Prywatny gabinet kardiologiczny

tel. 501-553-654

Marcin Wilkoszyński

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Rudzie Śląskiej

Budynek DAMAR-u,
ul. Przedszkolna 6

KREDYT

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

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
12 października 2016 r. (środa) numer 41/1244
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

668-447-277

Policja z nowymi
samochodami

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

14

99
kg

Wędliny wyrabiamy według
oryginalnych receptur
i wędzimy naturalnym dymem,
a świeże, prosto z wędzarni
w sklepie traﬁają do naszych klientów

UDZIEC
WOŁOWY
BEZ
KOŚCI

2299
kg

ZYSK 420 zł

1299
szt.

2299
szt.

TYLKO 13-16.10.

ZYSK 600 zł

KAWA MIELONA
TCHIBO
FAMILY, 500 g

8

79

1699

szt.

szt.

KAWA
ROZPUSZCZALNA
JACOBS
200 g

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

KIEŁBASA PREZESA

1099
4+pack.

8
1195
4 x 0,5 l

99
4-pack

ZYSK 200 zł

6-pack

1410

6+pack.

16

99

PIWO TYSKIE
GRONIE

ZYSK 215 zł

PIWO ŻUBR
JASNE
PEŁNE
6 x 0,5 l

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

BYKOWINA
kg

kg

2699
kg

ZYSK 10 zł
00

SER RYCKI EDAM

379
szt.

099

219
szt.

ZYSK 160 zł

SMAKOWITA
4 RODZAJE, 450 g

JABŁKO
LUZ

HIT CENOWY
14-16.10

Oferta ważna od czwartku 13 października do środy 19 października 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 11

Foto: KMP Ruda Śląska

magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 12.10.2016

2

GÓRNICTWO

Sprawa kopalń znów na tapecie

Foto: Agnieszka Rolnik

Niedawno w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się kolejny artykuł dotyczący sytuacji polskiego górnictwa, z którego wynika, że rudzka kopalnia HalembaWirek oraz gliwicka Sośnica miałyby zostać zamknięte. Jednak zarówno związki zawodowe jak i Polska Grupa Górnicza, pod którą podlegają wymienione
kopalnie, zaprzeczają tym informacjom.

Obecnie kopalnia Halemba-Wirek należy do zakładu Ruda.

Środowy (5.10.) artykuł prasowy pt. „Halemba-Wirek i Sośnica do likwidacji” zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
wywołał lawinę komentarzy. – Rewelacje
„Dziennika Gazety Prawnej” o planach likwidacji kopalń Halemba-Wirek i Sośnica są wyssaną z palca ohydną prowokacją. Może byłby
to przejaw twórczości typu „science fiction”,
gdyby nie to, że ten artykuł ma na celu wywołanie niepokojów społecznych – oburza się
Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnego
Związku Zawodowego „Sierpień 80”.
Górnicy – według relacji związkowców – są
zdezorientowani artykułem. Przypomnijmy,
że podobną dyskusję już raz wywołały medialne doniesienia o rzekomej likwidacji rudzkich kopalń.
Teraz „DGP” twierdzi, że Polska Grupa
Górnicza na początku 2017 roku zamierza
przekazać kopalnie Halemba-Wirek i Sośnica
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Marceli
Murawski z organizacji związkowej w „Halembie” twierdzi jednak, że środowe informacje prasowe nie mają pokrycia w oficjalnych
dokumentach zarządu Polskiej Grupy Górniczej, ani Ministerstwa Energii. – Tylko w jeden sposób oceniamy ten artykuł – jako próbę

zniszczenia polskiego górnictwa. Dzieje się to
wszystko bowiem w okresie, gdy Komisja Europejska rozstrzyga legalność sposobów ratowania branży górniczej w Polsce. Chodzi bowiem nie tylko o przyszłość PGG, ale i o Katowicki Holding Węglowy oraz o Jastrzębską
Spółkę Węglową – mówi Przemysław Skupin,
szef Zespołu ds. górnictwa Komisji Krajowej
WZZ „Sierpień 80”.
Do artykułu „DGP” odniosła się również
Polska Grupa Górnicza. – Polska Grupa Górnicza informuje, że na obecnym etapie nie ma
żadnych decyzji w sprawie przeniesienia kopalń Sośnica i Halemba-Wirek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ruch Halemba jest
częścią kopalni zespolonej „Ruda” utworzonej 1 lipca br., i prowadzi normalną działalność wydobywczą – informuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG. – W KWK
Sośnica uzbrojone i uruchomione zostaną
dwie ściany wydobywcze. Ustalono ze stroną
społeczną, że do końca stycznia 2017 roku
trwać będzie okres testowy. Jeśli kopalnia będzie zdolna do generowania dodatniego wyniku finansowego, to pozostanie w strukturach
PGG.
Joanna Oreł
REKLAMA

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach „Wiadomości Rudzkich” o konieczności zwołania Zebrania Osiedlowego w zasobach
Administracji nr 5 w celu dokonania wyborów uzupełniających
skład Rady Osiedla – zebranie to odbyło się w dniu 4.10.2016 r.
w Osiedlowym Domu Kultury „Pulsar”.

Informacja o Zebraniu Osiedlowym
w zasobach Administracji nr 5
w Wirku, Bielszowicach
Udział w nim wzięli mieszkańcy zasobów Administracji – dzielnice Wirek, Bielszowice, przedstawiciel Rady Nadzorczej z zasobów ADM 5,
Rada Osiedla ADM 5, Zarząd, radca prawny, kierownik i pracownicy ADM 5 oraz pracownicy
Działu Organizacji i Samorządu. Nad prawidłowym przebiegiem zebrania pod względem formalnym i prawnym czuwał radca prawny. Zebranie
przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Zebrań
Osiedlowych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą RSM.
Każde Zebranie Osiedlowe jest zebraniem wyborczym, jednak w czasie liczenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną kierownik Administracji
przedstawił sprawozdanie z działalności Administracji, po czym przeprowadzono dyskusję. Poruszono tematy nurtujące mieszkańców, między innymi dociepleń, rozliczenia ciepła, wody, spraw
wspólnych dla osiedla, budynku, klatki schodowej, remontów, porządku i estetyki na osiedlach,
a więc spraw i ogólnych, i jednostkowych dla lokatora.
Zarząd oraz kierownik Administracji na bieżąco
wyjaśniali zgłaszane uwagi. Sprawy wymagające
szczegółowego rozeznania odnotowali i zobowią-

zali się do udzielenia wyjaśnień w terminie późniejszym.
Mieszkańcy Administracji w wyborach tajnych
dokonali wyboru uzupełniającego jednego członka
Rady Osiedla do końca kadencji 2014 – 2018. Wybory przeprowadzone zostały sprawnie, szybko
i bez zakłóceń. Frekwencja była w miarę duża.
Każdemu kandydatowi udzielono głosu, aby zaprezentował się i odpowiadał na zadawane pytania.
Wybranym członkiem do Rady Osiedla został
Wiktor Wawoczny.
Gratulujemy wyboru, życzymy sukcesów w pracy na rzecz Spółdzielni i jej członków oraz dobrej
wzajemnej współpracy z korzyścią dla Spółdzielców, a mieszkańcom dziękujemy za przemyślany
i rzetelny wybór swojej reprezentacji osiedlowej.
Podajemy skład uzupełnionej Rady Osiedla
Administracji nr 5 – dzielnice Wirek, Bielszowice na okres do końca kadencji 2014 – 2018 r.
1. Kubiczek Adam – przewodniczący
2. Drzymała Ilona – sekretarz
3. Barwiak Sławomir – członek
4. Korek Katarzyna Irena – członek
5. Wawoczny Wiktor – członek
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

OGŁOSZENIA

Kolejne pytania mieszkańców
Mieszkańcy Czarnego Lasu, Wirku i Bykowiny rozmawiali w ostatnim tygodniu z władzami
miasta. W tych dwóch pierwszych dzielnicach głównymi tematami były rewitalizacja oraz
rozwój, natomiast w Bykowinie skupiono się na temacie miejsc parkingowych oraz miejsc
rekreacji.

Foto: AW

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim rudzkim
nauczycielom i pracownikom oświaty
najserdeczniejsze życzenia.

Trwa kolejny cykl spotkań władz miasta z mieszkańcami.
Podczas czwartkowego (13.10.) spotkania dla mieszkańców Wirku i Czarnego
Lasu poruszono sprawy, o których wspominano już podczas wiosennego cyklu spotkań. – Przede wszystkim zaczęliśmy budowę stadionu lekkoatletycznego przy
ul. Czarnoleśnej. Przekazaliśmy już plac
budowy i lada moment pojawi się tam ciężki sprzęt. Dodatkowo zaawansowane są
prace związane z przygotowaniem do rekultywacji hałdy przy ul. 1 Maja – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Opracowany został już harmonogram
robót, a także badania struktury gruntu hałdy. Kończą się też prace nad specyﬁkacją
potrzebną do ogłoszenia zamówienia na
wykonanie dokumentacji, trwają także
konsultacje z mieszkańcami. Prace w terenie mają ruszyć w przyszłym roku. Ponadto podczas czwartkowego spotkania mówiono o realizowanym Trakcie Rudzkim
pomiędzy Wirkiem, a Nowym Bytomiem.
W Wirku odnowiona zostanie również
część podwórek m. in. w rejonie ul. Tuwima, Dąbrowskiego, czy Krasińskiego. Pod-

czas spotkania poruszane były także inne
tematy ważne dla mieszkańców. Jedno
z pytań podczas spotkania dotyczyło także
dalszych losów programu „Dzwonię i jadę” fundacji „Aktywni My”. Tu głos zabrała wiceprezydent Anna Krzysteczko.
– Chcemy, żeby ten program dowozu osób
starszych do lekarza był dalej realizowany,
dlatego zabezpieczamy środki na ten cel
– tłumaczyła.
Kolejne z serii spotkań odbyło się na
Bykowinie w siedzibie ROD „Sielanka”.
Dla tej dzielnicy w przyszłym roku planowany jest między innymi remont całej ulicy Górnośląskiej, czy opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Szramka. Poza tym jeszcze w tym roku w Bykowinie powstanie kolejny pumptruck –
w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2, do
końca zmierza także rozbudowa parku aktywności w Starej Bykowinie. Mieszkańcy
brali aktywny udział w dyskusji, poruszając najbardziej nurtujące ich sprawy. – Dlaczego wszystkie atrakcje powstają w dolnej
części Bykowiny, a o nas się zapomina?

Przy ul. Chrobrego jest działka, na której
mógłby powstać plac zabaw – mówił jeden
z mieszkańców „Osiedla Królów”. – Od
dłuższego czasu prowadzone są rozmowy
z właścicielem terenu, czyli „Perspektywą”, w celu przejęcia tych terenów w zamian za inne tereny lub gotówkę. Jest to
jeden z bezpieczniejszych terenów w tym
miejscu na tego typu inwestycję – dodał
z kolei radny Krzysztof Rodzoch.
Mieszkańcy Bykowiny wyrazili także
zainteresowanie infrastrukturą autobusowo-tramwajową. W tym temacie również
planowane są zmiany. – W przyszłym roku
planujemy rozpocząć proces wymiany wiat
przystankowych w mieście. Dodatkowo
modernizacji zostanie poddana linia tramwajowa nr 9 – jeszcze w tym roku Tramwaje Śląskie mają rozpocząć prace w Nowym
Bytomiu. Największe zmiany jednak pojawią się w Bykowinie – w miejscach mijanek
położone zostaną podwójne tory, mają także pojawić się bardziej nowoczesne wagony, co poprawi komfort podróży – zapowiadał Krzysztof Mejer.
MB, AW

Niech codziennym wyzwaniom,
którym cierpliwie stawiacie czoła,
towarzyszy sukces i satysfakcja,
a życiu prywatnemu – wszelka pomyślność!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ
PREZYDENT GRAŻYNY DZIEDZIC
Z MIESZKAŃCAMI:
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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Znikająca w trawie…

| HALEMBA

To miało być miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu,
ale chwilowo odeszło w zapomnienie. Ścieżka zdrowia w Halembie z dnia na dzień jest w coraz gorszym stanie i wymaga
koszenia oraz uporządkowania, co wkrótce ma zostać wykonane.

Foto: arch.

ul. Joanny 27/18
ul. Stefana Żeromskiego 5/2

Zdjęcie nadesłane przez mieszkankę Halemby.
wokół urządzeń ścieżki. Niemniej jednak zostanie to wykonane w najbliższym czasie. Uszkodzenie łańcucha na
jednym z urządzeń zostało zgłoszone
wykonawcy w ramach obowiązującej
gwarancji – tłumaczy Zygmunt Grzy-

Udogodnienie dla niepełnosprawnych

bek, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
– Dziękujemy za zwrócenie uwagi na
niedociągnięcia w funkcjonowaniu
halembskiej ścieżki zdrowia – dodaje.
Magdalena Buchta

| NOWY BYTOM

siały korzystać ze stromych schodów, dojadą wprost do
banków czy ﬁrmy ubezpieczeniowej. Budowa windy
trwała dwa lata i nie było to proste, budynek jest bowiem pod ochroną konserwatora zabytków. – Szyb windy został dopasowany do istniejącego budynku, jest
zrobiony w formie wieżyczki – jak druga już istniejąca
i pokryta takim samym dachem – mówi Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Dobudowywanie wind zdarza się coraz częściej, kolejną windą na
jaką jest już pozwolenie będzie winda przy budynku
Florianki, gdzie w przyszłości ma powstać m.in. sala
ślubów.
Arkadiusz Wieczorek

Z nowej windy można
korzystać od godziny 8 do 18.

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

Foto: AW

Bariery architektoniczne to największy problem osób z niepełnosprawnością. Często dotarcie do jakiegoś miejsca bywa bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. – Bywa, że nawet kiedy chcę dostać się do banku
czy instytucji na parterze, progi są tak wysokie, że przejechanie wózkiem jest niemożliwe – skarży się
pan Jan. – Oczywiście nasze miasto ma już sporo udogodnień. Bez problemu można dostać się do Urzędu
Miasta czy wielu instytucji, wciąż jednak trudno korzystać z instytucji zlokalizowanych w prywatnych
budynkach i kamienicach – dodaje.
Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych bywa bardzo kosztowne i skomplikowane.
Są jednak miejsca, gdzie to się udaje. Przykładem może
być budynek przy ulicy Niedurnego 34 w Nowym Bytomiu, gdzie do zabytkowej kamienicy dobudowano
nowoczesną windę. – Postanowiłem wyjść naprzeciw
oczekiwaniom osób starszych i niepełnosprawnych.
Z własnych środków wybudowałem windę, dzięki której
korzystanie z usług ﬁrm mieszczących się w kamienicy
będzie łatwiejsze – tłumaczy Rajmund Magiera, właściciel kamienicy przy ul. Niedurnego 34.
Dzięki windzie, która została umieszczona w dobudowanej części budynku, osoby, które dotychczas mu-

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi na
terenie Gminy Miasta Ruda Śląska:

– Wszyscy wiemy, że mnóstwo pieniędzy zostało wydanych na zbudowanie ścieżki zdrowia w Halembie. Niestety nikt o nią nie dba. Dojście do
drabinek jest zarośnięte – trawa sięga
do kolan! Natomiast na pozostałych
urządzeniach są pozrywane łańcuchy,
a drabinki otula pokrzywa – informuje
pani Barbara, mieszkanka Halemby,
zwracając uwagę zarówno na względy

estetyczne, jak i te związane z bezpieczeństwem. – Od początku lata do teraz nic się nie zmieniło, dlatego chciałabym prosić o interwencję w tej sprawie, tak aby na wiosnę urządzenia były
sprawne – dodaje rudzianka.
W tej sprawie zwróciliśmy się do
Urzędu Miasta, który ﬁnansował wykonanie projektu. Okazuje się, że
ścieżka zdrowia została przekazana
w zarządzanie MiejBudowę ścieżki zdrowia ujęto w budżecie miasta
skiemu Ośrodkowi
na rok 2014 – inwestycją został objęty obszar około
Sportu i Rekreacji.
10 ha. Spacerowicze na trasie mają do dyspozycji
– Ścieżka zdrowia
ściankę sprawnościową, drabinkę poziomą,
w Halembie jest adrównoważnię prostą, poręcze gimnastyczne czy
ministrowana przez
sześciokąt wielofunkcyjny. Urządzenia te służą
MOSiR. Aktualnie
do wspinania, zwisania, podciągania – jednym
panująca deszczowa
słowem: ćwiczenia różnorodnych umiejętności
pogoda nie pozwala
ruchowych i mięśni.
na wykoszenie trawy

OGŁOSZENIA

stanowiących własność
Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

INFORMACJA DLA
PODMIOTÓW
HANDLOWYCH
I GASTRONOMICZNYCH.
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje, że w dniach od 15 do
20 grudnia 2016 r. na terenie placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
będzie organizowany Rudzki Kiermasz Świąteczny.
Podmioty zainteresowane wystawieniem stoiska handlowego
lub gastronomicznego, posiadające estetyczny namiot handlowy
w kolorze zielonym lub brązowym
proszone są o kontakt z Wydziałem
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu
Miasta Ruda Śląska (tel. 32 24490-43) do dnia 31 października
2016 r. Preferowane są podmioty
proponujące asortyment świąteczny. Namioty muszą posiadać
zewnętrzny wystrój świąteczny t.j.
rośliny zimozielone oraz oświetlenie świąteczne.
Za ustawienie stoiska nie będą
pobierane opłaty postojowe.
Urząd zapewnia nieodpłatne przyłącze energetyczne oraz całodobowy monitoring kiermaszu.
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Dziki problem

OGŁOSZENIA

| HALEMBA

Problem ten poruszany był także
podczas spotkania z mieszkańcami
dzielnicy. Borykają się z nim m.in.
mieszkańcy ul. Brodzińskiego oraz Gojawiczyńskiej. Zaniepokojonych mieszkańców uspokajał wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – W ubiegłym tygodniu podpisałem decyzję dotyczącą kolejnych odstrzałów. Ważne jest, byście
informowali Straż Miejską o miejscach
panoszenia się dzików, by odstrzał ten
przyniósł jak najlepsze rezultaty – tłumaczył.
Decyzja prezydenta z 28 września
2016 r. zezwala na wykonanie odstrzału
redukcyjnego zwierząt łownych, tj. dzików w liczbie do 50 sztuk. Jedną
z głównych przyczyn pojawiania się
dzików w pobliżu zabudowań miesz-

kalnych jest także dokarmianie przez ludzi. Dziki szybko przyzwyczają się do
sytuacji, w której regularnie
dostają
pożywienie.
– Dokarmiany dzik
przekazuje swoje
przyzwyczajenia
potomstwu, a więc
nie należy pozostawiać odpadków pożywienia w miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
Musimy mieć świadomość, że źródłem
pokarmu dla dzików jest także skoszona
trawa, opadłe owoce i liście, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne – tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelniczka Wydziału Ochrony
Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta

Foto: arch.

Od dłuższego czasu problemem mieszkańców są dziki podchodzące przed budynki mieszkalne. W tym roku pojawiło się ich wyjątkowo dużo. – Czy można zrobić
coś z dzikami, które niszczą place zabaw i zieleń wokół bloków? – pyta pan Dawid,
Czytelnik z Halemby. Wiadomości w podobnym tonie otrzymujemy niemal codziennie. – Strach wychodzić wieczorem i wcześnie rano – pisze pani Anna.

Zdjęcia obrazujące skalę problemu nadesłali nasi Czytelnicy.
Ruda Śląska. Zdaniem naukowców
i myśliwych jednym z podstawowych
czynników wpływających na duży
wzrost populacji dzików jest brak
w ostatnich latach ostrej zimy. Należy

Brak miejsca na nowe parkingi

również pamiętać, że coraz więcej budujemy domów blisko lasów oraz na terenach rolnych, gdzie były to miejsca naturalnego bytowania dzików.
Arkadiusz Wieczorek

| HALEMBA

Mieszkaniec Halemby zwrócił naszą uwagę na sposób parkowania na
osiedlach. Z problemem tym borykają się mieszkańcy wielu osiedli mieszkaniowych. – Rozumiem, że samochodów jest coraz więcej, jednak parkowanie na chodnikach i trawnikach to przesada. Myślę, że tej sprawie
powinna przyjrzeć się Straż Miejska – żali się pan Waldemar, mieszkaniec
ulicy Solidarności. – Brak miejsca parkingowego nie upoważnia chyba nikogo do parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – dodaje.
związanych z nieprawidłowym parkowaniem na osiedlach – dodaje.
Sprawa braku miejsc parkingowych
nie jest niczym nowym. Jednak możliwości zwiększenia miejsc parkingowych
są w wielu lokalizacjach ograniczone.
– Od 2006 roku miasto wykonało w Halembie 28 parkingów na około 540 samochodów, z czego 14 parkingów na
około 375 samochodów na osiedlu II.
Miasto nie posiada już w pasach drogowych terenów, na których istnieje możliwość budowy nowych parkingów – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, na-

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu garaży:
garaż nr 15 – ul. Jana Dobrego,
garaż nr 32 – ul. Jana Dobrego
stanowiących własność
Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu użytkowego :
Foto: AW

Strażnicy miejscy w ramach wykonywania obowiązków służbowych przeprowadzają kontrole prawidłowości parkowania na terenie całego miasta, w tym
również na ul. Solidarności oraz ulicach
przyległych. – Wobec kierowców nieprzestrzegających zasad ruchu drogowego wyciągane są konsekwencje zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń
– tłumaczy Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rudzie
Śląskiej. – Nadmieniam, że w latach
2015 – 2016 funkcjonariusze Straży
Miejskiej prowadzili ponad 300 spraw

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

Takie parkowanie może skutkować mandatem.
czelniczka Wydziału Dróg i Mostów.
– Należy podkreślić, że deficyt miejsc
parkingowych w mieście zmniejszyłby
się znacząco, gdyby do tworzenia no-

wych parkingów włączyły się administracje, wspólnoty mieszkaniowe i inni
zarządcy budynków mieszkalnych – dodaje.
AW

ul. Jana
Gierałtowskiego 29/3
stanowiącego własność
Gminy Miasta Ruda Śląska a
przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.
REKLAMA
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Wszystkie
plotki i nieporozumienia uda Ci się wkrótce
wyjaśnić, tylko nie okazuj swej
zazdrości.
Byk – Nowa miłość
zaprzątnie Twoje myśli. Trudno będzie Ci
się skupić na zwykłych sprawach, ale staraj się.
Bliźnięta – Nie podejmuj pochopnych decyzji, zwłaszcza ﬁnansowych. To nie jest dobry czas na
nieprzemyślane inwestycje.
Rak – Nie możesz ciągle żyć przeszłością.
Warto wreszcie spojrzeć
przed siebie i zacząć snuć plany.
Twoi bliscy będą Cię wspierać.
Lew – Będziesz mieć
w tym miesiącu szczęście do gier liczbowych. Bierz udział w konkursach, wyślij totolotka.
Panna – Wolny czas
poświęć na spotkanie
się z rodziną i znajomymi. Może uda się zorganizować spontaniczny wyjazd.

Waga – Przed Tobą
i Twoim partnerem
trudny okres. Różnice
między Wami staną się przyczyną wielu sporów.
Skorpion – Duży zastrzyk gotówki z pewnością poprawi Ci samopoczucie i pozwoli przeprowadzić upragniony remont.
Strzelec – Problemy
zdrowotne Twoich bliskich będą w tym miesiącu pochłaniały prawie całą
Twoją uwagę.
Koziorożec – Jeśli
myślisz o nowej pracy, nie wahaj się. To
świetny moment, aby zmienić
posadę lub się przekwaliﬁkować.
Wodnik – Poważne
problemy ze zdrowiem okażą się przejściowe. Wypocznij jednak
i zbierz siły na jesienne dni.
Ryby – Dobry czas,
by zmienić coś w swoim wyglądzie. Wybierz się do fryzjera i zafunduj
sobie nową fryzurę.

WRÓŻKA
JADZIA

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

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 12.10.2016
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Poziomo: 1 – ciężar towaru bez opakowania, 5 – elektroda ujemna, 8 – w oknie celi,
9 – szał, 11 – cienka tkanina bawełniana, 12
– napój alkoholowy podobny do koniaku, 15
– gagatek, ziółko, 17 – żart, 20 – oklaski za
pieniądze, 21 – gol, 24 – część składowa paleniska, 25 – ﬂota wojenna Karola Filipa II
w Hiszpanii, 28 – lekki statek żaglowy, 29
– rzeka w Żelazowej Woli, 32 – bezbarwna
masa plastyczna, 33 – ostrew, 36 – kontusz,
kurtka, 39 – złoże użyteczne w skorupie
ziemskiej, 42 – dostojeństwo, 43 – cerkiewny obraz, 45 – świętoszek, bigot, 46 – japońska mata, 47 – dychawica.
Pionowo: 1 – olej skalny, 2 – przodek bydła
domowego, 3 – dwukołowa taczka, 4 – kobieta demoniczna, 5 – papuga z Nowej Zelandii,
6 – lęk, obawa, 7 – ulica, 10 – jams, 13 – askarys, żołnierz ochrony sułtana, 14 – kleks, 16
– ptak wodny, 17 – jubilerska miara, 18 – rzeka w Polsce, 19 – owad z rzędu ważek, 21 –
ślizg lodowy, 22 – dawna odległość, odstęp,
23 – wykaz, spis, 26 – imię żeńskie, 27 – pierścienie do obsadzenia wioseł, 30 – młot kamienny, 31 – rockowy zespół muzyczny, 34 –
ostoja, podwalina, 35 – rybka akwariowa, 37
– grekokatolik, 38 – niedźwiadek nadrzewny,
40 – ryż niełuskany, 41 – wypływa z wulkanu,
44 – chodnik w kopalni.
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Hasło krzyżówki nr 38 brzmiało: Potrzeba
zaostrza umysł. Nagrodę otrzymuje Jan Ścigała. 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 (41709 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!

| P�������
Marta Lipecka,
Ela Piotrowska

Ranczo. Kulisy
serialu wszech
czasów
Opowieść o „Ranczu” –
obwołanym na Festiwalu
Polskich Seriali Telewizyjnych
serialem wszech czasów.
Historia powstania, anegdoty z planu i wywiady
z twórcami. Autorki starają
się oddać niesamowity klimat
panujący na planie i emocje
rzeszy fanów.
Jak powstawał serial, który
zgromadził setki tysięcy miłośników na Facebooku i miliony
przed telewizorami? Co sprawiło, że Jeruzal – czyli ﬁlmowe
Wilkowyje – nieznana wcześniej wieś, stał się obleganą atrakcją turystyczną? Jaką rolę odegrali Ranczersi,
czyli najwierniejsi fani „Rancza”, którzy są doskonale zorganizowani?
To próba opisania fenomenu produkcji, która wciąż zdobywa nowych widzów, a premierowe odcinki i powtórki biją rekordy oglądalności. Reżyser, scenarzyści, aktorzy, producenci oraz członkowie ekipy zdradzają kulisy (również
pikantne, jak mawia Michałowa) powstawania kultowego serialu.
Marta o „Ranczu” wie wszystko, pracowała przy serialu od początku, Ela jest
fanką, która bywała na planie. Marta zna wszystko od podszewki. Razem napisały książkę.
Ela Piotrowska – jej trzy miłości to teatr, radio i „Ranczo”. Skończyła teatrologię na Wydziale Kulturoznawstwa UŁ. Przez lata była asystentką Adama Hanuszkiewicza. Codziennie można usłyszeć jej pełne pasji relacje z Łodzi zakończone: „Ela Piotrowska, Radio Eska”. Prywatnie jest dumna z syna Adama i ma
cztery koty.
Marta Lipecka – z historycznego wykształcenia pozostała jej pasja do kryminałów i działalność w Fundacji im. Tomasza Strzembosza. Była reportażystką w „Gazecie Wyborczej” i radiowcem. Na co dzień w ﬁrmie producenckiej,
zajmuje się kontaktami z mediami i PR. Prywatnie dumna i szczęśliwa mama
dwóch wspaniałych córek, Natalii i Julii, oraz pani kota Tadeusza.

Artur Zarębski
syn Karoliny i Michała
ur. 29.09. (3760 g i 56 cm)

Jakub Giemula
syn Dominiki i Mateusza
ur. 30.09. (3640 g i 55 cm)

Alicja Kolarz
córka Agnieszki i Marka
ur. 3.10. (3370 g i 55 cm)

Wojtek Hoffmann
syn Eweliny i Dawida
ur. 6.10. (3472 g i 55 cm)

Jagoda Bodzianowska
córka Wiktorii i Wojciecha
ur. 6.10. (2680 g i 52 cm)

Zoﬁa Sularz
córka Karoliny i Marcina
ur. 3.10. (2830 g i 52 cm)

Dawid Sukiennik
syn Agaty i Marka
ur. 4.10. (4260 g i 63 cm)

Olaf Budny
syn Marty i Bartłomieja
ur. 4.10. (3435 g i 54 cm)

Miłosz Sochacki
syn Agnieszki i Mateusza
ur. 4.10. (3505 g 57 cm)

Igor Magdziorz
syn Angeliki i Dawida
ur. 3.10. (3100 g i 52 cm)

Krzysztof Nadłonek
syn Karoliny i Bogdana
ur. 3.10. (3650 g i 57 cm)

Helena Biniek
córka Emilii i Daniela
ur. 3.10. (3850 g i 55 cm)

Karol Kot
syn Aleksandry i Piotra
ur. 5.10. (3780 g i 55 cm)

Oskar Oczkowicz
syn Magdaleny i Konrada
ur. 5.10. (3552 g i 58 cm)

Aleksander Bujałkowski
syn Magdaleny i Leszka
ur. 6.10. (4560 g i 63 cm)
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Oliwia
córka Anny i Dawida
ur. 5.10. (3690 g i 57 cm)
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Gramy po śląsku w Mateczniku
Kolejny sezon imprez w śląskim klimacie organizowany przez „Wiadomości Rudzkie” wystartował w pierwszy piątek października (7.10). Tym razem spotkaliśmy się w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”, a naszym partnerem medialnym było Radio Piekary.
Podczas pierwszego koncertu nie brakowało niespodzianek i świetnej muzyki
w wykonaniu zaproszonych artystów.
Zebranej publiczności zaprezentowali
się: Magdalena Pal, Bożena Mielnik, Karolina i Adam Krawczyk, Sandra i Joachim Koj, Remix, Krzysztof Procek
oraz zespół Emi Band. Każdy z zaproszonych do „Matecznika” artystów przygotował na ten wieczór wyjątkowy repertuar oraz dał się poznać publiczności
z nieco innej niż zazwyczaj strony.
– Głównie śpiewam a dziś musiałem zaprezentować się od strony tanecznej
– mówił Krzysztof Procek.
Podobne zadanie przypadło w udziale Bożenie Mielnik, choć w jej przypadku wyzwanie było nieco bardziej utrudnione. – Publiczność doskonale wie, że podczas występu
często tańczę boso, jednak tym razem musiałam zaprezentować się w płetwach – mówiła
Bożena Mielnik. – Choć na początku to zadanie nieco mnie zaskoczyło, muszę przyznać, że ten pomysł prowadzących koncert
był strzałem w dziesiątkę – dodała.
Wśród premier pojawiła się najnowsza
piosenka Magdaleny Pal, której płyta pt.
„1000 razy” ukaże się już w najbliższy
weekend. Na scenie nie zabrakło także
rodzinnych duetów. Swoje piosenki zaśpiewali Karolina i Adam Krawczyk, Remigiusz i Mateusz Murawscy, czyli zespół Remix oraz Sandra i Joachim Koj.
– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się
tutaj zaprezentować, bo takiej rodzinnej
atmosfery jak w tym miejscu nie ma nigdzie indziej – zapewniała Sandra Koj.
Swoje największe przeboje zaśpiewał
także zespół Emi Band.
Kolejne spotkanie w „Mateczniku” odbędzie się 4 listopada o godzinie 18. Bilety do nabycia w ODK RSM „Matecznik”
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14 do 20.
AW
Foto: AR
REKLAMA
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RUDA ŚLĄSKA

Ruszyła zbiórka na „Lawiny”

Wolontariusze poszukiwani!

Trwają przygotowania do XI Spotkań Górskich „Lawiny”. Można wesprzeć tę inicjatywę, uczestnicząc w zbiórce, z której dochód
zostanie przeznaczony na organizację „Lawin”. Warto, bo dla uczestników spotkań
przygotowano prelekcje i pokazy filmów o tematyce górskiej, warsztaty wspinaczkowe,
szkolenie z orientacji w terenie i pierwszej pomocy, koncerty oraz konkurs fotograficzny.
Gościem imprezy będzie m.in. Janusz Gołąb,
jeden z najlepszych polskich alpinistów, który
wspólnie z Adamem Bieleckim dokonał
pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Gasherbrum I i który ma pokierować
od strony sportowej polską zimową wyprawą
na K2.
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI po raz kolejny zdecydowało się na crowdfunding (finansowanie społecznościowe), czyli pozyskiwanie funduszy od osób sympatyzujących z danym
przedsięwzięciem. – W przypadku „Lawin”
wszystkie dotychczasowe zbiórki zakończyły
się powodzeniem i mamy nadzieję, że w tym
roku fani również wspomogą tę inicjatywę
– mówi Krzysztof Kasprzyk z Rudzkiego

Foto: arch.

RUDA ŚLĄSKA

„Lawiny” to cykl prelekcji, konkursów i koncertów.
Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
In-nI.
Zbiórka na „Lawiny” prowadzona jest za
pośrednictwem internetowego portalu
Wspieramkulture.pl. W zamian za wsparcie
organizatorzy festiwalu rewanżują się nagrodami. W tym roku są nimi m.in. okolicznościowy kubek z rysunkiem o tematyce

górskiej, festiwalowe koszulki, kalendarze
z górskimi zdjęciami, książki, wejściówki
do kina, a także vouchery na zjazdy tyrolką, czy skoki na linie z budynków. Zbiórka
na „Lawiny” prowadzona będzie do 30
października. Natomiast sam festiwal odbędzie się w dniach od 18 do 20 listopada.

JO

ORZEGÓW

Unikalny ksiądz Karol
Za nami kolejna edycja plebiscytu „Wiadomości Rudzkich” „Unikalni”. Statuetki
wręczone zostały podczas uroczystej gali
w Miejskim Centrum Kultury. Podczas spotkania wyróżnienia ze względu na inne obowiązki nie mógł odebrać ks. Karol Płonka,
wikary w parafii św. Michała Archanioła
w Orzegowie, dlatego wręczyliśmy je teraz.
Karol Płonka jest księdzem, reżyserem,
opiekunem dzieci i młodzieży, a także księ-

dzem pielgrzymem. Ksiądz Karol zaszczepia we wszystkich ogromną radość i chęć do
życia. Dał się poznać także jako konferansjer podczas Światowych Dni Młodzieży
w Rudzie Śląskiej, które również współorganizował.
Swoją posługę kapłańską pełni obecnie
w orzegowskiej parafii pw. Michała Archanioła. Mieszkańcy Rudy Śląskiej znają go
także z pracy w Halembie w parafii pw. Boże-

go Narodzenia, gdzie przebywał od 2009 do
2012 roku. W plebiscycie „Unikalnych” ks.
Karol Płonka otrzymał jedną z trzech nagród
specjalnych. Pozostali nagrodzeni w tej kategorii to Grażyna Pander-Kokoszka oraz Monika Żywot. – Cieszę się z tego wyróżnienia,
choć w mojej pracy wyróżnienia nie są ważne. Ważne, żeby to co się robi, trafiało do ludzi i umacniało ich duchowo – mówi ks. Karol Płonka. 
AW

NOWY BYTOM

Foto: UM Ruda Śląska

Z garażu do Miejskiego Centrum Kultury

Zespół Funk Da System wygrał muzyczną rywalizację.
Muzyka garażowa jest wiecznie żywa i popularna wśród młodych twórców. Najważniejsze jednak, by dawać im możliwość występowania na dużej scenie. Taką okazją był
#MAM Garaż Festival, którego finał odbył

się w sobotę (8.10.) na deskach Miejskiego
Centrum Kultury. Młodzi twórcy mogli zaprezentować się przed szerszą publicznością,
a ich występy zostały ocenione przez profesjonalnych artystów.

W muzyczne szranki stanęły cztery zespoły,
spośród ok. 30 zgłoszonych do eliminacji konkursu #MAM Garaż. Wśród nich: Dinosaurs
Are Dead, Funk Da System, Sliver oraz Tajna
Lista. Zwyciężyła ta druga ekipa, która zachwyciła nie tylko pod kątem muzycznym, ale również ze względu na show wykonane na scenie
przez liczną grupę muzyczną. Z kolei nagroda
publiczności trafiła do Dinosaurs Are Dead.
Wszystkich wykonawców oceniło jury w składzie: Maciej Lipina, Marcel Różanka, Paweł
Ambroziak, Krzysztof Pistelok oraz Lech Śmiechowicz. – Artyści przyznawali, że chętnie wysłuchali, jak teraz grają garażowe zespoły
i wsparli młodą konkurencję, bo przecież każdy
kiedyś zaczynał od mniejszych występów. Poza
tym doszliśmy do wniosku, że Ruda Śląska nie
ma tak rozbudowanej oferty wakacyjnej dla
młodzieży, jeżeli chodzi o koncerty. A jako że jesteśmy lokalnymi patriotkami, to chciałyśmy ją
wzbogacić, tym bardziej, że znamy wiele zespołów, które według nas są fantastyczne – mówi
Agata Kempa, współinicjatorka organizacji
#MAM Garaż Festival-u.
JO

Pomagają od lat, obdarowując najbardziej potrzebujące osoby. Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka”, która jest inicjatywą stowarzyszenia Wiosna, rusza po raz kolejny. Rudzianie
także mogą się w nią włączyć. – Bycie
wolontariuszem nie jest skomplikowane
i nie ma się czego bać. Zachęcam do
udziału – mówił Radek Pyzik, lider rejonu Ruda Śląska-Północ.
Liderzy zarówno północnego jak
i południowego rejonu Rudy Śląskiej
czekają na prawdziwych bohaterów.
Cała akcja polega na odnalezieniu rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy materialnej.
Następnie ustala się, jakich produktów

bądź przedmiotów codziennego użytku
domownicy potrzebują najbardziej oraz
chętnych, którzy chcieliby je zasponsorować. W grudniu odbywa się wielki finał, podczas którego następuje wręczenie paczek. – Osoba chętna do pomocy
musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl/superw. Po wypełnieniu zgłoszenia kontaktujemy się z taką osobą
i umawiamy na spotkanie. Później przeprowadzamy szkolenie. W kolejnym etapie wolontariusze dwukrotnie odwiedzają rodziny i wtedy poznają ich historie. Jeśli rodzina zostanie zakwalifikowana, wolontariusze stają się ich opiekunami oraz dbają o kontakt z darczyńcami – zaznacza Radek Pyzik. 
MB
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Ponad dwa miliony złotych mniej niż obecnie zapłacą za prąd w ciągu najbliższych dwóch lat rudzkie instytucje, które wzięły
udział we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej dla 30 śląskich samorządów. Zorganizował go i przeprowadził
Górnośląski Związek Metropolitalny. Tańszy prąd w 2017 i 2018 roku zasili m.in. rudzkie budynki użyteczności publicznej,
placówki oświatowe oraz oświetlenie uliczne i sygnalizacje drogowe.

Przez dwa lata mniej za prąd

Dzięki wspólnemu zakupowi energii elektrycznej miasto i rudzkie
instytucje zaoszczędzą w ciągu dwóch lat ponad 2 mln złotych.
Ruda Śląska w 2017 i 2018 roku zakupi około 66 GWh energii elektrycznej.
Przez dwa lata zostanie ona wykorzystana na potrzeby wszystkich jednostek budżetowych miasta, placówek oświatowych, szpitala miejskiego, ośrodków
kultury, miejskich spółek, Powiatowego
Urzędu Pracy, zakładów opieki zdrowotnej, części stowarzyszeń sportowych, a także na potrzeby zasilania sy-

gnalizacji świetlnej i miejskiego oświetlenia ulicznego. Łącznie tańsza energia
elektryczna traﬁ do 112 podmiotów.
– We wspólnym przetargu organizowanym przez GZM wzięliśmy udział po
raz drugi. Nasze miasto zamówiło jeden
z wyższych wolumenów zgłoszonych do
całego zamówienia – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeżeli rudzkie
instytucje zachowają zużycie energii

elektrycznej na dotychczasowym poziomie, to rocznie zapłacimy łącznie za
prąd około milion złotych mniej niż dotychczas. W perspektywie dwóch lat,
których dotyczy zamówienie, jest to kwota już dwóch milionów złotych, więc mówimy tu o naprawdę poważnych kwotach
– dodaje.
Pierwszy raz Ruda Śląska uczestniczyła we wspólnym zakupie energii
elektrycznej wraz z innymi miastami
metropolii w ubiegłym roku. Dzięki temu miasto zaoszczędziło na tegorocznym zakupie energii elektrycznej około
milion złotych. Przed 2015 r. Ruda Śląska we własnym zakresie organizowała
przetargi na zakup energii elektrycznej
na potrzeby miasta i placówek działających na jego terenie. – Wtedy było to dla
nas bardziej opłacalne – tłumaczy prezydent Dziedzic. – Przygotowywane
przez nas zamówienia obejmowały swym
zakresem dostarczenie energii elektrycznej także na potrzeby części poradni
i stowarzyszeń sportowych. We wcześniejszych wspólnych przetargach organizowanych przez GZM z takiej możliwości nie mogliśmy skorzystać. Udało
się to zmienić dopiero w ubiegłym roku
– wyjaśnia.

Uczestnikami tegorocznego hurtowego zakupu energii są wszystkie miasta
zrzeszone w Górnośląskim Związku
Metropolitalnym (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno,
Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie,
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze). Oprócz tego do zamówienia przystąpiły też: Bieruń, Będzin, Czeladź,
Knurów, Lędziny, Lubliniec, Łaziska
Górne, Mikołów, Ornontowice, powiat
zawierciański, Pyskowice, Rudziniec,
Rydułtowy, Wojkowice, Wielowieś i Zawiercie. Wśród podmiotów samorządowych znalazły się również jednostki
Urzędu Marszałkowskiego, m.in. szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne i mieszkaniowe,
instytucje kultury czy śląskie zoo.
– Organizowaliśmy przetarg po raz
piąty. Ponownie pokazujemy, że nasze
miasta potraﬁą współpracować przy realizacji tak dużych przedsięwzięć – mówi Małgorzata Mańka Szulik, prezydent
Zabrza, przewodnicząca Zarządu GZM.
– Pomimo zmian na rynku energii widać, że wspólne działanie opłaca się
nam wszystkim. Z uwagi na wolumen zakupu, osiągnęliśmy bardzo atrakcyjne

ceny i to na dwa lata. To pokazuje,
że droga, jaką wybraliśmy cztery lata
temu, była słuszna. Widać gołym okiem,
że wspólne działanie opłaca się nam
wszystkim – dodaje.
W przetargu na grupowy zakup energii wystartowali najwięksi „gracze” na
rynku. Swoje oferty złożyli Tauron
Sprzedaż GZE oraz Energa Obrót S.A.
Najtańsza, złożona przez spółkę Tauron,
opiewa na kwotę 230 mln złotych brutto.
Inicjatorem grupowego zakupu energii elektrycznej był po raz kolejny Górnośląski Związek Metropolitalny. To on
wziął na siebie ciężar organizacji wszystkich spotkań, rozmów i zbierania potrzebnych danych. Przygotowania do
podpisania porozumienia trwały kilka
miesięcy.
Procedurę przetargową w imieniu
wszystkich sygnatariuszy porozumienia
przeprowadziła gmina Zabrze. Górnośląski Związek Metropolitalny, który
koordynował wszystkie przygotowania,
udzielał liderowi wsparcia w organizacji
przetargu. Umowa ze zwycięzcą zawarta zostanie na 24 miesiące i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017
do 31 grudnia 2018 r.
TK

Budowa i modernizacja blisko 19 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za ponad 12 mln zł – tak wyglądają plany inwestycyjne rudzkich wodociągów
na najbliższe trzy lata. Pierwsze z zaplanowanych inwestycji ruszą w przyszłym roku. Najwięcej prac zaplanowano w Bielszowicach.

Wodno-kanalizacyjne inwestycje

Zaplanowane przez rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
na najbliższe trzy lata inwestycje ujęte
zostały w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2017 – 2019”. – Program,
zgodnie z przepisami, musiał najpierw
zostać zatwierdzony przez prezydenta
miasta, m.in. pod kątem zgodności
z kierunkami rozwoju gminy i planem
zagospodarowania przestrzennego.
Ostatnim krokiem było przyjęcie programu uchwałą Rady Miasta – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Plan rozwoju infrastruktury wodnokanalizacyjnej PWiK zakłada budowę
i przebudowę w ciągu trzech lat 10,8
km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sieci
wodociągowej. Inwestycje te będą realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych
zysków oraz ze środków zewnętrznych
z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska.

– Chcemy uzbrajać tereny przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, dodatkowo
w miejscach, gdzie w ostatnim czasie
powstały nowe zabudowania i rozwija
się mieszkalnictwo, będziemy budować
i rozwijać sieć kanalizacyjną – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej.
Jak zapowiadają władze spółki, inwestycje realizowane będą również
tam, gdzie obecnie gospodarka ściekowa realizowana jest z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych.
Oprócz budowy nowej infrastruktury
przeprowadzone zostaną remonty tej
istniejącej, m.in. zniszczonej przez
eksploatację górniczą.
Jeśli chodzi o szczegółowy plan inwestycji, to znane są już zadania, które
realizowane będą w przyszłym roku.
I tak w przypadku kanalizacji największe inwestycje obejmą budowę

blisko 1,5 km sieci kanalizacyjnej przy
ul. ks. Niedzieli od ul. Górnej do
ul. Zajęczej oraz 1,3 km kanalizacji
w rejonie ul. Kingi i Na Piaski. Ponadto kanalizacja będzie budowana m.in.
przy ul. Pawłowskiej, Zielonej, Partyzantów, Poziomkowej, Kwiatowej.
W przypadku inwestycji związanych z siecią wodociągową, w przyszłym roku przebudowany zostanie
wodociąg w rejonie Al. Dworcowej,
Tunkla, Zjednoczenia, przy ul. Mazurskiej, Kwiatowej i Dworaka. Wykonana zostanie również nowa sieć wodociągowa od ul. Kingi 24 do ul. Na
Piaski 79. Ponadto przygotowane zostaną projekty modernizacji sieci wodociągowej, m.in. przy ul. Żeleńskiego, Mikołowskiej, Szczudlaka, Studziennej i Modrzejewskiej.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 439,9 km, natomiast
do odbioru ścieków służy mu sieć ka-

W ciągu trzech lat wybudowana lub przebudowana zostanie
sieć wodociągowo-kanalizacyjna o długości blisko 19 km.
nalizacyjna o długości 313,8 km.
PWiK eksploatuje obecnie sześć pompowni wody, 42 przepompownie ście-

ków oraz trzy oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.
TK
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Zagospodarowanie hałdy przy ul. 1 Maja było tematem konsultacji władz Rudy Śląskiej i przedstawicieli Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach z okolicznymi mieszkańcami. Miasto wraz z Instytutem bierze udział w międzynarodowym projekcie LUMAT, z którego pozyska środki na jej
rewitalizację. O funkcje, jakie ma spełniać zrekultywowany teren, zapytano mieszkańców. Jeszcze jesienią zostanie wybrana ﬁrma, która opracuje odpowiednią dokumentację. Prace w terenie mają natomiast ruszyć w przyszłym roku.

O przyszłości hałdy

Podczas konsultacji przedstawiciele
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz władze
miasta przedstawili zebranym założenia
projektu oraz propozycje zagospodarowania terenu hałdy. – Ruda Śląska jest
bardzo ważnym partnerem projektu LUMAT i beneﬁcjentem znacznych pieniędzy – mówiła na wstępie dr Anna Starzewska-Sikorska z Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. – To pierwsze, wstępne spotkanie z państwem. Będziemy organizować
kolejne, aby wspólnie wypracować projekt zagospodarowania tego terenu
– dodała.
Mieszkańcy pytali, czy naruszenie
hałdy nie spowoduje wydostania się
z niej metali ciężkich. – Celem Instytutu
jest bezpieczeństwo ekologiczne, chcemy
tu zastosować technologię tzw. ﬁtostabilizacji, czyli nasadzania roślin, głównie
traw, które redukują ryzyko związane
z prawdopodobieństwem przemieszczania się metali do warstw głębszych gleby
– wyjaśniała dr Starzewska-Sikorska.
– Hałdy nie będziemy rozbierać, tylko
stabilizować. Skarpę trzeba zabezpieczyć przed dalszym osuwaniem – tłumaczył wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.

Oprócz prac związanych z formowaniem terenu i nasadzeniami roślin wchłaniających lub zatrzymujących metale
ciężkie, kluczowym będzie utworzenie
specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne. – Chcemy, żeby było to miejsce
unikatowe na skalę kraju. W centralnej
części hałdy powstanie punkt widokowy,
znajdzie się tam szlak dydaktyczno-naukowy o charakterze industrialnym, plac
zabaw i mała architektura, która stylem
będzie nawiązywała do dziedzictwa poprzemysłowego – wyliczał wiceprezydent Pierończyk. – Planujemy powstanie
tam również ścieżki rowerowo-pieszorolkarskiej, łączącej Wirek z Nowym Bytomiem – dodał.
Pierwsze rozmowy z mieszkańcami
na temat zagospodarowania hałdy przy
ul. 1 Maja były prowadzone już dwa lata temu, podczas prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji w ramach
programu Miasto3. Wówczas już mieszkańcy wskazywali, żeby hałdzie przy
ul. 1 Maja nadać funkcje rekreacyjne.
Na spotkaniu padły jeszcze propozycje
wybudowania toru saneczkowego czy
wyciągu orczykowego dla dzieci. – Będziemy chcieli wykorzystać wszystkie
wcześniejsze koncepcje i pomysły mieszkańców. Po to się spotykamy, żeby wziąć

pod uwagę wszystkie państwa sugestie
– mówił wiceprezydent.
Poinformował też mieszkańców
o konieczności przeniesienia kilkudziesięciu pobliskich garaży, w związku
z zagospodarowaniem hałdy. – Chcemy
zaproponować państwu nową lokalizację, przy ul. Tołstoja, zaledwie około
100 metrów dalej od dotychczasowej.
Docelowo ma powstać tam 70 garaży.
Miasto wybuduje te garaże, państwo
nie poniesiecie żadnych kosztów związanych z przeprowadzką do nowej lokalizacji – uspokajał Michał Pierończyk.
Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym
z czterech zwałowisk pocynkowych
w Rudzie Śląskiej i wyróżnia się tym, że
znajduje się praktycznie w centrum miasta. Zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej w tym rejonie
w okresie od I połowy XIX w. do 1925
roku hucie cynku Liebe – Hoffnung.
Projekt LUMAT realizowany będzie
do 2019 roku w ramach Programu INTERREG Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego doﬁnansowanie do rudzkiej części wyniesie
ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok
Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta
oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn,

Projekt zagospodarowania hałdy przy ulicy 1 Maja
zostanie wypracowany wspólnie z mieszkańcami Rudy Śląskiej.
słowacka Trnava, słoweński Kranj, czy
czeska Ostrawa.
Jednym z elementów projektu jest
także wymiana doświadczeń pomiędzy
partnerami oraz szkolenia, które kierowane będą zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego oraz do organizacji pozarządowych. Będą one przede
wszystkim dotyczyć zagadnień związanych z efektywnym zagospodarowaniem
terenów poprzemysłowych.
Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej starają się także o inne środki na

rewitalizację terenu hałdy przy ul 1 Maja. Mowa tu o ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które miałyby zostać
przeznaczone na powstanie tzw. traktu
rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej, łączącej Wirek z Nowym Bytomiem. Obecnie władze miasta
czekają na rozstrzygnięcie konkursu.
W przypadku otrzymania doﬁnansowania i realizacji zdania, inwestycja ta uzupełniałaby się z rewitalizacją hałdy w ramach programu LUMAT.
IM

Cztery nowe oznakowane radiowozy traﬁły do rudzkiej policji. Trzy samochody zostały przekazane bezpośrednio do komisariatów, a jeden do „drogówki”.
Połowa pieniędzy na zakup aut pochodziła z miejskiego budżetu. Władze Rudy Śląskiej przeznaczyły na ten cel 130 tys. zł.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to dla
nas kluczowa kwestia, dlatego środki ﬁnansowe przeznaczamy nie tylko na samorządową straż miejską, ale również
na wsparcie służb państwowych, przede
wszystkim policji – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Mam nadzieję, że dzięki doﬁnansowanym przez nas
radiowozom rudzianie poczują się jeszcze bezpieczniej – dodaje.
– Jestem wdzięczny lokalnemu samorządowi za tak cenne wsparcie, jakim było przekazanie 130 tys. złotych na zakup
tych pojazdów – mówi mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej. – Policja powinna być stale modernizowania oraz odpowiednio doposażana. Nowe radiowozy to
bardzo ważne narzędzie w codziennej
służbie policjantów, dzięki któremu szybkość i sprawność w działaniu naszej formacji przełoży się na efektywność i pomoc społeczeństwu – podkreśla.

– Komisariaty, które otrzymały zakupione radiowozy, w codziennej służbie będą miały możliwość poprawienia swojej
mobilności, co z całą pewnością będzie
miało przełożenie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta – mówi
komendant rudzkiej policji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
ruchu drogowego jeden radiowóz dedykowany został policjantom „drogówki”.
Łączna liczba radiowozów w dyspozycji
policji w Rudzie Śląskiej wynosi 48.
Doﬁnansowanie zakupu policyjnych
radiowozów jest jednym z założeń Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na
lata 2016 – 2019, przyjętego w listopadzie ubiegłego roku. W sumie doﬁnansowanych ma zostać 16 samochodów –
po cztery każdego roku.
W tym roku miasto za 200 tys. zł zakupiło również trzy samochody dla stra-
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ży miejskiej. Na wsparcie policji Ruda
Śląska przeznaczyła w 2016 r. ponad
286 tys. zł. Oprócz 130 tys. zł doﬁnansowania na zakup radiowozów, środki te
obejmują 100 tys. zł na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz pieniądze na
zakup sprzętu i nagrody dla wyróżniających się policjantów. Dodatkowo miasto
przekazało 20 tys. zł Szkole Policji na
organizację służb patrolowych i doﬁnansowanie zakupu radiowozu. Środkami
z budżetu miasta wspierane są też inne
służby mundurowe. 225 tys. zł zarezerwowano dla Państwowej Straży Pożarnej, a 60 tys. zł – dla Straży Granicznej,
która ma w Rudzie Śląskiej swoją placówkę.
Z policyjnych statystyk za ostatnie
lata wynika, że w Rudzie Śląskiej spada
liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność. W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 3545 postępowań przygotowawczych, o 363 mniej niż w 2014 r.

R�������: U���� M����� R��� Ś�����, ��. J��� P���� II 6 R��� Ś�����

Foto: KMP Ruda Śląska

Nowe radiowozy dla rudzkiej policji

Trzy radiowozy traﬁły do komisariatów,
z jednego korzystać będzie ,,drogówka”.
Tendencja spadkowa utrzymuje się
w ostatnich latach. Dla przykładu
w 2011 roku postępowań było 5739.
Jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7% w 2014
roku do 64,1% w roku 2015. Wzrost
dotyczył także liczby funkcjonariuszy

patrolujących miasto. W skali 2015 roku zrealizowano 17 491 służb patrolowych, przy 12 667 służbach w 2014 r.
Przeprowadzono także 477 patroli dodatkowych oraz 263 patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach.
WG
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JUBILEUSZ

Poradnia obchodzi „abrahama”

Jak wspominano podczas jubileuszu
spotkanie z 1966 roku dało początek
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rudzie Śląskiej. Teraz spotkano się,
by podsumować ten czas. – 50 lat poradnictwa to szmat czasu. W ciągu tych
lat poradnia przeszła prawdziwą metamorfozę. Dzisiaj ma nie tylko nowoczesną bazę i sprzęt, ale przede wszystkim
wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną,
która służy fachową wiedzą oraz doświadczeniem w różnych sytuacjach życiowych – dzieciom, młodzieży i całym
rodzinom – mówiła Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Warto bowiem wspomnieć, że
od momentu powstania wsparcie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otrzymało ok. 300 tys. dzieci i młodzieży, którzy mogą liczyć na pomocną
dłoń oraz zajęcia warsztatowe i terapeutyczne. Placówka współpracuje również
w tym zakresie z poradniami lekarskimi
oraz placówkami oświatowymi, a także

działa na rzecz doradztwa edukacyjnozawodowego, czy proﬁlaktyki. – PPP
jest instytucją pomocową opiekującą
się dziećmi i młodzieżą od urodzenia, aż
do ukończenia edukacji szkolnej (najczęściej do 19. roku życia, z pewnymi wyjątkami) i ich rodzicami. Służymy też pomocą
dorosłym w zakresie,
o którym wspominaliśmy wcześniej. Ale
przede wszystkim jesteśmy placówką wspierającą bezpośrednio i pośrednio pracę wszystkich
placówek oświatowych,
a także wielu instytucji
pomocowych
osadzonych
w zupełnie innych resortach – podkreśla
Halina
Kozioł-Woźnikowska.
– Praktycznie można się do nas zwrócić
z każdym problemem dotyczącym dziecka i młodzieży. Nie możemy zagwarantować, że każdy z nich rozwiążemy, ale

Foto: JO

50 lat to wiek, który zobowiązuje, ale który świadczy także o ogromie życiowej wiedzy i sprawia, że na świat patrzy się z jednej strony doświadczonym
okiem, a z drugiej – z wielką radością. Tak też można było spojrzeć na kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej, która obchodzi w tym roku półwiecze istnienia oraz jej przyjaciół, którzy zgromadzili się w Miejskim Centrum Kultury, by wspólnie w piątek (7.10.) świętować
jubileusz. – W takich chwilach jest wielką przyjemnością być dyrektorem tej placówki oraz mieć tylu wspaniałych i oczekiwanych gości. Bardzo nam
potrzeba takich przyjaciół i państwa serca – mówiła podczas spotkania Halina Kozioł-Woźnikowska, dyrektorka rudzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jubileusz był okazją do podziękowań i wspomnień.
nie przejdziemy wobec niego obojętni
– dodaje.
Tak jak i nie sposób przejść obojętnie
wobec okrągłego jubileuszu rudzkiej
poradni. Oprócz wzajemnych podzię-

kowań była to także okazja do prezentacji dorobku poradni na przestrzeni 50
lat oraz wręczenia statuetek „Honorowego Poradniaka”.
Joanna Oreł, AW

Serdeczne
podziękowania
Władzom Miasta,
Przedstawicielom
Oświaty,
wszystkim
Gościom oraz
Sponsorom, którzy
uczestniczyli
w jubileuszu
50-lecia Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Rudzie Śląskiej,
składają Dyrekcja
i Pracownicy.
OGŁOSZENIE

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
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.
Scenicznej realizacji tej niezwykłej opowieści podjęła się grupa utalentowanych i cenionych twórców, znanych
krakowskiej publiczności ze spektakli muzycznych. Jednak tym razem spektakl nie będzie musicalem…

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska
15 października 2016, godz. 19.00

„MĘŻCZYZNA IDEALNY” – KOMEDIA TERAPEUTYCZNA
Bilety w cenie: 60 zł

Sławny showman telewizyjny, gwiazdor estrady, przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na kurację do kliniki
leczenia męskich nerwic. Nie podejrzewa, że to klinika zupełnie niepodobna do innych. Najzabawniejsza
komedia o mężczyznach idealnych, o szalonej pani naukowiec i klinice psychiatrycznej, która zaczyna coraz
bardziej przypominać nasz świat...

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
17-31 października 2016

WYSTAWA PRAC RENATY KRAWCZYK
Wstęp wolny
Rudzka twórczyni Renata Krawczyk zaprezentuje swoje obrazy wykonane w technice olejnej i akrylowej.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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dni otwarte w PWiK
Woda to podstawowy element życia. Potrzebują jej wszyscy i to nie tylko do picia. Warto zatem dowiedzieć się, jakie etapy musi przejść, by mogła znaleźć się w naszych kranach. Przydatną wiedzę z tego zakresu, jak co roku, stara się przekazywać Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, które w tym celu po raz
kolejny zorganizowało Dni Otwarte. Mieszkańcy miasta pomiędzy 6 a 8 października mogli zwiedzić Oczyszczalnie Ścieków „Orzegów” i „Halemba-Centrum”, poznać laboratorium PWiK oraz dowiedzieć się z jakiego sprzętu przedsiębiorstwo korzysta na co dzień. Niecodzienne „lekcje” prowadzone były przez jego pracowników.

PWiK bez tajemnic

– Dni Otwarte to niepowtarzalna okazja, aby poznać „od kuchni” pracę naszego przedsiębiorstwa. Szczególnie do udziału w tym edukacyjnym wydarzeniu zachęcamy szkoły. Podczas zwiedzania obiektów
można dowiedzieć się, jak przebiega proces oczyszczania ścieków, natomiast w laboratorium zobaczyć szereg urządzeń służących do badania wody i ścieków oraz
sprawdzić twardość wody. Dodatkową
atrakcją jest zawsze pokaz specjalistycznego sprzętu, np.: kamery do przeprowadzania inspekcji, czy zadymiacza, dzięki któremu można wykrywać nielegalne przyłącza
– mówiła Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK.
W Dniach Otwartych brały udział zarówno grupy zorganizowane ze szkół, jak
i pozostali mieszkańcy miasta. Pomimo
niskich temperatur rudzianie chętnie
uczestniczyli w zwiedzaniu, dowiadując
się o procesach techniczno-biologicznych,
przez które musi przejść zużyta woda, by
mogła z powrotem trafić do środowiska.

– Staram się zaznajomić grupy z procesem oczyszczania ścieków na podstawie
pracy naszej oczyszczalni. Opowiadamy,
jak wygląda to od etapu wyłapywania ścieków, aż po końcowe oczyszczenie – mówił
Marek Stahr, mistrz zmianowy w oczyszczalni „Halemba”. – Oprowadzam grupy
już kolejny raz i widzę, że z roku na rok jest
coraz większe zainteresowanie. Staramy
się docierać do odbiorców w każdej grupie
wiekowej. Dzieciom tłumaczymy wszystko
w sposób bardziej przystępny, natomiast
dorosłym możemy szczegółowo i specjalistycznie przedstawiać problem. Myślę, że
dzięki takim spotkaniom zwiększamy świadomość mieszkańców – dodał.
Odwiedzający z ciekawością poruszali
się po nowoczesnych obiektach. Niektóre
miejsca szczególnie interesowały najmłodszych. – Bardzo podobały mi się stanowiska w laboratorium – tam zapamiętałam najwięcej informacji – opowiadała
Maja z czwartej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 6.

– Cieszę się, że mogłam dzisiaj zobaczyć miejsce pracy mojego taty. Fajnie
było widzieć, jak w skomplikowany sposób oczyszcza się zużytą wodę – mówiła
Joanna Wrona ze Szkoły Podstawowej
nr 15.
– W tym roku Przedsiębiorstwo miało
przyjemność gościć blisko 300 osób. Cieszymy się, że Dni Otwarte spotykają się
nadal z niesłabnącym zainteresowaniem
wśród odwiedzających. To niepowtarzalna okazja, by uświadomić mieszkańcom,
że praca w wodociągach to nie tylko proces dostarczania wody, ale także oczyszczanie ścieków i troska o środowisko.
Mamy nadzieję, iż dzięki podobnym inicjatywom zaszczepiamy w młodym pokoleniu
proekologiczne
zachowania
– mówił Grzegorz Rybka, prezes PWIK.
Na zakończenie każdy uczeń otrzymał
kolorową książeczkę „Edukacja z Wodniczkiem”, wydaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie
Śląskiej.
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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.
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:
– 2389/29 o powierzchni 820 m², użytek
RIVa, PsVI,
– 2391/29 o powierzchni 823 m2 , użytek
RIVa, PsVI,
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 (symbole planu: MN2, MN25).
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:
– 2389/29 wynosi – 105.000,00 zł
– 2391/29 wynosi – 105.000,00 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 14.11.2016 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 7.11.2016 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości:
– działka nr 2389/29 – 5.300,00 zł
– działka nr 2391/29 – 5.300,00 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.

WOKÓŁ NAS| 12.10.2016

złote gody

ogłoszenie

7 października w Ośrodku św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej obchodzono
uroczystość złotych godów. Pary
małżeńskie z rąk władz miasta odebrały gratulacje i specjalne odznaki.
Wszystkim jubilatom życzymy dużo
zdrowia, pomyślności i wielu pięknych, wspólnych chwil.

Wanda i Edward Górkowie.

Małgorzata Hensel wraz
z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

Zofia i Maciej Jasiccy.

Władysława i Franciszek Jendroszkowie.

Stefania i Mikołaj Kolonowie.

Jadwiga i Stanisław Leśniakowie.

Stefan Magiera wraz z córką.

Cecylia i Franciszek Marandowie.

Danuta i Stanisław Nowakowie.

Janina i Jan Peczkowie.

Aniela i Walter Rudkowie.

Irena i Kazimierz Smokowie.

Cecylia i Henryk Świtałowie.

Jadwiga i Henryk Wieczorkowie.

Danuta Wilman wraz z kuzynem.

Elżbieta i Henryk Wolni.

Irena i Walter Żurowie.
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Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

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

Trzypokojowe: Szpaków, Pordzika
DOBRE CENY! LOKATOR, tel. 793-017323.

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

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

U����� ����������

KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877189.

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

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

Sprzedam mieszkanie 80 m z garażem. Cena 160.000. Tel. 502-510460.
2

Sprzedam mieszkanie trzypokojowe,
59 m2 – Wirek. Tel. 666-920-939.

Sprzedam mieszkanie ul. Szymały.
Tel. 781-811-462.

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

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

Do wynajęcia pokój. Tel. 531-199122, w godz. 17.00-18.00.

Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

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

CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.

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

Sprzedam działki budowlane w Kochłowicach – 801 m2 i 878 m2. Tel. 518793-288.

Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

Wyremontowany dom, 157 m2, Bielszowice, 530 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.

Halemba, jednopokojowe, 38 m2, 88
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

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.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość
o śmierci

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

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

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

składa
żona, córka z mężem, wnuczek
i wnuczki z rodzinami

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 531-465-977.

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

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

śp. Henryka Maron

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

Sprzedam mieszkanie 49 m2, Bielszowice, Niedzieli 29, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Bez pośredników. Tel. 668-085799.

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

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Sąsiadom, Krewnym i Znajomym
za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych
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Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

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

Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie – Godula (kamienica, wyremontowane) 700 zł/mc. Tel. 606717-534.
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie – Orzegów (kamienica, wyremontowane) 750 zł/mc. Tel. 606717-534.
Sprzedam mieszkanie 55 m2 w Bykowinie, dodatkowo garaż w odległości 100 m.
Tel. 508-141-031 po 16.00.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
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.

śp. Stanisława Zawadzkiego

SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

pułkownika w stanie spoczynku,
byłego pracownika Urzędu Miasta Ruda Śląska.

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

Córce i synowi z rodzinami
oraz najbliższym Zmarłego
składam wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w tych trudnych chwilach.
Grażyna Dziedzic
Prezydent
Miasta Ruda Śląska

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

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.
Firma z Zabrza zatrudni elektryków
oraz instalatorów z uprawnieniami lub
bez, płytkarzy. Praca na delegacjach.
Proponowane wynagrodzenie 3000,003500,00 zł netto/m-c. Kontakt: 696-099922.
Poszukujemy do pracy ślusarzy, spawaczy, tokarzy, frezerów. Tel. kontaktowe 32 244-35-34 i 32 244-48-44.
Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni fryzjerkę/fryzjera . Ruda Śląska, tel. 32
243-65-99.

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.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie
ul. Kolejowej oraz w rejonie ulicy Sikorek, które zostaną
oddane w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne oraz pod istniejące ogródki przydomowe.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Stefana Żeromskiego – garaż nr 21,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, stanowiąca działkę
numer 4952/213 o powierzchni 147 m², obręb Bielszowice k.m. 3 zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00007235/3 (dział III i IV są wolne od
wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.09.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy
usługowej i mieszkaniowej, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta
trawą,
Dojazd do działki z drogi publicznej ul. Na Piaski winien odbywać się
poprzez działkę nr 4986/213 KW GL1S/00007235/3 własności Gminy
Miasta Ruda Śląska.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do
przetargu wynosi 16.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2016 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 8.11.2016 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 800,00 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.
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BADANIE
OPINI MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo
Prezydent Miasta Ruda Śląska pragnie poznać Państwa opinie na temat jakości
pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska. Załączony wzór ankiety dostępny jest również na
stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl oraz w Biurze Obsługi
Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6.
Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wypełnić niniejszą ankietę i wysłać na
adres Urzędu lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców, zaś w formie
elektronicznej można przesłać na adres poczty email: prezydent@rudaslaska.pl.

ANKIETA

badania jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Szanowni Państwo,
proszę o wypełnienie ankiety, dzięki której dowiemy się, jak oceniają Państwo pracę
Urzędu Miasta Ruda Śląska. Państwa uwagi będą wykorzystane do doskonalenia pracy
naszego Urzędu.
Proszę o zaznaczenie właściwej oceny pod każdym z niżej zamieszczonych pytań.
Ocena 1 oznacza najniższą punktację, ocena 6 najwyższą.
1. Jaką sprawę załatwiała Pani/Pan ostatnio w Urzędzie Miasta?
...................................................................................................................................
2. Jak ocenia Pani/Pan kompetencje i fachowość urzędnika, który Panią/Pana
obsługiwał?
1

2

3

4

5

6

3. Jak ocenia Pani/Pan kulturę osobistą urzędnika, który Panią/Pana obsługiwał?
1

2

3

4

5

6

4. Jak ocenia Pani/Pan sprawność działania urzędnika, który Panią/Pana
obsługiwał?
1

2

3

4

5

6

5. Na jakim poziomie ocenia Pani/Pan życzliwość i zainteresowanie urzędników
pozytywnym załatwieniem Pani/Pana sprawy?
1

2

3

4

5

•
•
•
•

•
•
•
•

Ginekolog
Dermatolog
Pracownia protetyczna
Chirurg

STOMATOLOG

dr Grzegorz Godzisz

•
•

•
•
•
•

Implantoprotetyka
Protetyka klasyczna
Korony
Mosty
na metalu, cyrkonie i pełnoceramiczne
Protezy szkieletowe acetalowe
i akrylanowe
Uzupełnienia protetyczne
z wykorzystaniem dyskretnych
elementów rekonstrukcyjnych
Leczenie zachowawcze dorosłych i dzieci
Endodoncja /leczenie kanałowe/
Chirurgia stomatologiczna
Proﬁlaktyka próchnicy i usuwanie osadu

NZOZ SILVERMED

| rejestracja@silvermed.com.pl | silvermed.com.pl
ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba | tel. 32 700-77-33, 731-077-667

KREDYTY

!!!N

OW
OŚĆ

!!!

konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
–
–
–
–

bez
bez
bez
bez

BIK-u
zaświadczeń
zabezpieczeń
wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

www.skutecznapozyczka.pl

6

6. Czy urzędnik pomógł Pani/Panu w sprecyzowaniu potrzeb i udzielił zrozumiałych
informacji na temat załatwianej sprawy?
1

2

3

4

5

6

7. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu związane z obsługą klienta?
1

2

3

4

5

6

8. Jak ocenia Pani/Pan jakość obsługi klienta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska?
1

2

3

4

5

6

Uzasadnienie do ocen:
…………………………………………………………………………………………………...........………………
..................................................................................……………………………………………
…………............……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...........………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………
METRYCZKA:
Wiek:
Płeć:

 do 30 lat
 Kobieta

 31 – 50 lat
 Mężczyzna

 powyżej 51 lat

BARDZO DZIĘKUJEMY
ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

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. Do Dworca 3/4
stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska,
a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz
jego najemcy.
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ZAPASY

RADA SPORTU

Zwyciężali młodzi i doświadczeni Podsumowanie współzawodnictwa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego

Młodzi zapaśnicy.
Pasjonat zapasów, reprezentujący barwy
ZKS-u Slavia Ruda Śląska – Jarosław Czerczak – wywalczył brązowy medal w rozgrywanych w Wałbrzychu na Mistrzostwach
Świata Weteranów w zapasach w stylu wolnym. Przeciwnikiem naszego zawodnika
w walce decydującej o brązowym medalu
był reprezentant Republiki Południowej
Afryki Jacqes Meyer. Po heroicznym boju

zwyciężył rudzianin wynikiem 3:1. Z kolei
młodzi reprezentanci Slavii wzięli udział
w Pucharze Śląska w zapasach dzieci w Pilicy. W zawodach tych wystartowała 38-osobowa reprezentacja ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Na najwyższym stopniu podium stanęli:
Klaudiusz Gwózdek, Artur Żołdak, Dominik Hansla, Maksymilian Bochenek, Jakub
Lekston i Paulina Piorun.

PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

Urania i Wawel robią swoje
Pierwsza połowa spotkania na katowickim Podlesiu, była bardzo wyrównana
– okazje miały obydwa zespoły, jednak albo dobrze spisywali się obaj golkiperzy, albo też brakowało szczęścia. Najlepszą okazję w tej części gry miał Łukasz Krzywda,
który wykorzystał idealne wystawienie piłki przez Kota, ale i przy tej okazji górą był
bramkarz gospodarzy. Druga część gry nie
zaczęła się najlepiej dla Uranii, gdyż to
Podlesianka ruszyła z impetem od pierwszych minut. Na szczęście w 58. minucie
gry dobrą piłkę otrzymał Skudlik i ze spokojem technicznie pokonał bramkarza gospodarzy. Po stracie bramki można powiedzieć, że to gospodarze bardziej dążyli do
zmiany rezultatu, co jednak im się nie udało. Okazję wykorzystała Urania – w 80. minucie gry mieliśmy ciekawą kontrę, której
nie zdołali przeciąć gospodarze, a sytuację
wykończył Łukasz Krzywda. Wówczas by-

ło już wiadomo, że Podlesianka nie odrobi
strat i to kochłowiczanie zainkasowali kolejne cenne trzy punkty. Większe zwycięstwo odniósł Wawel Wirek. Gole Luxa,
Pyca i dwa Kałużnego pozwoliły rudzianom wygrać z ZET Tychy 4:0.
Drużyna Grunwaldu zagrała w sobotę
(8.10.) osłabiona brakiem dwóch czołowych zawodników – Daniela Kowalskiego
(pauzował za kartki) i Adama Wolka. Do
składu wrócił za to po absencji sprzed tygodnia Michał Zuga. Ponadto zagrał po raz
pierwszy, ściągnięty w trybie awaryjnym,
Dawid Szczypior (26 meczów w III lidze
w poprzednim sezonie w Grunwaldzie,
a w sumie 130 meczów w barwach halembian). Grunwald mimo zmian doznał porażki 2:4 z Pogonią Imielin. Bramki dla „zielonych” strzelili Dreszer i Spalony. Porażkę
poniosła także Pogoń, która przegrała 1:2
z BKS-em Spartą Katowice.

K������ �������� ���������� R����� P�����

22 września w Szkole Podstawowej nr 7
w Rudzie Śląskiej odbyło się zebranie nauczycieli wychowania ﬁzycznego naszego
miasta. Dyrektor placówki Katarzyna Bartoń-Lorek przywitała nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych: zastępcę
prezydent miasta Annę Krzysteczko, naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandrę Piecko oraz dyrektora MOSiR-u Zygmunta
Grzybka.
Zebranie rozpoczęło się od wręczenia pucharów najlepszym rudzkim placówkom we
współzawodnictwie sportowym, które
otrzymali przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 3.
Koordynator Rady Sportu przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji Czesław Jonda,
wręczając kwiaty Annie Krzysteczko,
w imieniu nauczycieli złożył podziękowania dla władz samorządowych za wzbogacanie przyszkolnej bazy sportowej, czego
przykładem jest ostatnio oddane boisko przy
Szkole Podstawowej nr 7, w której odbywa-

Nagrodzono najlepsze rudzkie placówki.
ło się podsumowanie współzawodnictwa.
Następnie głos zabrała Anna Krzysteczko,
gratulując sukcesów na arenie wojewódzkiej oraz zaangażowania nauczycieli w propagowanie zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży naszego miasta.
Na zakończenie, w części organizacyjnej,
nauczyciele wychowania ﬁzycznego zaznajomili się ze zmianami w regulaminach po-

szczególnych rozgrywek oraz ustalili kalendarz imprez sportowych na nowy rok szkolny. Warto dodać, że w roku szkolnym
2016/2017 odbędzie się w Rudzie Śląskiej
ponad 60 ﬁnałów miejskich w różnych dyscyplinach sportowych.
Nauczyciele rozstali się życząc sobie kolejnych sukcesów na arenie miejskiej oraz
wojewódzkiej.

SIATKÓWKA

Młodsze i starsze siatkarki punktują
Wysokie zwycięstwo odniosły juniorki
KPKS-u Halemba, po raz pierwszy w tym
sezonie rozgrywając zawody w roli gospodarza. Zapewniły one szybki powrót do domu drużynie z Żor, nie dając jej dojść do
głosu w ani jednym secie. Taka gra cieszy
nie tylko trenera, ale również licznie zgromadzoną publiczność.
Kolejne zwycięstwo daje rudziankom pozycję lidera, a już za tydzień zmierzą się one
z drugimi w tabeli Krzanowicami.

KPKS H������ – MUKS S��� Ż���
3:0 (25:12, 25:10, 25:8)

To były już przedostatnie turnieje pierwszego etapu w rozgrywkach młodziczek i po
raz pierwszy oba zespoły wróciły niepokonane. KPKS Halemba rozegrał turniej wyjazdowy w Katowicach mierząc się z Sokołem 43 AZS AWF Katowice III oraz Silesią
Volley MSK MOSiR Mysłowice II.

Pierwsze spotkanie nasze zawodniczki rozegrały z gospodyniami, którym jednak własny parkiet
w żaden sposób nie pomógł i musiały one uznać
wyższość
rudzianek.
Mecz z Silesią nie rozpoczął się jednak dla rudzianek najlepiej, ale w kolejDobre występy młodych siatkarek.
nych setach pokazały one
na co zespół tak naprawdę
stać. Zawodniczki wygrały oba pojedynki z du- przede wszystkim dzięki skutecznej grze w blożą przewagą. KPKS Halemba II do rozegrania ku. Za tydzień ostatnie turnieje, które zadecydutego dnia miał z kolei tylko jeden mecz na ob- ją o rozstawieniu w kolejnym etapie. Aby walcym terenie w Łaziskach Górnych. Dobrze roz- czyć o mistrzostwo należy zająć minimum piąte
poczęte spotkanie zaskutkowało zwycięstwem miejsce, jednak im wyżej, tym bliżej grupy miw pierwszej partii, w drugiej jednak przespany strzowskiej. Pierwszy zespół ponownie zagra
początek odbił się na wyniku końcowym. Tie- w Katowicach, a drugi po raz kolejny będzie
break już zdecydowanie należał do rudzianek, gospodarzem zawodów.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
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.
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Rugby

50 pkt. Dominika Bryńskiego
K.S. Rugby Ruda Śląska w sobotę (8.10.)
wygrał ostatni mecz fazy grupowej Pucharu
Polski II ligi z Miedziowymi Lubin. Było to
trzecie okazałe zwycięstwo Gryfów na tym
etapie rozgrywek.Goście z Lubina, beniaminek w rugby 15-osobowym, choć ambitnie i wytrwale walczący do końca, nie byli
w stanie przeciwstawić się o wiele bardziej
doświadczonym gospodarzom. Rudzianie,
choć nie zagrali oszałamiającego meczu,
byli lepsi w każdym elemencie gry.
Dość powiedzieć, że pierwsze punkty
Gryfy zdobyły już w trzeciej minucie gry,
a do przerwy prowadzili już 36:0, a po niej
jeszcze bardziej podkręcili tempo. Rudzianie w tym meczu 18 razy meldowali się
z piłką na polu punktowym lubinian, statystycznie prawie co pięć minut. Rzadko spotykanym wyczynem w tym najbardziej zespołowym sporcie, jakim jest rugby, po tym
spotkaniu pochwalić będzie się mógł środkowy Gryfów – Dominik Bryński, który
dziesięć razy „położył” punkty Miedziowym. Bryński i jego dynamiczne wejścia

Kolarstwo

Deszcz
rowerzystom
niestraszny
– Tour de Ruda

Rowerzystom deszcz
był niestraszny.
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody rowerzyści postanowili wziąć udział w wycieczce rowerowej Tour de Ruda, zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta oraz
Stowarzyszenie Lepsze Kochłowice Lepsza
Ruda Śląska. Motywem przewodnim przejazdu był kolor pomarańczowy – każdy
uczestnik musiał ubrać jakiś element garderoby w tym właśnie kolorze.
Tour de Ruda rozpoczął się przed Urzędem Miasta w Nowym Bytomiu, a zakończył w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 3 w Kochłowicach, gdzie odbył się festyn
„Halo Ruda!”, podsumowujący wycieczkę.
Według organizatorów rowerowa wycieczka była dobrą opcją dla osób, które lubią
w grupie przemierzać kilometry na rowerze.

w szyki obronne gości były przez nich nie
do zatrzymania.
Gryfy z bilansem trzech zwycięstw i wynikiem punktowym 224:21 wygrały zdecydowanie Grupę Południową i w półfinale
rozgrywek podejmą 29 października br. na
Burloch Arenie najlepszą drużynę z drugich
miejsc spośród wszystkich trzech Grup: Południowej, Zachodniej i Wschodniej. Zwycięzca tego meczu awansuje do finału Pucharu Polski II ligi, który rozegrany zostanie
11 listopada br. Z kim Gryfy zagrają o finał,
dowiemy się dopiero 23 października, kiedy
swoje gry zakończy najliczniejsza (5-drużynowa) Grupa Zachodnia.
Jak na razie rudzianie dominują w swojej
grupie i w statystykach całych rozgrywek.
Co ważne, widać to także w ich grze, którą
bardzo przyjemnie się ogląda.
Wreszcie z miejsca ruszyły także Diablice, które w tę samą sobotę zagrały w II Turnieju Mistrzostw Polski w Warszawie. I turniej był dla nich nieudany i zaskutkował
spadkiem do Ligi B.

Przypomnijmy, że tegoroczne Mistrzostwa Polski Kobiet rozgrywane są według
nowej formuły. Zespoły uczestniczące podzielone zostały na Ligę A (mocniejszą,
w składzie 6 zespołów) oraz Ligę B (słabszą) i w takich grupach rozgrywany jest każdy turniej. Po każdym turnieju ostatnia drużyna z Ligi A spada do Ligi B, a pierwsza
drużyna z Ligi B awansuje wyżej. Do ogólnej punktacji sumuje się miejsca zajęte po
każdym turnieju.
W Warszawie Diablice zdecydowanie
wygrały Ligę B pokonując (w systemie
mecz i rewanż) RK Gietrzwałd 24:7 i 31:5
oraz Watahę Zielona Góra 38:0 i 41:0. To
pozwoli im za dwa tygodnie zagrać ponownie w Lidze A z najsilniejszymi zespołami.
Liga A jest chyba tym miejscem, gdzie Diablice powinny grać stale i nie obawiać się
balansowania pomiędzy tymi dwoma ligami. Co więcej, Diablice powinny się włączyć w walkę o trzecie miejsce w Lidze A.
W Lidze A jak na razie dominują BiałoZielone Gdańsk i Legia Warszawa, które

Piłka ręczna

Słaby początek drugiej połowy w wykonaniu gospodyń z JKS-u Jarosław pozwolił
drużynie Zgody Ruda Śląska zbudować
bezpieczną przewagę i wygrać cały mecz
31:23.
Początek meczu nie był łatwy dla rudzianek. W 12. minucie JKS wygrywał 6:5,
a trzy minuty później po golu Katarzyny Łobaziewicz remisował 7:7. Piłkę dobrze rozgrywała Joanna Głąb, przeciwniczki nieźle
radziły sobie w obronie, brakowało tylko
pewności w ataku.
Rudzianki się rozkręcały i już koło 23.
minuty gry zespół gopodyń mając przewagę
liczebną na boisku trochę się pogubił i zamiast spokojnie trzymać swoje tempo poszedł na „wymianę ciosów”. W efekcie
Zgoda odskoczyła na cztery gole, które ze
skrzydła zdobyły Martyna Ściuka i Dominika Krzysteczko. Przewagę przed przerwą
wprawdzie lekko zniwelowały przeciwnicz-

dwukrotnie do tej pory grały w finałach
dwóch turniejów, gdańszczanki wygrywały odpowiednio 24:0 i 29:0.
Po dwóch turniejach Diablice w klasyfikacji generalnej zajmują siódme miejsce
z dorobkiem ośmiu punktów. Swój sezon
kontynuują także Bajtle Rugby Ruda Ślą-

ska. Tydzień temu grały w Łodzi, gdzie
najlepiej wypadły miniżaki, które pod wodzą trenera B. Rybaka zajęły 4. miejsce
w turnieju (nie przegrywając żadnego meczu). Żacy trenera J. Klyszcza uplasowali
się na 6. miejscu, a młodzicy także zajęli
6. miejsce.

Futsal

Zwycięstwo Zgody
SPR JKS Jarosław 23:31 (11:14)
Zgoda Ruda Śląska

Świetny mecz Gryfów.

Gwiazda gromi w drugiej połowie

ki, za sprawą mocno przeziębionej Natalii
Majerczyk i Joanny Głąb, ale jak się okazało, po zmianie stron sytuacja na szczęście
dla rudzianek nie zmieniła się.
Początek drugiej połowy należał do Zgody. Ekipa z Rudy Śląskiej po szybkich kontrach wypracowała sobie sporą przewagę.
Jarosławianki natomiast wyraźnie straciły
moc. W 45. minucie przyjezdne wygrywały
już dziesięcioma bramkami (25:15) i dopiero wtedy dziewczyny z Jarosława stawiły
opór. Kilka udanych akcji zaliczyły Jolanta
Płocica, Sylwia Strzębała i Katarzyna Łobaziewicz, ale rywalki nie dały się już dogonić.

SPR JKS Jarosław – Zgoda Ruda
Śląska 23:31 (11:14)

Zgoda: Podsiedlik, Tomala, Mańka –
Ściuka 4, Frątczak 5, Olszynka 7, Szeja 2,
Wojcik 1, M. Kszysteczko 2, Zelek, Zwierko, Chruścińska, 3, Fraksztajn, D. Kszysteczko 2, Sobota 5, Ploch.

Gwiazda Ruda Śląska 7:1 (0:1) AZS UMCE Lublin

Ciekawe spotkanie obejrzała w niedzielne
popołudnie (9.10.) rudzka publiczność.Po
pierwszej połowie kibice z niedowierzaniem
kręcili głowami, bowiem Gwiazda, mimo
sporej przewagi, marnowała okazję za okazją. Goście wyprowadzili ledwie cztery kontry, po których mogli zdobyć gola – w trzech
kapitalnie obronił Waszka – w czwartym
przypadku także obronił uderzenie rywala,
ale zabrakło asekuracji i goście niespodzianie zdobywając bramkę w ostatniej minucie
pierwszej połowy prowadzili 1:0.
Rudzianie zeszli na przerwę do szatni
i wrócili po trzech minutach, czekając już na
parkiecie na rywali. Sportowa złość i nieco
lepiej ustawione celowniki spowodowały,
że mecz zakończył się pogromem akademików aż 7:1. Gdyby do tego dodać jeszcze
siedem uderzeń, po których piłka trafiała
w słupek oraz wiele udanych interwencji
bramkarza gości, to mamy pełny przegląd
tego, co działo się na parkiecie w Halembie.

Gwiazda – Waszka, Płaczek
– Piasecki, Hyży, Gielza, Gładkowski
– Kryger, Krajanowski, Opeldus,
Jagodziński, Naleśnik, Hiszpański,
Małek. Trener: Adam Kryger
Rywale nie będą miło wspominać tego spotkania – ostatni występ tej ekipy Rudzie Śląskiej zakończył się wynikiem 3:9. Oprócz
trzech bramek Jagodzińskiego warto zwrócić uwagę na bramkę 18-letniego Jakuba
Naleśnika. Wychowanek Gwiazdy także
wykazał się spokojem i zdobył swoją pierwszą bramkę w pierwszej lidze.
Póki co Gwiazda zameldowała się po
trzech kolejkach na drugim miejscu w tabeli. Teraz jednak Gwiazdę czekają dwa bardzo ciężkie pojedynki – wyjazdowy z Lex
Kancelarią Słomniki i u siebie z liderem Orłem Jelcz Laskowice. Obydwa zespoły nie
przegrały jeszcze spotkania i walczą o awans
do Ekstraklasy.

Biegi

Biegli dla zdrowia psychicznego
Drugi Bieg po Zdrowie Psychiczne w Rudzie Śląskiej już za
nami. Impreza biegowa zorganizowana na Burloch Arenie, odbyła się w ramach wojewódzkich obchodów Światowego Dnia
Zdrowia Psychicznego.
Organizatorami wydarzenia był Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Uczestnicy wystartowali na kilku dystansach: w biegu otwartym na 3 km, nordic walking na 2 km, biegu vipów na 1,5 km
oraz wyścigu na wózkach inwalidzkich. W rywalizacji uczestniczyło ośmiu pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala
Miejskiego. Głównym celem imprezy było zwrócenie uwagi na
integrację z osobami chorującymi na choroby psychiczne oraz
wpływ zdrowia fizycznego na dobrostan psychiczny.

Uczestnicy na starcie.
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