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WYWIAD

Od 50 lat pomagają dzieciom, rodzicom i nauczycielom

– 50 lat to z pewnością wiele własnych doświadczeń. Z czego jesteście
najbardziej dumni?
– Poradnia uzyskała status prawny
w 1966 roku i od tego momentu przyjęła
około 300 tys. dzieci i młodzieży, co jest
porównywalne z liczbą ludności całkiem
sporego miasta. Dodać trzeba, że oprócz
dzieci swoją opieką otoczyliśmy ich rodziny, opiekunów i nauczycieli je uczących, co daje całkiem sporą gromadkę
pacjentów. Oczywiście w tym okresie
poradnia nie była instytucją statyczną.
Zmieniał się zakres naszych kompetencji, umiejętności, wykształcenia, ale
przede wszystkim oferty kierowanej do
pacjentów. Jest jasne, że oferta ta cały
czas ulegała rozszerzeniu i doskonaleniu, a nie odwrotnie. Spektakularnymi
osiągnięciami są: całkiem niezła, nowoczesna, choć zbyt ciasna baza lokalowa,
wystarczające do bieżącej pracy wyposażenie, ale to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to bardzo wszechstronnie
wykształcona kadra pedagogiczna. Mamy wszystkich możliwych i potrzebnych
specjalistów, nie musimy naszych pa-

cjentów odsyłać na konsultacje do innych instytucji. Pozwala to zapewnić
zgłaszającym się osobom pomoc czy
chociaż poradę, praktycznie w każdej
niezbędnej sferze.
– Z jakich porad skorzystać można
w Waszej placówce?
– W poradni można wykonać każdą
diagnozę psychologiczną, pedagogiczną
i logopedyczną, jaka leży w gestii placówki oświatowej. Można również zostać otoczonym terapią m.in. zaburzeń
rozwojowych, trudności edukacyjnych,
w tym specyﬁcznych trudności w nauce,
dzieci z ADHD, wad wymowy, dzieci
niedosłyszących i niedowidzących,
wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego, wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka, terapią zaburzeń lękowych. Prowadzimy także doradztwo zawodowe.
Pomoc może mieć charakter terapii indywidualnej i grupowej. Prowadzimy również prelekcje, szkolenia. Wystarczy
spojrzeć na ofertę na stronie internetowej, aby zobaczyć jak jest ona szeroka.
Należy zaznaczyć, że w przypadkach
medycznych podstawową pomoc zapew-

nia pacjentowi specjalistyczna placówka
medyczna, natomiast my wspieramy, służymy informacją, wiedzą i doradztwem.
– Czy macie też wypracowane własne terapie i programy pomocy?
– Wiele. Są one skierowane zarówno
do dzieci i uczniów jak i do nauczycieli,
opiekunów, rodziców, a także osób, które współpracują z MOPS-em i bibliotekami. Programy mają różny charakter –
proﬁlaktyczny, integracyjny, edukacyjny i psychoedukacyjny, a także terapeutyczny. Prowadzimy m.in. grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, z zespołem Aspergera, dla
dzieci odroczonych od obowiązku
szkolnego, a także dla uczniów dyslektycznych. Są takie programy, które od
wielu lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem i nie możemy ich nadto zmieniać ze względu na stanowcze protesty
odbiorców. Do nich należą m.in. „Palenie zabija”, „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”, „W sieci uzależnień”, czy
„Szkoła dla rodziców”.
– Czego życzyłaby sobie Pani z okazji jubileuszu?

Foto: arch.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej jest placówką oświatową służącą pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla ponad 13 tys. dzieci
i młodzieży z Rudy Śląskiej rocznie. Przyjmuje dzieci od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej. Realizuje bardzo różne formy pomocy, diagnozując, opiniując i proponując zajęcia terapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli. Poradnia działa już od 50 lat i w związku z jubileuszem rozmawiamy
z dyrektorką placówki Haliną Kozioł-Woźnikowską.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śl.
– Chciałabym, aby spełniły się nasze
marzenia: o dużych salach do terapii
grupowej, o sali do terapii integracji
sensorycznej, czy nowym aparacie do
bio-feedback’u, lecz są to tylko marzenia materialne. Życzyłabym sobie, aby
nasz zespół, być może w rozszerzonym
jeszcze składzie, pracował dalej z porównywalnym zaangażowaniem, sza-

cunkiem do tego co wykonuje, niesamowitą wolą kształcenia się, prawdziwą
i naturalną, wypływającą z miłości do
tej pracy sympatią dla każdego zgłaszającego się pacjenta, co przekłada się na
bezgraniczną wolę pomocy. Bardzo
chcielibyśmy mieć też własnego lekarza psychiatrę.
AW
OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
8 października 2016, godz. 17.00 „MAM GARAŻ FESTIVAL” – ﬁnał konkursu. Wstęp wolny

Finał festiwalu, podczas którego zaprezentują się najlepsze zespoły wybrane na przesłuchaniach zespołów rockowych, organizowanych od lipca
do września 2016 r. przez Machinę Akcji Miejskich i MCK.

Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”
8 października 2016, godz. 17.00 KONCERT COFFEE EKSPERIMENT. Wstęp wolny

Gratka dla miłośników muzyki oraz dobrej kawy. Zespół tworzą młodzi ludzie, absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia
w Rudzie Śląskiej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyka jaką grają, to eksperymentalna mieszanka pozytywnej energii.
Utalentowani, młodzi ludzie tworzą coś, czego jeszcze nie było. Pasja poszukiwania nowych brzmień dała energetyczne połączenie klasycznego
jazzu ze współczesnym R&B. Coﬀee Experiment pomimo krótkiego stażu, ma na swym koncie wiele występów, a takżę pierwszą płytę.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
9 października 2016, godz. 17.00 SPEKTAKL DLA DZIECI „JAŚ I MAŁGOSIA”. bilety w cenie: 15 zł

Bajka „Jaś i Małgosia – Historia Pofyrtana” to spektakl w wykonaniu artystów z „Fabryki Kultury”, w którym scenograﬁa, makijaże,
kostiumy i cały świat jest komiksem.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
15 października 2016, godz. 18.00 GALA OPERETKOWA „USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA”
bilety w cenie: 30 zł, 40 zł

Gala Operetkowa „Usta milczą, dusza śpiewa” w wykonaniu znakomitych artystów operowych: Rafał Żurakowski – tenor Tomasz Huk – baryton
Elżbieta Małgorzata Mach – sopran. Przy fortepianie zasiądzie znakomity pianista Piotr Łukaszczyk.

In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87, 41-707 Ruda Śląska
15 października 2016, godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli i zwiedzanie wystawy, godz. 13.00 - 16.00
ocena modeli i zwiedzanie wystawy 16 października 2016, godz. 9.00 - 14.00 zwiedzanie wystawy
i ogłoszenie wyników VI REGIONALNY KONKURS MODELI KARTONOWYCH Wstęp wolny

Celem organizacji konkursu jest popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań technicznohistorycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Modelarstwo to ciekawa forma spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych
grup społecznych. Składanie modeli to również nauka, technika i historia, którą każdy z modeli posiada. Konkurs ma charakter otwarty. Jest
przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach i modelarniach.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
15 października 2016, godz. 19.00
Z CYKLU „KULTURALNY KRAKÓW” WYJAZD DO TEATRU J. SŁOWACKIEGO NA SPEKTAKL PT. “SOLARIS” Bilety
w cenie: 80 zł (w tym: przejazd, bilet wstępu do teatru, ubezpieczenie, parking, opieka organizatora)

Solaris to najsłynniejsza powieść Stanisława Lema, zaliczana do klasyki światowej literatury science-ﬁction. Powieść w niezwykle interesujący
sposób łączy problematykę istnienia pozaziemskich cywilizacji z pełnym emocji wątkiem miłosnym. Życie na nieznanej i niezbadanej przez ludzi
planecie Solaris wymyka się wszelkim znanym ludziom schematom. Czy przybyszom z Ziemi uda się zrozumieć, na czym tak naprawdę polegają
mechanizmy rządzące Solaris? W spektaklu zmierzymy się z problematyką inności i stosunku ludzi do nieznanego. Postawi on również przed
nami szereg istotnych pytań o ludzką naturę. Scenicznej realizacji tej niezwykłej opowieści podjęła się grupa utalentowanych i cenionych
twórców, znanych krakowskiej publiczności ze spektakli muzycznych – „Ziemi obiecanej” W. Reymonta oraz „Braci Dalcz i S-ka” T. DołęgiMostowicza. Jednak tym razem spektakl nie będzie musicalem…
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PLEBISCYT „UNIKALNI 2016”

Poznaliśmy „Unikalnych 2016”
15 kandydatów, 14 dni głosowania i blisko 13 tys. oddanych głosów – tak w skrócie można podsumować drugą edycję
plebiscytu „Unikalni”, organizowanego przez „Wiadomości Rudzkie”, podczas którego nagrodziliśmy niezwykłych
rudzian. Podczas gali w Miejskim Centrum Kultury uhonorowaliśmy osoby, które poprzez swoją działalność, pasje
oraz aktywność promują nasze miasto.

W naszym plebiscycie nominowaliśmy 15 osób w pięciu kategoriach oraz wręczyliśmy trzy nagrody specjalne.
Plebiscyt „Unikalni” od ubiegłego roku na stałe zagościł w kalendarzu kulturalnym naszego miasta. Bo też i stale
warto pamiętać oraz nagradzać mieszkańców, wyróżniających się niezwykłą
postawą. W ślad za tym w drugiej edycji
głosowania w plebiscycie „Unikalni
2016” „Wiadomości Rudzkie” nominowały 15 osób w pięciu kategoriach.
Wśród nich znalazły się młode, rudzkie
talenty muzyczne, osoby, dla których
życie jest podróżą, rudzianie, którzy do
życia podchodzą z pasją, mieszkańcy
o otwartych sercach, a także kobiety
z charakterem. I tak, przykladem tego,
że „W muzyce siła”, są bracia Kordian
i Kamil Gojowy, których łączy ogromna
pasja właśnie do muzyki. – Dziękujemy
szczególnie tym, którzy wierzyli w nas,
zwłaszcza wtedy, gdy nam przychodziło
to z trudnością – mówili bracia.
Również wspólnie, ale w klimatach
nie muzycznych, lecz górskich, swoje
kolejne wyzwania realizują członkowie
Klubu Górskiego „Bez Granic”, którzy
nagrodzeni zostali w kategorii „Obieżyświat”. Na szczyty nie górskie, ale wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
wspinają się z kolei Anna Stężały-Pocztańska i Aleksandra Michalik – siostry,
które tworzą sportowy duet 2AFit i organizują liczne, charytatywne maratony,
przez co zwyciężyły w kategorii „Otwarte serce”. W ramach plebiscytu „Unikalni 2016” nominowaliśmy także „Kobiety z charakterem” i w tej kategorii najwięcej głosów otrzymała Monika Czoik-Nowicka. Natomiast w kategorii
„Z pasją” zwyciężył Michał Szary, który
ma niezwykłą pasję – żongluje m.in. siekierkami. – Takie nagrody jak ta motywują mnie do dalszej pracy. Dziękuję
– mówił Michał Szary.

Na kandydatów mogliście głosować
przez dwa tygodnie, oddając głosy poparcia poprzez stronę internetową „Wiadomości Rudzkich”, na Facebooku oraz
poprzez SMS-y. Łącznie oddano 12 tys.
346 głosów i w ten sposób wyłoniliśmy
zwycięzców w poszczególnych kategoriach, których nagrodziliśmy podczas
piątkowej (30.09.) gali w Miejskim
Centrum Kultury. – Wszystkie nominowane osoby każdego dnia udowadniają,
że to, czym się zajmują oraz pasjonują,
jest unikalne i warte wyróżnienia. Dziękujemy im za to, a także wszystkim rudzianom, którzy oddali swoje głosy
w ramach plebiscytu – podkreśla Anna
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Gala „Unikalni 2016” była także okazją do wręczenia nagród specjalnych.
Traﬁły one do rąk: Moniki Żywot, inicjatorki utworzenia Muzeum PRL-u
w Bielszowicach, Grażyny Pander-Kokoszki – rudzkiej projektantki, której
dzieła mogą podziwiać widzowie programu „Mam Talent” oraz księdza Karola Płonki, wikarego w paraﬁi pw. św.
Michała Archanioła w Orzegowie. Piątkową galę uświetniły ponadto liczne
występy. Na scenie zaprezentował się
m.in. wiceprezydent Michał Pierończyk
z jazzową wersją utworu „Ja uwielbiam
ją”, swoją pasję zaprezentowała także
Katarzyna Rodzach, zobaczyliśmy również klimatyczny pokaz mody dzieł
Grażyny Pander-Kokoszki oraz mogliśmy usłyszeć występy nominowanych,
młodych rudzianek – Luizy Farouni
i Marty Chromy. Gala „Wiadomości
Rudzkich” zakończyła się dynamicznym
pokazem
żonglera-barmana
– Krzysztofa Drabika.
Joanna Oreł
Foto: AR

Anna Stężały-Pocztańska i Aleksandra Michalik
nagrodzone za „Otwarte serce”.

Monika Czoik-Nowicka
– „Kobieta z charakterem”.

Bracia Kamil i Kordian Gojowy są dowodem na to, że „W muzyce siła”.

W kategorii „Z pasją”
zwyciężył Michał Szary.
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Monika Żywot została doceniona
Grażyna Pander-Kokoszka nie kryła
za stworzenie Muzeum PRL-u. wzruszenia odbierając nagrodę specjalną.

Prezydent Dziedzic wręczyła nagrodę dla „Kobiety z charakterem”.

WOKÓŁ NAS | 5.10.2016

W trakcie gali goście oraz prowadzący rozruszali się podczas pokazu 2AFit.

Jedną z atrakcji naszej gali był efektowny pokaz barmański.

Obchodzący 20-lecie Klub Górski
„Bez Granic” zwyciężył w kategorii „Obieżyświat”.

Galę uświetnił niezwykle klimatyczny pokaz kreacji Grażyny Pander-Kokoszki.

PARTNERZY

Swój talent wokalny na scenie miał okazję zaprezentować także wiceprezydent Pierończyk.

Dom Przyjęć

ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI
Katarzyna Rodzach, Marta Chromy i Luiza Farouni podzieliły się swoimi pasjami i talentami.
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Można już korzystać z nowego kompleksu sportowego w parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Za 700 tys. zł
powstały tam boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. To kolejny etap rewitalizacji parku, w którym wcześniej powstały już plac zabaw, siłownia plenerowa oraz tor rowerowy typu pumptrack.

Zapraszamy na nowe boiska!

Inwestycja obejmowała instalację oświetlenia LED.
– Park Strzelnica to piękne miejsce.
Inwestując tam staramy się zapewnić
różnorodne możliwości spędzania
wolnego czasu. Naszym celem jest
kompleks
sportowo-rekreacyjny
„z prawdziwego zdarzenia” – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. – Mamy
nadzieję, że te obiekty będą się cieszyły równie dużą popularnością, jak
zmodernizowana Burloch Arena
w dzielnicy Orzegów – dodaje.

Nowe boiska w bielszowickim parku powstały w miejscu funkcjonującego tam wcześniej boiska trawiastego,
które było już w złym stanie technicznym. Największe jest boisko do piłki
nożnej, mające wymiary 62 x 32 m
i nawierzchnię ze sztucznej trawy
o wysokości 60 mm. Obiekt do gry
w koszykówkę ma natomiast wymiary
32 x 18 m, a do siatkówki – 22 x 13 m.
– Do wykonania boiska piłkarskiego

wykorzystano sztuczną trawę, gdzie
wypełnienie stanowi granulat gumowy
i piasek. Pełnowymiarowe boiska do
koszykówki i siatkówki zostały natomiast wykonane z nawierzchni poliuretanowej z warstwą natryskową
– informuje Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji UM.
W trakcie budowy wykonane zostały również dwa rzędy trybun, każdy
o długości 60 m. W ramach inwestycji
powstały również dojścia do obiektów
z kostki brukowej. – Dostęp do boisk
jest zapewniony od strony wschodniej,
bezpośrednio z parku – wyjaśnia Piotr
Janik. Ponadto przy okazji budowy
boisk wykonane zostało oświetlenie
w technologii LED na 8 słupach o wysokości 10 m. Zamontowane zostały
również piłkochwyty oraz ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo w parku
zainstalowana została kamera, podłączona do systemu monitoringu wizyjnego miasta.
Koszt inwestycji wyniósł 700 tys.
zł. Miasto ma nadzieję na odzyskanie
części tej kwoty dzięki doﬁnansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
– Mogliśmy złożyć jeden wniosek
główny i dwa rezerwowe. Ten pierwszy

Kompleks składa się z boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.
dotyczył doﬁnansowania budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14, a rezerwowe – doﬁnansowania budowy boisk w parku Strzelnica oraz torów rowerowych w Bykowinie, Halembie, Orzegowie i Rudzie
– mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Nabór wniosków trwał do
30 września, a ocenione zostaną do
końca roku – informuje.

Park Strzelnica to jeden z największych
parków w Rudzie Śląskiej. Ma 14,8 ha
powierzchni, z czego 10 h to tereny zielone. Pierwszą inwestycję dotyczącą jego
rewitalizacji zrealizowano w 2014 r.
Była to budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej. Kosztowała ona 350 tys. zł.
Rok później w parku oddano do użytku
specjalny tor do jazdy rowerem tzw.
pumptrack za ok. 120 tys. zł.
WG

Trasa N-S otrzymała nazwę Aleja Rodziny Gürtlerów. Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic rudzcy radni uhonorowali jedną z najbardziej zasłużonych rodzin dzisiejszej Rudy Śląskiej. Gürtlerowie walczyli o przynależność Śląska do Polski oraz o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej. W tym roku przypada 70. rocznica śmierci Stefana Gürtlera, który został rozstrzelany przez komunistów w 1946 roku.

Aleja rodziny Gürtlerów

W historii dzisiejszej Rudy Śląskiej
nie brak prawdziwych bohaterów, których oddanie ojczyźnie, odwaga
w walce o wolność i życie zgodne
z wartościami moralnymi znalazło tragiczny ﬁnał. Do takich osób z pewnością można zaliczyć członków rodziny
Gürtler: Szymona, jego żonę Zoﬁę
oraz trzech synów – Joachima, Stefana
i Józefa.
Szymon Gürtler był działaczem
społecznym i powstańcem śląskim.
Również jego żona, Zoﬁa Gürtler, z domu Migura, angażowała się społecznie, organizowała żywność i odzież
dla walczących w powstaniach. Za
swoją działalność Szymon Gürtler został odznaczony w 1931 roku
przez Prezydenta RP Medalem Niepodległości. Podczas II wojny światowej został zamordowany w KL Mauthausen w 1940 roku.
Także synowie Gürtlerów walczyli
o wolną Polskę. Joachim, student teo-

Joachim Gürtler.

Stefan Gürtler.

logii w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, był sądzony i skazany na śmierć wraz z ks. Janem Machą
i Leonem Frydrychem w 1942 roku.
Z kolei Stefan Gürtler za swoją działalność dla AK został osadzony w hitlerowskim obozie w Blechhammer.

Zwolniony pod koniec 1943 roku kontynuował działalność konspiracyjną
i walczył w 7. Dywizji Piechoty Okręgu Kielecko-Radomskiego AK. W październiku 1944 roku został ranny w akcji bojowej pod Michałowem. Na początku 1945 r. wrócił do Rudy, podjął

naukę i pracę, ale pozostał aktywny
politycznie. Już w maju nawiązał kontakt z konspiracją, tym razem antysowiecką i antykomunistyczną, za co
w 1946 został uwięziony przez ówczesne polskie władze. Zarzucano mu
m.in. udział w nielegalnej organizacji
i działalność na rzecz obalenia demokratycznego ustroju państwa polskiego.
28 grudnia 1946 został rozstrzelany.
– Z okazji przypadającej w tym roku
70. rocznicy śmierci Stefana Gürtlera,
chcemy uczcić tę zasłużoną rodzinę.
Dziękuję radnym za nadanie jednej
z najważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej jej imienia – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Polecam uwadze wszystkich reportaż o rodzinie
Gürtlerów pt. „Strażniczki pamięci”,
który zrealizowaliśmy wspólnie z TVP
3 Katowice – dodaje. We wspomnianym ﬁlmie poprzez listy, zapiski, więzienne grypsy, wspomnienia ocalałe
po latach okupacji ukazana została hi-

storia Joachima i Stefana Gürtlerów
i towarzyszące im dramatyczne wydarzenia z lat okupacji hitlerowskiej
i czasów stalinowskiego terroru w latach 1945-46. Matka i siostry ukryły
listy, grypsy, zapiski, dokumenty, fotograﬁe, dokumenty oddające heroizm
męża i braci. Skromne kobiety z narażeniem życia zachowały i ocaliły pamięć. To właśnie dzięki temu mógł
powstać ten reportaż. Jego pełna wersja dostępna jest na stronie:http://katowice.tvp.pl/26804134/3092016strazniczki-pamieci.
Przypomnijmy, że docelowo trasa
N-S ma połączyć Drogową Trasę
Średnicową z autostradą A4. Gotowe
są już jej dwa odcinki. Obecnie trwa
przetarg na budowę trzeciego etapu
drogi oraz projektowany jest jej czwarty, najdłuższy odcinek. Na budowę II
i III etapu trasy N-S Ruda Śląska
otrzyma 136 mln zł unijnej dotacji.
IM
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Miasteczko ruchu drogowego, boiska sportowe, kreatywne place zabaw, siłownia plenerowa oraz rozbudowa istniejących miejsc rekreacji – to główne inwestycje, które mieszkańcy Rudy Śląskiej wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. W głosowaniu na obywatelskie projekty uczestniczyło ponad 6 400 rudzian. Miasto na realizację wyłonionych w głosowaniu 12 zadań przeznaczy 2 mln 815 tys. zł.

– To kolejna edycja budżetu obywatelskiego i kolejny raz poprawiona frekwencja wśród glosujących. Widać doskonale, że taka formuła uczestnictwa
mieszkańców w kształtowaniu najbliższego otoczenia się sprawdza – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Chcemy nadal rozwijać ideę budżetu
obywatelskiego, dlatego już teraz, z myślą o kolejnej edycji tego budżetu, prosimy mieszkańców, by zgłaszali swoje
propozycje zmian dotyczących rudzkiego budżetu obywatelskiego. Można w tej
sprawie napisać e-mail na moją skrzynkę prezydent@ruda-sl.pl – dodaje.
W tegorocznym głosowaniu najwięcej, bo ponad 2 800 głosów, otrzymał
projekt utworzenia miasteczka ruchu
drogowego. Ma ono powstać w Wirku
przy ul. Kolberga, za modelarskim torem wyścigowym. W ramach inwestycji ma powstać kompleksowe miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci będą
mogły w praktyce uczyć się bezpiecznego korzystania z dróg. Składać się
ono będzie z jezdni, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, różnego
typu skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych i znaków. Całość miasteczka ma
zostać ogrodzona i oświetlona, zainstalowany ma zostać również monitoring.
Drugim z zadań, które otrzymały najwięcej głosów (ponad 2 100), była modernizacja boisk sportowych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kochłowicach.
Obydwa zadania mają charakter
ogólnomiejski. Na ich realizację w budżecie obywatelskim zarezerwowana
została kwota 1 mln zł. Wartość każdego z tych projektów znacznie przekraczała 500 tys. zł i zgodnie z regulaminem do realizacji mógł trafić ten projekt, który uzyskał najwięcej głosów.
W tym przypadku było to miasteczko
ruchu drogowego. Jednak niewykorzystane środki na zadania ogólnomiejskie
i lokalne, w łącznej kwocie ponad 900
tys. zł, pozwolą na zrealizowanie kolejnych zadań, które w trakcie glosowania
otrzymały najwięcej głosów, a nie zakwalifikowały się do grupy zwycięskich projektów. – Dzięki temu zrealizowane zostanie drugie z zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa zadania lokalne: budowa boiska do siatkówki wraz ze sceną artystyczną przy
istniejącej już strefie rekreacji w starej
Bykownie oraz budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 6 – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta.
Jeśli chodzi o pozostałe zadania lo-

Mieszkańcy zdecydowali
kalne, na które łącznie zostanie przeznaczonych 1 mln 815 tys. zł, to zgodnie z wolą mieszkańców zrealizowanych zostanie łącznie 10 zadań: po dwa
w Wirku i Bykowinie, po jednym w pozostałych dzielnicach, za wyjątkiem
Bielszowic, Chebzia i Kochłowic, gdzie
po weryfikacji pod głosowanie nie poddano żadnego projektu. – Można powiedzieć, że wybrane w głosowaniu
projekty mają w większości przypadków
wspólny mianownik: są to mianowicie
inwestycje służące sportowi i rekreacji.
Pozostałe zadania wybrane do realizacji dotyczą infrastruktury drogowej. Tu
mieszkańcy wskazali na budowę ścieżki
rowerowej, chodnika i parkingu – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.
Wśród zadań lokalnych, które
w przyszłym roku powstaną w ramach
budżetu obywatelskiego w dzielnicach,
wymienić należy budowę kreatywnych
stref gier przy Szkole Podstawowej nr 1
i Szkole Podstawowej nr 6 oraz placu
zabaw dla starszych dzieci w formie
statku w Bykowinie. Ponadto przy
Szkole Podstawowej nr 41 powstanie
wielofunkcyjne boisko do siatkówki,
koszykówki i badmintona. Kolejne boisko, tym razem do siatkówki, powstanie na terenie dawnego basenu w Bykowinie, natomiast przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 wybudowana
zostanie siłownia zewnętrzna.
Głosowanie na projekty w ramach
budżetu obywatelskiego na 2017 r.
trwało od 5 do 16 września. Wzięło
w nim udział ponad 6,4 tys. osób, to
blisko 300 więcej niż przed rokiem
i więcej niż w poprzednich latach, kiedy to odpowiednio w 2014 r. głosowało ponad 3,6 tys. osób, a jeszcze rok
wcześniej blisko 3,5 tys. rudzian. Jeśli
chodzi o projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, to wśród projektów ogólnomiejskich było to rudzkie miasteczko ruchu drogowego
(2 814 głosów), natomiast wśród zadań lokalnych – Fun Park w strefie aktywności rodzinnej w Bykowinie
(1 917 głosów).
Przypomnijmy, że w 2017 roku na
realizację inwestycji w ramach budżetu
obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 815 000 zł. Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej
puli do dyspozycji mieszkańców to
czwarta tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie Śląskiej. Co
roku pula środków do dyspozycji
mieszkańców rośnie. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, w 2013
roku, była to kwota 2 mln zł.

TK

Rudzki Informator Samorządowy

Wykaz zadań wybranych do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok
zadanie ogólnomiejskie
Zadanie

dzielnica

zweryfikowany koszt

liczba głosów

Rudzkie miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kolberga.

Wirek

750 000,00

2 814

zadania lokalne
Zadanie

dzielnica

zweryfikowany koszt

liczba głosów

Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki
przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15.

Ruda

165 000,00

607

Wymiana nawierzchni oraz zakup ławek i urządzeń
zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego
Przedszkola Nr 25 w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 117

Halemba

152 000,00

494

Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Bytomskiej 8.

Orzegów

164 439,00

701

Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe
i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 przy ul. Hallera 12.

Nowy Bytom

100 000,00

498

Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka
(od strony zachodniej) z ul. 1 Maja.

Czarny Las

140 000,00

124

Budowa parkingu przy ulicy Okopowej.

Wirek

150 000,00

785

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny.

Godula

60 000,00

118

Budowa dużego placu zabaw w formie statku w strefie
aktywności rodzinnej w Bykowinie.

Bykowina

165 000,00

1917

Niewykorzystane środki z zadań ogólnomiejskich: 250 000,00 zł
Niewykorzystane środki z zadań lokalnych: 718 561,00 zł, w tym:
1)
dzielnica Bielszowice:
165 000 zł,
2)
dzielnica Chebzie: 		
165 000 zł,
3)
dzielnica Kochłowice:
165 000 zł,
4)
dzielnica Godula: 		
105 000 zł,
5)
dzielnica Nowy Bytom:
65 000 zł,

6)
7)
8)
9)

dzielnica Czarny Las:
dzielnica Wirek: 		
dzielnica Halemba: 		
dzielnica Orzegów: 		

25 000 zł,
15 000 zł,
13 000 zł,
561 zł.

Łącznie niewykorzystane środki:
968 561 zł
Z uwagi na fakt, iż niewykorzystane środki w ramach dzielnic są niewystarczające na realizację innych zadań w danej dzielnicy,
zgodnie z §3 ust. 3 uchwały nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2017 rok z późn. zm., niewykorzystane środki zostały zsumowane i przeznaczone na
możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą ilość głosów w skali Miasta tj.:

zadanie ogólnomiejskie
Zadanie

dzielnica

zweryfikowany koszt

liczba głosów

Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Kochłowice

650 000,00

2 193

zadania lokalne
Zadanie

dzielnica

zweryfikowany koszt

liczba głosów

Budowa boiska do siatkówki ze sztucznej nawierzchni oraz
powstanie sceny artystycznej na terenie dawnego ośrodka
rekreacyjno-basenowego przy ul. Plebiscytowej 3.

Bykowina

165 000,00

745

Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Kałusa 3.

Wirek

100 000,00

509

Rezerwa budżetu obywatelskiego na 2017 r. - 53 561,00 zł.

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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złote gody
16 oraz 23 września w Ośrodku
św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej obchodzono uroczystość złotych godów. Pary
małżeńskie z rąk władz miasta odebrały
gratulacje i specjalne odznaki. Dziś publikujemy zdjęcia kolejnych par. Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia,
pomyślności i wielu pięknych, wspólnych chwil.

Stefania i Walenty Zorembscy.

Władysława i Władysław Wojciuchowie.

Zofia i Marian Pyrytowie.

Stefania i Paweł Szajbelowie.

Aniela i Jan Muskietorzowie.

Bożena i Stanisław Kidawowie.

Danuta i Stanisław Kaliszewscy.

Elżbieta i Eryk Kleserowie.

Elżbieta i Jerzy Schrubkowie.

Elżbieta i Leon Barczykowie.

Gertruda i Henryk Majnuszowie.

Halina i Bronisław Baniakowie.

Jadwiga i Kazimierz Łysakowscy.

Józefa i Lucjan Kiecowie.

Krystyna i Brunon Pielorzowie.

Krystyna i Engelbert Pieterowie.

Maria i Józef Szołkiewiczowie.

Rozwita i Franciszek Omyłowie.

Stefania i Wojciech Mansfeldowie.

Teresa i Stanisław Olszewscy.

Urszula i Gerard Krausowie.

Urszula i Kazimierz Paluchowie.

Zofia i Stanisław Radlicowie.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowa płyta Krzysztofa Procka już wkrótce
– Zawsze podkreślasz, że śląska
muzyka musi być śląska nie tylko
z nazwy. Dlaczego?
– W ostatnim czasie powstało mnóstwo nowych zespołów, pojawiło się też
wielu nowych solistów. Wszyscy mówią, że są śląskimi artystami. Ja oczywiście temu nie zaprzeczam, ale uważam, że trzeba jasno oddzielać artystów
tworzących po śląsku i artystów tworzących na Śląsku, bo to jednak nie to
samo.
– Ty w swoim repertuarze trzymasz
się gwary…
– Tak. Moje teksty są pisane w godce
śląskiej i takim też językiem najczęściej
się posługuję. Podczas koncertu lubię
też dużo mówić i oczywiście również
robię to w gwarze. Na każdym kroku to

podkreślam. Owszem, potrafię także
śpiewać w języku literackim, ale takich
utworów zdecydowanie jest mniej.
– Obecnie pracujesz nad swoją kolejną płytą. Co na niej będzie?
– Ci, którzy spotkali się ze mną na
koncertach, już co nieco usłyszeli. Powoli prezentuję to, co przygotowałem.
Oczywiście mam też sporo utworów,
które słyszeli tylko najbliżsi, a publicznie zaprezentuję je dopiero, kiedy ukaże się płyta. Mała próbka tego, co tam
się znajdzie, będzie już w najbliższy
piątek w ODK RSM „Matecznik”,
gdzie będę miał okazję zaśpiewać.
– Kiedy będziemy mogli dostać
płytę?
– Nie mam jeszcze konkretnego terminu. Teraz dopracowujemy szczegóły,

bo najważniejsze żeby nie robić nic na
szybko. Jedno jest pewne – to już niedługo.
– Nowa płyta to też nowa odsłona
Krzysztofa Procka?
– Śpiewam i gram od wielu lat. Grałem m.in. u boku Mirka Szołtyska, kiedy tworzyliśmy zespół. Później grywałem z innymi wykonawcami. Ostatnio
współpracowałem z zespołem Betiber,
jednak teraz stawiam wyłącznie na siebie. Tym razem nie będę występował
sam, ponieważ udało mi się znaleźć
fantastyczne dziewczyny, dzięki którym występy będą ciekawsze ze względu na taniec i chórki. Mam nadzieję, że
ta odsłona Krzysztofa Procka przypadnie do gustu słuchaczom.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: Adam Telisz

Krzysztof Procek to artysta nieodzownie związany z gwarą śląską. W swoich piosenkach śpiewa o rzeczach ważnych dla mieszkańców regionu.
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EKOwiadomości

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

Na świecie żyje zaledwie 5249 osobników (dane z 2013 roku), z czego 1377 w Polsce. W 1966 r. został wpisany do „Czerwonej Księgi” jako gatunek zagrożony wyginięciem. Żubr – jako jeden z symboli Polski – dzisiaj gatunek ściśle chroniony, w większości żyje w hodowlach zamkniętych.

Żubr – duma narodowa

Żubr najczęściej kojarzy nam się
z dziką Puszczą Białowieską. Faktycznie w tym regionie żyje najwięcej dzikich zwierząt tego gatunku
– ponad 100 osobników. W Polsce
w wolnych stadach żubry występują
jeszcze w Puszczy Boreckiej (liczy
ok. 70 osobników), puszczy Knyszyńskiej (liczy ponad 50 osobników), na terenie Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz
w Bieszczadach.
Historia tych niezwykłych zwierząt związana jest przede wszystkim
z kontynentem europejskim. W dawnych wiekach jego areał sięgał od
Oceanu Atlantyckiego, aż do Gór
Kaukazu. Niestety działalność człowieka, w tym karczowanie lasów
i zmiana terenów na pola uprawne,
doprowadziły niemal do całkowitego
wyginięcia żubra. Od końca XVIII
wieku zwierzęta te dziko żyły tylko
w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie. Pierwsza wojna światowa zniszczyła całkowicie populację białowieską. Tuż przed wojną populacja żubrów białowieskich była szacowana
na 727 osobników. Rok 1915, kiedy
do Polski wkroczyła niemiecka armia, to tak naprawdę początek końca
żubra białowieskiego. Ufne wobec
człowieka zwierzęta nie miały tak
naprawdę szans na przetrwanie.
W roku 1917, zgodnie z szacunkami
niemieckiej administracji, wykazano
na terenie Białowieży zaledwie 121
gatunków. Po wycofaniu się armii
niemieckiej dzieło zniszczenia dokończyli kłusownicy. Ostatni żubr
nizinny (białowieski) zginął w 1919
roku. Zaledwie kilka lat później,
około roku 1926 lub 1927, zginął
ostatni żubr na Kaukazie.
W XIX wieku żubry wysyłano
z Puszczy Białowieskiej jako podarunki do europejskich prywatnych zwierzyńców i ogrodów zoologicznych. To
pozwoliło na odbudowę gatunku. Na
koniec 1924 roku liczba żyjących
w niewoli zwierząt wynosiła 54 sztuki,
z czego tylko trzy osobniki (w tym
dwa byki i jedna krowa) w Polsce. Sta-

nowiły one prywatną własność księcia
von Pless w Pszczynie.
W roku 1923 z inicjatywy profesora Jana Sztolcmana zostało założone Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra, którego celem
było ratowanie żubra od całkowitej
zagłady. Pierwszym krokiem było
ustalenie, ile tak naprawdę zwierząt
czystej krwi żyje w niewoli. Następnym krokiem było dobranie zwierząt nadających się do odtworzenia
gatunku. Wybrano ich 12. Jesienią
1928 r. w Puszczy Białowieskiej
wypuszczono dwa pierwsze żubry.
W 1939 roku było już 16 osobników, które na szczęście przetrwały
II wojnę światową.

Żubr to symbol siły i męstwa, ale
także spokoju. Żyje własnym rytmem. Z wieloletnich obserwacji wynika, że zwierzęta te większość swojego czasu (od 50 do 80%) spędzają
na przeżuwaniu pokarmu. W przedżołądkach, a szczególnie w potężnym
żwaczu, którego pojemność u dorosłych żubrów przekracza 100 l, procesy fermentacyjne odbywają się bez
przerwy, dlatego niezbędne jest ciągłe uzupełnianie pokarmu. Widać to
szczególnie w sposobie zachowań
tych zwierząt. Wstają tuż przed
wschodem słońca, aby napełnić swój
czterokomorowy żołądek po nocnej
przerwie. Następnie żubry kładą się,
aby odpocząć i przeżuć pokarm. Cy-

kle te powtarzane są kilka razy w ciągu dnia. Są jednak zwierzętami najmniej wybrednymi spośród wszystkich roślinożerców i potrafią przystosować się do środowiska, w którym
obecnie przyszło im żerować.
Jednym z ulubionych przysmaków
żubra są żołędzie i kasztany. Niestety
zwierzęta żyjące w hodowlach zamkniętych nie mają zbyt często okazji do posmakowania tych rarytasów.
Dlatego pszczyńska zagroda w 2015
roku postanowiła ogłosić konkurs
żołędziowy dla szkół, przedszkoli
oraz osób indywidualnych. Celem
było zgromadzenie zapasów nie tylko dla żubrów, ale innych zwierząt
żyjących w zagrodzie. Zbierano
kasztany, żołędzie oraz tzw. bączki.
W roku 2015 udało się zebrać aż 15
ton tych przysmaków.
Również i w tym roku zagroda
z Pszczyny ogłosiła konkurs w trzech
kategoriach: przedszkola, szkoły
i osoby indywidualne. Żołędzie będą
przyjmowane w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie od
14 września do 16 listopada w godzinach 9.00-17.00. Przyjmowane będą
tylko posegregowane owoce dębu
szypułkowego (żołędzie), dębu czerwonego (bączki) oraz kasztany. Pamiętajmy o tym, aby żołędzie i kasztany były w dobrym stanie, suche
i niespleśniałe.
Ogłoszenie wyników zaplanowano na 24 listopada 2016 r., na stronie
internetowej www.zubry.pszczyna.pl
oraz na profilu zagrody na Facebooku. Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wspiera działalność zagrody w Pszczynie. Jesień sprzyja
spacerom, zachęcamy więc wszystkich do czynnego uczestnictwa
w konkursie, jeżeli nie indywidualnie, to może warto wspomóc placówkę, która bierze udział w akcji. Wszak
żubr to nasza duma narodowa
i wszyscy ponosimy odpowiedzialność za jego przetrwanie…
Agnieszka Kominek
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CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

www.skutecznapozyczka.pl

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 5184/419 o pow. 410 m2, KW GL1S/00047772/1, zapisanej na
karcie mapy 3, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Ks. Niedzieli 80, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA
W NAJEM W DRODZE PRZETARGU
Organizator przetargu:
Miejska Biblioteka Publiczna,
41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18
Termin i miejsce przetargu: Przetarg w formie licytacji ustnej w sprawie prowadzenia kawiarni/cukierni w budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej odbędzie się w dniu 28.10.2016 r., w pok. nr 26. Godzina
rozpoczęcia 10.00
Adres lokalu użytkowego: Pomieszczenie usytuowane jest na parterze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 18 przy ulicy
1 Maja 32, będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej, wraz
z powierzchnią przynależną, z przeznaczeniem na działalność kawiarni/
cukierni.
Powierzchnia lokalu: Powierzchnia użytkowa lokalu- 125,2 m2 , powierzchnia przynależna – 14,8 m².
Wyposażenie w urządzenia techniczne: Pomieszczenia wyposażone
są w instalacje:
1. elektryczną,
2. wodno-kanalizacyjną,
3. centralne ogrzewanie.
Obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia
remontu lokalu użytkowego na własny koszt:
Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z Wynajmującym zakres wszystkich prac adaptacyjnych lokalu oraz przed przystąpieniem
do ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia właściwym organom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje
administracyjne. Koszty prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań
oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.
Stawka wywoławcza czynszu: Stawka wywoławcza czynszu wynosi
10 zł za m2 . Minimalne postąpienie licytacji 1 zł.
Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium: Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 1500 zł.
Kwotę wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
o numerze 44 1050 1331 1000 0022 3291 4990 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium- F.18” oraz podać pełną nazwę uczestnika przetargu) lub w kasie Miejskiej Biblioteki Publicznej pok. nr 22 najpóźniej
do dnia 27.10.2016 r. Kasa MBP czynna jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 15.00
Lokal można oglądać w godzinach pracy biblioteki (poniedziałek-piątek w godz. 11.00-18.00, sobota w godz. 11.00-15.00).
Informacje o terminie zawarcia umowy: Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Uchwałą nr
PR.0007.82.2014 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydanymi na jej
podstawie.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Lp.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

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

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Kałusa 17/9

2.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. Licealna 6/1

Pow.
użytkowa
39,63 m2
(1 p. + k.
+ wc + łaz.)

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoł.

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
5,61 zł/m2
ogrzewanie piecowe

Wadium

700 zł

Termin
oględzin lok.

inst. elektr., inst.
75,50 m2
wod.-kan., inst.
17.10.2016 r.
6,60 zł/m2 1.500 zł
(2 p. + k. + wc
gazowa, ogrzewanie
godz. 9.30
+ łaz.)
piecowe
inst. elektr., inst.
wod.-kan., inst.
gazowa, ogrzewanie 4,90 zł/m2
piecowe, wc na klatce
schodowej

Ruda Śląska
-Wirek
ul. 1 Maja 226/2

4.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. 1 Maja
363/11 i 12

inst. elektr.,
inst.
wod.-kan.,
17.10.2016 r.
81,00 m2 (3 p.
ogrzewanie piecowe, 4,19 zł/m2 1.200 zł
+ k.)
godz. 11.00
w.c. na klatce
schodowej

5.

Ruda Śląska
- Nowy Bytom
ul. Plac Jana
Pawła II 3/8

116,15 m2
inst. elektr.,
17.10.2016 r.
(3 p + k + łaz.
inst. wod.-kan.,
5,61 zł/m2 1.500 zł
godz. 12.00
+ wc)
ogrzewanie piecowe

6.

Ruda Śl.Nowy Bytom
ul. Gen.Hallera 4/2

103,52 m2
(2 p + k
+ łaz. + wc)

7.

Ruda Śląska
-Ruda
ul. Zabrzańska
62/1 (*)

48,61 m2
(2 p. + k.
+ łaz., wc)

Ruda Śląska
-Ruda
ul. Bankowa 23/8

34,50 m2
(1 p. + k. +
wc)

42,75 m2
(2 p. + k.)

700 zł

17.10.2016 r.
godz. 10.00

inst. elektr.,
17.10.2016 r.
inst. wod.-kan.,
5,33 zł/m2 1.500 zł
godz. 12.30
ogrzewanie piecowe
inst. elektr., inst.
wod.-kan., inst.
gazowa, centralne
ogrzewanie

7,10 zł/m2 1.200 zł

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
4,62 zł/m2
ogrzewanie piecowe

700 zł

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Stawka
Wyposażenie
Wadium Termin oględzin
wywoł. (zł/
w instalację
(zł)
lokalu
2
m)

1

Ruda Śląska 6
– Halemba
ul. Solidarności 7/4
lokal na piętrze
w budynku handlowym

105,00

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

10,00

1.000,00

14.10.2016 r.
godz. 9.00

2

Ruda Śląska 7
145,65
– Kochłowice
ul. Ks. L. Tunkla 1/03 + piwnica
50,83
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

elektryczna
wod.kan

5,00

2.000,00

14.10.2016 r.
godz. 10.00

Ruda Śląska 11
– Bielszowice
ul. Bielszowicka 114/2
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

49,50

elektryczna,
wod.kan.,

6,00

500,00

14.10.2016 r.
godz. 11.00

4

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Szczęść Boże 62c/I/4
garaż w budynku
mieszkalnym

17,46

elektryczna –
ryczałt 10 zł
netto + zużycie

6,00

500,00

14.10.2016 r.
godz. 12.00

5

Ruda Śląska 10
– Wirek
ul. 1 Maja 270/I/6 garaż
w budynku usługowym

brak

4,00

500,00

14.10.2016 r.
godz. 13.00

17.10.2016 r.
godz. 9.00

3.

8.
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17.10.2016 r.
godz. 13.30
17-10-2016 r.
godz. 14.45

(*)Przedmiotowe mieszkanie jest przedmiotem przetargu wyłącznie dla osób zakwaliﬁkowanych
na listę oczekujących na przyznanie mieszkania do remontu, która prowadzona jest przez Wydział
Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska. W związku z tym osoby chętne do uczestnictwa
w przetargu, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, powinny także przedłożyć potwierdzenie wydane przez Wydział Spraw Lokalowych dotyczące ﬁgurowania na ww. liście, wydane nie
wcześniej niż 1 miesiąc poprzedzający datę przeprowadzenia przetargu. Najemca przedmiotowego
lokalu, w przypadku jego wykupu w drodze bezprzetargowej będzie uprawniony do skorzystania
z boniﬁkaty w wysokości 75% od ceny sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.,
pokój nr 17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 21
października 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 do dnia 24 października 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp.
z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

3

15,30

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 26 października 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 / garaż przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 21 października 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 26.10.2016 r.
poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 21 października 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/garaż
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 telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew.
744, 745.
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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
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POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 516-516-611. Pośrednik CDF
S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
GABINET KARDIOLOGICZNY, ul. Piłsudskiego 129, Ruda Śląska-Kochłowice.
Tel. 32 706-99-10.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Drobne usługi remontowo-budowlane. Tel. 696-045-930.

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

Meble na wymiar, kuchnie, szafy,
meble pokojowe, zabudowy. Tel. 500153-910.

Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.

Gazownik – instalacje wod.-kan.,
c.o., gaz. Tel. 502-510-340.

Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

U����� ����������
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

N������������

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

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

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

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Szybka pożyczka, dojazd 780-116672.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

Pani
Danucie Pietraszewskiej
Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia po śmierci

BRATA

przekazuje
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Pani Danucie Pietraszewskiej
Posłance na Sejm RP
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy po śmierci

BRATA

w imieniu Fundatorów, Rady Fundacji oraz Zarządu
Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji
im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej składa
Bożena Łobzowska Prezes Zarządu

Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika
DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017323.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia do
wynajęcia. Tel. 603-372-240.
Sprzedam mieszkanie 80 m2 z garażem. Cena 160.000. Tel. 502-510460.
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe,
59 m2 – Wirek. Tel. 666-920-939.
Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 38 m2, II
p., bez pośredników. Tel. 510-899-264.
Sprzedam mieszkanie 49 m2, Bielszowice, Niedzieli 29, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bez pośredników. Tel. 668-085799.
Sprzedam mieszkanie ul. Szymały.
Tel. 781-811-462.
Do wynajęcia pokój. Tel. 531-199122, w godz. 17.00-18.00.
CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.

Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

M����������

Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 119
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

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

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.

Wyremontowany dom, 157 m2, Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Halemba, jednopokojowe, 38 m2, 88
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1, ok. 82 m2, od 270.000 zł.
HALEMBA, od 110 m2 od 290.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055
Sprzedam atrakcyjne działki gruntu
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691523-055.
UWAGA! Rozpoczęto budowę osiedla domków w Rudzie 1, ul. Norwida,
cena 270 tys. zł. Już można rezerwować.
GABRIEL, tel. 691-523-055.
OKAZJA! Ostatnie domy w Halembie
– ul. Chłopska, cena 290 tys. zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 531-465-977.

Rencista, „złota rączka”, oferuje profasjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.

Kawalerki: Szyb Andrzeja, 29 m2, 2
piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie, pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937-588.

Dwupokojowe: Bocianów, Szewczyka, Oświęcimska, Curie, Kombajnistów. DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793017-323.

Pani Ewie Płociniak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SYNA

składa
Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów!!! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena: 0,52 za kg. Tel 32 77161-31, kom. 502-687-301.

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

P����
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103998.
Firma z Zabrza zatrudni inżyniera budownictwa. Praca na terenie całego kraju. Kontakt, tel. 696-099-922.
Studio fryzjerskie Damian Duda zatrudni fryzjera/fryzjerkę na bardzo dobrych warunkach. Tel. 600-001-561.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.
Firma budowlana Bedamex zatrudni
pracowników: brygadzistę, pracowników do prac ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie min. 2 lata. Tel.
32 242-24-11, 601-504-030 w godz.
8-14.
Potrzebny mężczyzna do pracy dorywczej. Tel. 607-219-491.
Bardzo dobrze płatna praca do opieki
nad osobami starszymi w Niemczech.
Bezpłatny kurs z j. niemieckiego. Tel 32
395-88-83.
Zatrudnię Panią do biura usług pogrzebowych. Wykształcenie minimum
średnie. CV ze zdjęciem proszę o przesłanie na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl.
Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane
poszukuje pracowników do prac związanych przy renowacji elewacji. Tel. 608295-896.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Wróżenie Tarot. Tel. 517-472-138.
Odstąpię bar piwny, ul. Norwida. Tel.
691-951-533.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

M������������
TOWARZYSKIE. Zasponsoruję kochankę. Tel. 511-754-594.

PROTEZY ZĘBOWE
W RAMACH NFZ

BEZ KOLEJKI
NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97
tel. 32 243-22-88
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury
/ Ryszarda Magdziorza z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Wireckiej, obręb Kochłowice k.m. 3, stanowiących działki:
– 2386/29 o powierzchni 818 m², użytek RIVa,
– 2399/29 o powierzchni 862 m2 , użytek RIVa,
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: MN2).
3. Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny
kształt, są porośnięte trawą i drzewami.
Dojazd do działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest poprzez gminną działkę nr 2394/29 KW
GL1S/00011357/5, stanowiącą drogę wewnętrzną. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem
do Wydziału Dróg i Mostów.
4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki numer:
– 2386/29 wynosi – 101.000,00 zł
– 2399/29 wynosi – 110.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.11. 2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 10.11.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka nr 2386/29 – 5.100,00 zł
– działka nr 2399/29 – 5.500,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego garaż
murowany nr 27 o powierzchni użytkowej 16,70 m2 położonego w zespole 40 boksów garażowych
w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja, który zostanie sprzedany w drodze przetargu z jednoczesnym
oddaniem w użytkowanie wieczyste 1/40 części działki nr 2320/44 (o powierzchni 796 m2, obręb
Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007657/7), na której garaż jest usytuowany i ustanowieniem
odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 (o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom,
k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1). Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi – 10.000,00 zł,
wynagrodzenie za służebność 1.070,00 zł + VAT.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań - z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury/Ryszarda Magdziorza, stanowiąca
działkę nr 4281/291 o powierzchni 1221 m2, użytek Bp, obręb Nowa
Wieś, karta mapy 1, zapisaną w KW nr GL1S/00014615/3.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu
MW1).
3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usługowej, jest porośnięta drzewami
i krzewami. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie
z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury lub ul. Ryszarda Magdziorza.
4. Cena do rokowań (netto) wynosi 91.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
5. Rokowania odbędą się w dniu 08.11.2016 r. o godz.11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą
uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim (www.rudaslaska.bip.info.pl) i do dnia
31.10.2016 r., dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 4.600,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 08.11.2016 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 3103/98 o powierzchni 90 m2, zapisanej na karcie mapy
4, obręb Bielszowice, KW GL1S/00015720/9 położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Rycerskiej 19, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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PŁYWANIE

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Pływacy w Opolu i Cieszynie
Zawodnicy z klubów pływackich z całej
Polski oraz z zagranicznych klubów rywalizowali w weekend (1-2.10.) w Cieszynie i w Opolu. Wśród nich zawodnicy UKS-u Manty Kochłowice. W Opolu, na dwudniowych Międzynarodowych Zawodach Pływackich Grand
Prix Puchar Regionów i Miast Partnerskich
Opola 2016, nasi zawodnicy wywalczyli kolejno: złoto – Patrycja Szymczak na dystansie
100 m stylem dowolnym, srebro – Patrycja
Szymczak na dystansie 200 m stylem dowolnym, brąz – Dominika Nocoń na dystansie 400
m stylem zmiennym.

AKROBATYKA
Srebrny medal
akrobatek
z Halemby

Wielu pozostałych zawodników poprawiło przy tym wyraźnie swoje rekordy życiowe, pokazując wysoki poziom i uzyskując
bardzo dobre miejsca w swoich kategoriach.
Gratulujemy naszym rudzianom. W tym samym czasie młodsze roczniki rywalizowały
w cyklicznych zawodach pływackich ISM
Sobota w Cieszynie, gdzie zazwyczaj często
stajemy na podium. Tym razem również zawodnicy nas nie zawiedli. Złoto zdobył Dawid Malik na dystansie 50 m stylem dowolnym, srebro traﬁło do Konrada Zdebla startującego na dystansie 200 m stylem klasycz-

nym. Srebro wywalczył także Dawid Malik
na dystansie 100 m stylem motylkowym.
Oprócz tego rudzianie zdobyli mnóstwo
miejsc w pierwszych dziesiątkach i pobili
swoje życiówki.

ŁUCZNICTWO

„Grot” z tytułem wicemistrza Polski

Rudzianie na podium.

Rudzkie zawodniczki.

W dniach 23-25.09. w Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów. Pod okiem
trener Doroty Kies w szranki z najlepszymi
stanęły dwa zespoły klubu KPKS-u Halemba.
Tytuł wicemistrzyń Polski w dwójkach dziewcząt w kategorii 11-16 lat wywalczyły Monika
Skorupa (KPKS Halemba) i Laura Piekorz
(GOK Dobrzeń Wielki). Bardzo dobrze zaprezentowała się także trójka: Aleksandra Jawoszek, Dominika Bryła (KPKS Halemba) i Michalina Czuma (Burza Borowa Wieś) – dziewczęta uplasowały się na drugim miejscu
w swojej kategorii (12-18 lat), co w generalnej
klasyﬁkacji dało im szóste miejsce mistrzostw
Polski. Serdecznie gratulujemy zawodniczkom
i ich trenerce.

To był ciężki weekend.

Reprezentanci UKS-u „Grot” spędzili jeden
z wrześniowych weekendów (17-18.09.) w Zgierzu, uczestnicząc w przeprowadzonych tam VI
Mistrzostwach Polski Młodzików w Łucznictwie. Dwudniowe zawody zgromadziły na starcie 269 młodych łuczniczek i łuczników rywalizujących w dwóch kategoriach wiekowych.
Skromna, czteroosobowa reprezentacja naszego
klubu zaliczyła udany występ, osiągając następujące wyniki:
Kategoria „młodzik” (40 m + 20 m +40 m +
20 m) – sklasyﬁkowano 86 zawodników:
Wiktor Szreder – 319 pkt + 336 pkt + 317 pkt
+ 333 pkt, dające w sumie 1305 pkt, dzięki którym w ostatecznej klasyﬁkacji zawodów uplasował się na niezłej, choć na pewno niesatysfakcjonującej ani jego, ani UKS-u „Grot”, 7. pozycji. Kategoria „młodzik starszy” (50 m + 30

m+50 m+ 30 m) – sklasyﬁkowano 47 zawodników: Denis Biały – 295 pkt + 296 pkt + 298 pkt
+ 304 pkt, co w sumie przełożyło się na 1193
pkt oraz 13. lokatę w indywidualnej klasyﬁkacji
mistrzostw Polski. Arkadiusz Mróz – 274 pkt +
304 pkt + 289 pkt + 316 pkt, czyli łącznie 1183
pkt przekładające się na 15. pozycję w ostatecznej klasyﬁkacji zawodów. Sebastian Ziętek –
259 pkt + 287 pkt + 280 pkt + 289 pkt, co dało
1115 pkt, dzięki którym w ostatecznej klasyﬁkacji indywidualnej uplasował się on na 24.
miejscu.
Suma punktów zdobytych przez rudzkich
młodzików starszych dała im satysfakcję z zajęcia drugiego miejsca w ostatecznej klasyﬁkacji
zespołowej, a co za tym idzie, zdobycia tytułów
drużynowych wicemistrzów Polski młodzików
na rok 2016.

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 (CZARNY LAS) W CELU PROWADZENIA HANDLU
W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
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 (Czarny Las), zapisanej w obrębie
Nowy Bytom na karcie mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00013531/3
o numerze geodezyjnym:
– 2889 o powierzchni całkowitej 929 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1-6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100 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 11.10.2016 r. o godzinie 10.00 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 7.10.2016 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 (Czarny Las) 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.
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.

Prywatny gabinet kardiologiczny
Marcin Wilkoszyński
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specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej
W ramach wizyty wykonywana jest diagnostyka
i leczenie schorzeń serca

Zadzwoń i umów się na wizytę!

tel. 501-553-654
Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, 41-703 Ruda Śląska
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10 medali Slavii

ZAPASY

Dziesięć medali dla zawodniczek i zawodników Slavii podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek i Młodzików w zapasach kobiet i zapasach w stylu wolnym. Zawody rozegrane zostały w Krakowie w sobotę (1.10.). Złote medale dla
Slavii zdobyły: Emilia Pisula (44 kg), Wiktoria Gregorczyk
(57 kg) i Patrycja Słomska (62 kg). Srebrne medale: Dawid Paprotny (35 kg), Marcel Krupa (38 kg), Wiktoria Piasecka (52 kg).
Brązowe medale: Martyna Skalec (44 kg), Roksana Gwózdek
(48 kg), Krzysztof Dreja (73 kg) i Jakub Czerczak (100 kg). Slavia w klasyﬁkacji klubowej młodziczek zajęła pierwsze miejsce,
natomiast w klasyﬁkacji klubowej młodzików miejsce drugie.

Kadra Slavii na turnieju międzywojewódzkim.

SIATKÓWKA

Zacięty pojedynek na inaugurację
Informujemy o obchodach

JUBILEUSZU 50-LECIA GIMNAZJUM NR 11
i DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
w Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników 15,
które odbędą się w dniach 21 i 22 października 2016 roku.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne G 11
Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakatach,
stronie internetowej: www.gim11.com,
na Facebooku i pod nr. telefonu 32 248-61-32.

W czwartek (29.09.) pierwszy swój mecz rozegrał
zespół juniorek KPKS-u Halemba, który przyszło im
zagrać na wyjeździe w Rybniku. To właśnie juniorki
najlepiej otwarły swój sezon, przywożąc z trudnego
terenu trzy punkty.
To było bardzo ciężkie i wyrównane spotkanie od
samego początku, gdzie walczyć trzeba było o każdy
pojedynczy punkt. W dwóch pierwszych setach,
szczególnie w końcówkach, wychodziło nam to lepiej, dzięki czemu drużyna zwyciężała do 22 i 23. Na
początku trzeciego seta wkradło się rozluźnienie,
przez co szybko rudzianki utraciły kontrolę i gospodynie odskoczyły aż na osiem punktów. Niestety nie udało się tego odroSkład: W. Watola, Spodzieja (k),
bić, a ich przewaga jeszcze się poZwycięski skład.
Szafarczyk, Skworc, Stencel, Wilk,
większyła. Na boisko weszły zmienKolanek, K. Watola, Perkowska (L),
niczki, dając chwilę wytchnienia
Sobiech (L), Wilczek, Romaniuk,
dzie należeć do rudzianek. Rybniczanki miały piłpierwszemu zespołowi, aby ten odKomorowska.
kę setową 24:23. Trener poprosił o czas, po którym
budował się na kolejnego seta.
Trener: Adam Michna.
gospodynie pomyliły się na zagrywce. Wtedy u nas
Czwarty set to ponownie wyrówna 9 metrze stanęła Komorowska i wprowadzając
nana walka i powrót do dobrej gry
dwie pewne zagrywki pomogła w odniesieniu zwycięstwa.
z początku. Wydawało się, że jednak tym razem końcówka nie bę-

FUTSAL

Gwiazda bez
punktów
Zabrakło dwóch minut, by Gwiazda zdobyła
jakiekolwiek punkty. Niestety zespół Gwiazdy
z gorącego terenu w Nowinach wrócił bez punktu. Gospodarze wygrali 3:2 zdobywając zwycięską bramkę tuż przed końcem spotkania.
W pierwszej połowie zespół gospodarzy dyktował warunki gry, a mądrze grający zespół Gwiazdy groźnie kontrował. Mimo optycznej przewagi
gospodarzy pierwsza połowa zakończyła się remisem 2:2. Bramki dla naszej ekipy zdobyli Małek i Krajanowski. W drugiej połowie mecz się
wyrównał, a lepsze sytuacje bramkowe miała
Gwiazda – zabrakło jednak skuteczności. Nowiny tymczasem w końcówce zdobyły gola na wagę trzech punktów.
W sobotnim pojedynku (1.10.) zabrakło naszym zawodnikom skuteczności, ale także trochę doświadczenia – pierwsze spotkanie w naszej drużynie seniorskiej rozegrała bowiem trójka zawodników: Naleśnik, Gładkowski i Małek.
Wszyscy grali w drugiej czwórce zdobywając
doświadczenie, które na pewno zaprocentuje.
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Udana inauguracja sezonu

Dwa zwycięstwa Grunwaldu.
Bardzo dobrze sezon rozpoczęli nasi szczypiorniści. W pierwszym meczu na wyjeździe wygrali z piątą drużyną poprzedniego sezonu UJK
Kielce 27:32. Od początku spotkania „zieloni”
przejęli inicjatywę, co zaowocowało wynikiem
3:5 w 10. minucie dla Grunwaldu. Pomimo świetnego początku Damiana Kaprala, który skutecznie egzekwował rzuty karne, w 14. minucie zarobił on czerwoną kartkę za dość przypadkowy faul
na skrzydłowym gospodarzy i musiał opuścić boisko w trakcie debiutu w halembskim zespole.
Chwilowy chaos, który próbowali wprowadzić
gospodarze i nerwowa atmosfera, nie odbiły się
na grze Grunwaldu i w 22. minucie nasi zawodnicy prowadzili już 7:12. Koniec pierwszej połowy
to gra bramka za bramkę i utrzymanie wypracowanego wcześniej prowadzenia przez „zielonych”. Tablica wyników do przerwy wskazywała
12:17 dla przyjezdnych. Początek drugiej połowy
to bardzo dobra gra w obronie i spokojne rozgrywanie akcji w ataku przez Grunwald. Dzięki spokojowi w grze naszego zespołu Grunwald objął
najwyższe prowadzenie w spotkaniu wynikiem
22:14. Wtedy stało się jasne, że jeśli zespół z Halemby nie zaliczy większego przestoju w swojej
grze, to nic już nie wyrwie mu zwycięstwa. Na
nieszczęście „zielonych”, 15 minut przed końcem, skręcenia stawu skokowego doznał rozgrywający Adam Wiertelorz. W końcówce spotkania
trener dał zadebiutować Michałowi Langerowi iArturowi Kwolkowi. Drugi z nich popisał się pięknym rzutem z drugiej linii, tym samym zdobywając swoją pierwszą bramkę w seniorskiej piłce.
Warty odnotowania był również solidny debiut
w rudzkiej bramce nowego bramkarza zespołu
Kamila Kowalczyka. Ostatecznie mecz zakoń-

czył się wynikiem 27:32 i „zieloni” wrócili do
domu z kompletem punktów.
Następny mecz Grunwald rozegrał w sobotę
(1.10.). Gościł on u siebie drużynę SPR-u Orła
Przeworsk. Początek spotkania to szczelna gra
w obronie gospodarzy i bardzo dobre wykończenia akcji w ataku. W 12. minucie mieliśmy wynik
4:1 dla Grunwaldu. Od tego momentu coś popsuło się w grze „zielonych”. Raz po raz marnowali
oni okazje bramkowe, a zmiana ustawienia
w obronie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Kryzys w zespole gospodarzy znacząco
przyczynił się do pierwszego w tym spotkaniu
prowadzenia Orła Przeworsk 9:10 w 24. minucie.
Do przerwy jednak Grunwald zdołał przejąć inicjatywę i do szatni oba zespoły schodziły przy
wyniku 14:12 dla ekipy z Rudy Śląskiej. Druga
połowa to już zupełnie inna gra Grunwaldu. Po
pierwszych 8 minutach gospodarze odskoczyli na
ośmiobramkowe prowadzenie, a niemała w tym
zasługa świetnie grającego Dawida Mięsopusta,
który w samej drugiej połowie zdobył 9 bramek.
Grunwald bronił szczelnie i wyprowadzał kontry,
które kończyły się bramkami. Krótka ławka gości
i szybka gra, którą zaproponowali „zieloni”
w drugiej połowie, bardzo mocno odbiła się na
postawie drużyny z Przeworska. Było widać spadek jakości gry drużyny przyjezdnej spowodowany zmęczeniem ich zawodników. Do końca spotkania Grunwald spokojnie kontrolował już przebieg gry, a mecz zakończył się wynikiem 35:26.
Tym samym po dwóch kolejkach Grunwald plasuje się na szczycie tabeli z kompletem punktów.
Następnym przeciwnikiem SPR-u będzie Viret
Zawiercie, który również wygrał swoje pierwsze
dwa spotkania.

SPORT | 5.10.2016

Pierwsze derby dla Uranii
Długo niewidziane derby Uranii i Pogoni zgromadziły całkiem sporą widownię. Obie drużyny są w górnej połówce
tabeli, toteż oczekiwania względem tego
spotkania były duże. Początek meczu był
jednak bardzo asekuracyjny z obydwu
stron, do tego bardzo skrupulatny sędzia
raz po raz przerywał grę, co sprawiło, że
przez pierwsze trzydzieści minut nie było nawet celnego strzału po żadnej ze
stron. Spotkanie „przebudziło” nam się
w końcówce, gdy w 36. minucie dwukrotnie bliski pokonania Wójcika był Kot
– najpierw po dośrodkowaniu głową
skierował piłkę na ręce golkipera, a chwilę później przedłużył wrzuconą pod
bramkę futbolówkę i wszystko zakończył rzut rożny. Te
akcje zapoczątkowały ożywienie meczu, niestety nieco
nerwowe, głównie za sprawą nie do końca zrozumiałych
decyzji arbitra. Pierwsza część skończyła się więc bezbramkowym remisem i w zasadzie wszyscy zdawali sobie sprawę, że o zwycięstwie zadecyduje jeden gol. Początek drugiej części gry to gra przy aucie na środku
boiska i raz jedna, to znowu druga drużyna rozpoczynała grę. W końcu po jednym z rozegrań akcję w 49. minucie przeprowadziła Urania i na lewym wszedł Kornas
– płaskim strzałem w długi róg pokonał Wójcika. Sześć
minut później Kot uderzył zza pola karnego i bramkarz
musiał wyłapywać piłkę „na raty”. Dość frywolną piłkę
w 62. minucie z dalszej odległości posłał Łukasz Krzyw-

W meczu derbowym Urania była lepsza.
da. Golkiper nawet nie drgnął, a futbolówka obiła poprzeczkę. W 79. minucie gry dał o sobie znać młody
Skorupa, który zdecydował się na strzał i Wójcik miał
sporo problemów z wyłapaniem tej piłki. Urania grała
przytomnie i zachowawczo, toteż udało się dowieźć
wynik do samego końca. Podsumowując derby, na
pewno ze wskazaniem na Uranię, przewaga nie była
miażdżąca, ale widoczna. Spotkanie może nie było porywające, ale wygrała drużyna, która zagrała mądrzej.W innym meczu ligi okręgowej Wawel Wirek
wygrał z GTS-em Bojszowy 1:3 – po dwóch golach Luxa i jednym Forysia. Natomiast Grunwald wygrał 2:0
z Unią Kosztowy. W IV lidze Slavia przegrała 0:1 z Piastem II Gliwice.
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Stomatolog
Chirurg
Dermatolog
Pracownia protetyczna

GINEKOLOGIA

dr Joanna Żubrowska-Mazur:
• Konsultacje
• Badanie USG
• Opieka kobiet w ciąży
• Zabiegi laserem Fotona SP

BADANIA USG 3D/4D
• Wyraźny i dokładny obraz
• Precyzyjna diagnostyka płodu
• Ocena przepływu krwi
(badanie dopplerowskie)
• Trójwymiarowe generowanie
obrazu płodu
• Obserwacja ruchów płodu
w czasie rzeczywistym
LECZENIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA
MOCZU PRZY POMOCY LASERA FOTONA SP.
• Całkowicie bezbolesny zabieg
• Szybka procedura – ok. 30 minut
• Bez dodatkowego przygotowania
do zabiegu
• Minimalna inwazyjność
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