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Oferta ważna od czwartku 23 lutego do środy 1 marca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów
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Odpalił racę
w autobusie
pełnym ludzi

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13 REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Z otwartymi sercami działają już piętnaście lat

GODULA

Sala serduszkowa otwarta

maga także ich rodzicom. Dlaczego
ważne jest dawanie im takiego wsparcia?
– Rodziny osób niepełnosprawnych to
grupa podatna na wykluczenie społeczne,
a nikt inny nie zrozumie ich potrzeb bardziej niż osoby z tego środowiska, czyli
rodziny osób niepełnosprawnych oraz
nauczyciele, którzy na co dzień pracują
razem z nimi. Jesteśmy bardzo potrzebni.
Tylko w ostatnim roku przystąpiło do nas
jedenastu członków, więc gotowość do
współtworzenia jest dobra, a zainteresowanie rodziców udziałem w imprezach
także jest bardzo duże. Liczymy na to, że
z czasem będzie nas coraz więcej.
– Od jakiegoś czasu stowarzyszenie
organizuje różne wydarzenia, które
mają integrować osoby pełnosprawne
z niepełnosprawnymi, tak jak stało się
na przykład podczas „Charytatywnego I Biegu Otwartych Serc”.
– Organizacja „I Biegu Otwartych
Serc” była odpowiedzią na potrzebę
stworzenia wydarzenia, które połączy nasze środowisko rodzin osób niepełnosprawnych z pozostałym otoczeniem, nie
tylko z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Innym wyznacznikiem był oczywiście cel

charytatywny oraz promocja naszego stowarzyszenia i szkoły oraz promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, a także utworzenie nowego cyklicznego wydarzenia w Rudzie Śląskiej. W akcje,
które organizujemy włącza się sporo
podopiecznych oraz ich rodzin. Dla nich
takie wydarzenie to możliwość wykazania się i przełamania codziennej monotonii, a także integracja w znanym sobie
środowisku.
– Zdradźcie jeszcze, jakie macie plany na przyszłość?
– Chcielibyśmy w przyszłości poszerzyć zakres działalności poprzez organizowanie zajęć specjalistycznych z logopedą, psychologiem czy rehabilitantem.
Mamy też w planach start w kolejnych
konkursach, grantach, chcemy zapewnić
alternatywę dla podopiecznych kończących naszą szkołę, aby mogli aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym. W tym
roku będziemy wspierać także 25-lecie
naszej szkoły. Liczymy na wsparcie kolejnych sponsorów naszej działalności
i oczywiście myślimy już o organizacji
„II Biegu Otwartych Serc”. Wierzymy, że
nam się uda. 
Agnieszka Lewko

Foto: AW

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarcie sali odbyło się w walentynki.

Foto: AW

głośno w naszym mieście. Dlaczego?
– Od kwietnia ubiegłego roku powołany został nowy zarząd stowarzyszenia
i dlatego chcieliśmy, żeby mieszkańcy
naszego miasta zobaczyli, że prężnie
działamy i żeby razem z nami uczcili ten
jubileusz. Zorganizowaliśmy wtedy festyn rodzinny w ogrodzie Zespołu Szkół
nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza. Przy
tej okazji postanowiliśmy docenić pracę
poprzedniego zarządu i wszystkich
członków naszego stowarzyszenia, bez
których ta organizacja nie mogłaby istnieć aż tyle lat.
– Działanie stowarzyszenia ukierunkowane jest na niepełnosprawnych,
zwłaszcza uczniów Zespołu Szkół nr 3
Specjalnych w Wirku. Jaki jest główny
cel Waszej działalności?
– Głównym celem stowarzyszenia jest
wspieranie naszych podopiecznych, czyli
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
uczniów i absolwentów oraz ich rodzin
poprzez organizację dodatkowych zajęć.
– Jakiego typu są to zajęcia?
– Organizujemy na przykład: hipoterapię, zajęcia na basenie z instruktorem,
warsztaty w ogrodzie sensorycznym, festyn rodzinny, wycieczki integracyjne
oraz imprezy szkolne typu mikołajki i rodzinne kolędowanie. Wspieramy szkolną
stołówkę oraz szkolny zespół taneczny
„Happy” i wiele innych, a także organizujemy zbiórkę plastikowych nakrętek
w ramach akcji „Zakręcona akcja z Łukaszkami” oraz kiermasz świąteczny. Poza tym ostatnio także staramy się przygotowywać imprezy integracyjne, jak na
przykład biegowo-integracyjny „I Bieg
Otwartych Serc”.
– Stowarzyszenie pomaga nie tylko
dzieciom niepełnosprawnym, ale po-

Foto: arch.

Na co dzień pomagają dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Dają im wsparcie i motywację do działania, Z okazji walentynek niezwykły prezent przygotowano dla najmłodszych
organizują akcje i zajęcia, które integrują osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi. Rozmawiamy z Elżbietą pacjentów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. W jednej z sal pojawiły
Kierzek i Justyną Słotą ze Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych się wyjątkowe dekoracje, które przygotowali studenci Wyższej Szkoły BizZespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
nesu w Dąbrowie Górniczej. Na jeden dzień studenci zamienili podręcz– W ubiegłym roku stowarzyszenie
niki, notatki i laptopy na pędzle, farby i niezbędne materiały malarskie by
obchodziło piętnastolecie swojej dziastworzyć niezwykłe dzieło – salę serduszkową w Szpitalu Miejskim .
łalności. Wtedy też zrobiło się o nim

To efekt pracy studentów.
Sala docelowo będzie służyła najmłodszym pacjentom rudzkiej neonatologii oraz ich opiekunom. – Staramy się
wpoić naszym studentom, że zarządzanie to nie tylko kalkulacja zysków i strat,
dążenie do osiągnięcia wyłącznie celów
materialnych. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza otwartość na potrzeby innych, radość ze wspólnych

działań i wzmacnianie relacji z otoczeniem – podkreślał prof. Marek Walancik, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
– Po pierwsze, sala zyskała nowy,
bardzo estetyczny wygląd. Po drugie,
już wkrótce wprowadzą się do niej nowi
mali lokatorzy wraz ze swoimi rodzicami. Staną tu inkubatory dla wcześniaków i cały specjalistyczny sprzęt obsługiwany przez nasz personel. To miejsce,
nie tylko w walentynki, wypełni się empatią i miłością w najczystszej postaci,
miłością matki i ojca do dziecka. Myślę,
że w tak przyjaznej scenerii i atmosferze, spędzając na oddziale neonatologii
nierzadko nawet trzy miesiące, poczują
się choć trochę jak u siebie w domu
– mówi dr Katarzyna Adamek, prezes
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

23 LUTEGO 2017 TŁUSTY CZWARTEK

CUKIERNIA PEREŁKA
serdecznie zaprasza

NA PYSZNE PĄCZKI

z marmoladą, różą, śmietaną, makiem,
adwokatem, budyniem, czekoladą, toffi, maliną,
oraz małe pączusie serowe i faworki
W ATRAKCYJNYCH CENACH!!!

W sprzedaży również
pieczywo na naturalnym zakwasie,
torty dla najmłodszych,
weselne i okolicznościowe,
tradycyjne lody, desery,
gorąca czekolada
i aromatyczna włoska kawa –
najlepsza w okolicy!
(dostępna na miejscu lub na wynos)

WYRÓB WŁASNY

NASZE CUKIERNIE
Ruda Śląska (Godula) ul. Karola Goduli 32/01
Ruda Śląska (Halemba) ul. Solidarności 11f
Bytom (Szombierki), ul. Małachowskiego 8a
www.cukiernia-perelka.pl
tel. 535 945 819, 32 388 80 85
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Nowy Bytom

POMAGAMY

Zatańczyli przeciwko przemocy

Podziel się ciepłem!

Już po raz trzeci Ruda Śląska włączyła się w ogólnoświatową akcję ,,One Billion Rising – Nazywam się Miliard”. Kobiety, mężczyźni i dzieci, wspólnie zatańczyli na nowobytomskim rynku, aby zsolidaryzować się z kobietami dotkniętymi przemocą. Tegoroczna kampania przebiegła pod hasłem „Gwałt na randce”.

Foto: AL

Foto: AL

– Temat przemocy jest niejednokrotnie zamiatany pod dywan. Wychodząc
na ulice chcemy nagłośnić ten problem
i pokazać maltretowanym kobietom, że
nie są same. Obecnie nikt regularnie
nie monitoruje problemu przemocy
i przemocy seksualnej wobec dziewcząt,
co nie znaczy, że problem nie istnieje
– zaznaczyła Ewa Chmielewska, organizatorka wydarzenia. – „Gwałt na
randce”, termin powszechnie
znany i opisany w Stanach
Zjednoczonych
i krajach Unii Europejskiej, nie jest praktycznie
używany
w Polsce. Jest objęty
takim samym, jeśli nie
Na rynku wykonano specjalny układ taneczny.
większym tabu, jak termin „gwałt małżeński”.
Dlatego w 2017 roku nasza aksowanej wobec kobiet który dotyczy wielu kobiet. Uważam, że
cja zajmuje się właśnie tym problemem,
i dziewcząt, która dotyka wielu każda kobieta lub dziewczyna dotknięta
by go nagłośnić, ujawnić i przeciwdzia- z nich.
przemocą powinna wyjść do ludzi, nie
łać – dodała.
– Przemoc cały czas jest widoczna na zamykać się w sobie, ale powiadomić
świecie,
dlatego walczymy przeciwko o tym innych i wyzwolić się z tego proAkcja ma na celu zwrócenie szczeniej
i
pokazujemy,
że to jest problem, blemu – stwierdziła Krystyna Pospieszgólnej uwagi na problem przemocy stoczyk, jedna z uczestniczek akcji.
Dlatego właśnie, żeby przeciwstawić
się przemocy, uczestnicy akcji z różowymi opaskami przewiązanymi na nadgarstkach, postanowili zasygnalizować
ten problem reszcie społeczeństwa i odtańczyć wspólny dla całej akcji układ
taneczny.
– Sprzeciwiam się każdemu rodzajowi przemocy, tej wobec kobiet również,
dlatego biorę udział w tego typu akcjach. Zamierzam zatańczyć razem z innymi na rynku. Chcę, żeby kobiety dotknięte przemocą nie wstydziły się tego
i nauczyły się o tym mówić – powiedziaAkcja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi ła Kornelia Rzepka, uczestniczka akcji.

Agnieszka Lewko
na problem przemocy wobec kobiet.

„CiepłoDzielnia” to charytatywna akcja zorganizowana przez stowarzyszenie Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska. Dzięki niej od
8 lutego na kochłowickim rynku można spotkać dość niecodzienny
widok. Stoi na nim wieszak, na którym każdy może powiesić zbędną zimową odzież, która z kolei może przydać się komuś potrzebującemu. W akcję włączyły się także inne dzielnice miasta. Wieszaki
na ubrania można zobaczyć jeszcze m.in. w Nowym Bytomiu, Orzegowie i Halembie.

Wieszaki pojawiają się w kolejnych
dzielnicach miasta.
– Na początku obawialiśmy się, że pomysł w naszym mieście zostanie niezbyt
entuzjastycznie odebrany. Jednak zmieniliśmy zdanie po poinformowaniu o tej
inicjatywie w mediach społecznościowych. Po kilku dniach otrzymaliśmy
wiele zgłoszeń od mieszkańców, którzy
byli chętni, aby oddać zbędne ubrania.
Wieszak dla potrzebujących ciepła
umieszczony został między innymi w Kochłowicach na przystanku KochłowiceRynek, obok kwiaciarni – wyjaśnia Rafał
Wypior, prezes stowarzyszenia Lepsze
Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska.  Miejsce w Kochłowicach nie zostało wybrane przypadkowo. Jest to przystanek
przesiadkowy, gdzie wiele osób się zatrzymuje i dlatego będzie mogło skorzystać z takiej możliwości. Tak samo
w Nowym Bytomiu, gdzie wieszak na

ubrania umieszczony został na przystanku przy urzędzie miasta oraz w Halembie na przystanku Halemba-Kościół.
Wieszaki z zimową odzieżą stoją także
w Kochłowicach przy basenie oraz
w Orzegowie przy lodowisku. – „CiepłoDzielnia” to taka niewidzialna integracja mieszkańców, której bardzo dzisiaj brakuje. To mały gest, ale bardzo
znaczący. Poza tym zawsze trzeba pamiętać, że okazane dobro wraca – podkreśla Marianna Strzeja ze stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda
Śląska. Jeśli ktoś z rudzian chciałby oddać ubrania takie jak: kurtki, swetry, rękawiczki, czapki może skontaktować się
ze stowarzyszeniem na jego profilu na
facebooku lub za pośrednictwem
e-maila: lepsze.kochlowice@gmail.com.

AL
REKLAMA
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RUDA ŚLĄSKA

WIREK

Naraził pasażerów

Foto: AL

Jadąc ulicą Nowobukową należy pamiętać o ograniczeniu prędkości.
Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku został oddany do użytku
kierowców drugi odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej.
Odcinek o długości prawie jednego kilometra obejmuje trasę od
ulicy 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym
i przedłużeniem ulicy Bukowej do ulicy Księdza Niedzieli, czyli
właśnie wspomnianej ulicy Nowobukowej.
zaznacza, że droga ta przebiega przez
teren zabudowany i zarządca drogi nie
przewidział na tym odcinku podwyższenia dopuszczalnej prędkości. – Dziwi mnie fakt, że niektórzy z mieszkańców myślą, że nie obowiązuje tam
ograniczenie. Pamiętajmy, że każda
droga w naszym mieście, na której nie
ma znaków ograniczających dopuszczalną prędkość, jest drogą, gdzie
obowiązuje ograniczenie prędkości
związane z terenem zabudowanym,
czyli 50 km/h – tłumaczy Arkadiusz
Ciozak, oﬁcer prasowy rudzkiej policji.
Agnieszka Lewko

Podczas kursu w rejonie przystanku Wirek – Kopalnia Pokój odbyła się
standardowa kontrola biletów. Podczas wykonywania swoich czynności
kontrolerzy stwierdzili brak ważnego
biletu u 25-letniego mieszkańca Rudy
Śląskiej. Młody pasażer zaczął się
awanturować i obrażać kontrolerów.
Chwilę później odpalił racę. W wyniku szarpaniny pomiędzy sprawcą
i kontrolerami próbującymi obezwładnić mężczyznę, raca
przeleciała przez cały pojazd i wybiła przednią
szybę. Spowodowała także zapalenie się plastikowych elementów
kabiny
kierowcy
i zniszczenie
poszycia dachu. Straty nie
zostały jeszcze
wycenione przez
właściciela pojazdu, ale wstępnie zostały oszacowane na
przekraczające wartość 10 tys.
złotych. Nikomu z pasażerów nic się
nie stało. Sprawca został zatrzymany
przez policjantów i przewieziony na
badania, które wykażą czy był pod
wpływem środków odurzających. Piroman został zatrzymany, a prokuratura zwróciła się do sądu o zastosowanie
trzymiesięcznego aresztu.
Prokurator postawił sprawcy dwa
zarzuty: kierowanie gróźb karalnych
w stosunku do kontrolerów biletów,
celem zmuszenia ich do zaniechania
czynności wobec niego oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej
i zniszczenie mienia. Za te przestęp-

Foto: AW

Rudzka policja odbiera sygnały, że na ulicy Nowobukowej, łączącej Bielszowice z Czarnym Lasem, dochodzi do przypadków wykroczeń. Jazda
po wybudowanym pół roku temu odcinku trasy N-S zachęca kierowców
do rozwijania wyższych niż dozwolone prędkości. Warto zapamiętać, że
cały odcinek ul. Nowobukowej objęty jest ograniczeniem prędkości do
50 km/h.

W piątek (17.02) w godzinach popołudniowych do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w autobusie komunikacji miejskiej. Pasażerowie linii 146 jadący od strony Halemby w kierunku Bytomia przeżyli chwile
grozy.

Sprawca zdarzenia został zatrzymany
przez policjantów Komisariatu II.

Foto: AW

Noga z gazu
na Nowobukowej

– Codziennie jeżdżę tą trasą, moja
rodzina i znajomi także. Z tego co widzę, mało kto przestrzega ograniczenia
do 50 km/h. Zresztą ja też nie przestrzegałam, bo cały czas myślałam, że
obowiązuje tam „siedemdziesiątka”,
tak jak na terenie niezabudowanym, bo
prawie na całej trasie nie ma budynków. To jednak zmieniło się w momencie, kiedy zostałam ukarana mandatem
– przyznaje pani Karolina z Bielszowic.
Zbyt szybka jazda na tym odcinku
drogi powoduje, że policja kieruje tam
wzmożone patrole. Poza tym policja

INTERWENCJE | 22.02.2017

Raca uszkodziła przednią szybę pojazdu.
stwa grozi maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności.
Komentarze pasażerów i ﬁlm naszego Czytelnika z miejsca zdarzenia

znajdą Państwo na naszym proﬁlu na
Facebooku www.facebook.com/WR.
WiadomosciRudzkie/
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Zmiany godne XXI wieku!
Ruda Śląska wkroczyła
w nowe milenium z szeregiem
zmian. Dlatego tym razem
nasz wspomnieniowy dodatek
postanowiliśmy poświęcić
wydaniom „Wiadomości
Rudzkich”, które ukazywały się
w pierwszych latach XXI wieku.
A działo się, oj działo...
Zapraszamy do podróży w czasie!

Nieliczni pamiętają jeszcze dojazdy do świętochłowickiego Urzędu Pracy, kiedy u nas nie
było jeszcze „pośredniaka”. Od 2004 roku
możemy korzystać już ze swojego PUP-u.
(„WR”, luty 2004 r.).

Spacerem po archiwum ,,WR”
Rondo przy
Plazie? Ma już
prawie 20 lat i
mało kto pamięta,
że powstało
nie przy Plazie,
a przy ówczesnym
Centrum
Handlowym Mebel
Cyroń („WR”, luty
1999 r.).

Lodowiska w Rudzie cieszą się ogromnym
powodzeniem, dlatego otwarcie każdego
kolejnego spotykało się i nadal spotyka
z radością ze strony mieszkańców, a zwłaszcza
ich najmłodszej części („WR”, luty 2006 r.).

Choć pracownie komputerowe
i kafejki internetowe to powoli już
przeżytek, kiedyś były doskonałym
rozwiązaniem dla tych osób,
które nie posiadały komputera.
Jedna z takich kafejek powstała
przy Świetlicy św. Filipa Nereusza
(„WR”, luty 2001 r.).

Nawiązanie współpracy nowobytomskiej szkoły z Toyotą
dało uczniom tej szkoły ogromne szanse na rozwój
zawodowy. I tak jest do dzisiaj. („WR””, luty 2006 r.).
REKLAMA
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Foto: SP 18

W SP nr 18 przypominano jak
bezpiecznie korzystać z sieci.
Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego
Internetu świętowano w Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach. Z tej okazji
odbyła się akademia poświęcona bezpieczeństwu w Internecie pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. – Celem akcji było zwrócenie uwagi na rolę
każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online, jak też uzmysłowienie uczniom,
że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za
to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej
korzysta – mówiła Jolanta Jagielska, organizatorka spotkania. Podkreślony został
potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach
z rówieśnikami, jak również jako formę
twórczej rozrywki. – Podczas spotkania
z uczniami przedstawiono możliwości bezpiecznego korzystania z sieci oraz wyposażenia dzieci w umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach ryzykownych, obejmujących: cyberprzemoc, spotkania z osobami znanymi jedynie z Internetu, upublicznianie danych osobowych, piractwo w sieci oraz nadmierne korzystanie z Internetu
– dodała Agata Fałek, organizatorka akcji.
AW

ORZEGÓW

Walentynki według
Hoovera

Śladami mojej twórczości
W piątek (17.02) w Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka otwarto jubileuszową 25. wystawę malarstwa Grzegorza Haiskiego. Wystawę pt. „Śladami Mojej Twórczości” można oglądać do 10 marca.
Grzegorz Haiski to ceniony rudzki malarz
reprezentujący artystów nieprofesjonalnych.
Namalował już kilkaset obrazów, które znaleźć można na całym świecie. Wernisaż wystawy zgromadził sporą publiczność, wśród
której znaleźli się najbliżsi artysty oraz wielu
wielbicieli jego twórczości. W programie artystycznym zaprezentowali się najmłodsi
– w tym także wnuki malarza. Podczas spotkania można było dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o twórczości artysty oraz
anegdot z jego życia. Prace Grzegorza Haiskiego cechują się różnorodnością form,
techniki wykonania i tematyki. Na wystawie
zgromadzono około 130 dzieł, czyli obrazów
i graﬁk z różnych okresów twórczości rudzianina. – Cieszę się, że jubileuszowa wystawa Grzegorza Haiskiego odbywa się właśnie
w naszej placówce. Stawiamy na promocję

Foto: AW

Przestrzegają
i uczą

RUDA

Wystawę można zwiedzać
do 10 marca.
lokalnych artystów – mówił Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie
Śląskiej. – W naszych zbiorach mamy sporo
prac tego malarza, chcemy je pokazywać
i będziemy to robić jeszcze nie jeden raz
– dodał.
AW

CZARNY LAS

Jak uczyć, żeby nauczyć
Szkoła Podstawowa nr 4 w Czarnym Lesie była miejscem, gdzie Uniwersytet Śląski
w Katowicach zaprezentował jak uczyć
dzieci, które przyjechały z zagranicy i muszą kontynuować naukę w polskiej szkole.
Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytania jak pracować z takim uczniem i jaki wybrać sposób na naukę języka polskiego.
– Zgodnie z prawem oświatowym uczniom,
którzy przyjeżdżają do Polski przysługują
dodatkowe dwie godziny nauki języka polskiego. Mamy ucznia, który przyjechał z Holandii i przy wspólnym wysiłku rodziców
oraz nauczycieli w ciągu zaledwie jednego
roku chłopcu udało się pokonać barierę językową i osiągnąć dobre wyniki w nauce
– tłumaczy Grażyna Kukiełka, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 4.

Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

Projekt Uniwersytetu, w którym uczestniczy rudzka szkoła ma uświadomić, jak
trudna może być sytuacja uczniów, którzy
do polskiej szkoły traﬁają z zagranicy. Uniwersytet poprzez takie spotkania chce pokazać w szkołach jak uczyć i czego w polskich
szkołach brakuje w systemie nauczania takich uczniów. – Ten projekt dotyczy dzieci
osób, które wracają z emigracji, ale też coraz częściej dzieci, które przyjechały tu z zagranicy, ich rodzice nie mają polskiego pochodzenia, a co za tym idzie, nie znają wcale języka polskiego – dodaje Grażyna Kukiełka. W spotkaniu z najmłodszymi i nauczycielami uczestniczyli także studenci
z zagranicy. Poza głównymi założeniami
projektu położono też nacisk na tolerancję
i otwartość na inne kultury.
AW

RESTAURACJA
KAWIARNIA

Spotkanie walentynkowe „Rozbiegani w miłości” odbyło
się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
nr 4 im. H.C. Hoovera. Młodzi rudzianie
wzięli udział w wielu
atrakcjach zaplanowanych
właśnie
z okazji dnia zakochanych.
– Chcemy uczcić
Dzień Świętego Walentego w trochę inny
sposób. Zapraszamy
wszystkich uczniów
do wspólnej zabawy, tańczymy, śpiewamy i dobrze się bawimy w przerwach pomiędzy lekcjami. Z kolei
głównym punktem programu jest spotkanie naszych szkolnych par, które
będą udowadniać, że bycie w związku,
zakochanie i miłość to piękne sprawy
w życiu każdego człowieka, dlatego
dzisiaj uczymy się je doceniać – tłumaczył ksiądz Karol Płonka
Młodzież mogła potańczyć, wziąć
udział w warsztatach i zabawach związanych z tematyką miłości oraz walentynek. Nie zabrakło także konkursów

Uczniowie postanowili spędzić
walentynki na „randce”.

Foto: AL

KOCHŁOWICE
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w szkolnej bibliotece na temat książek
o tematyce miłosnej i postaci książkowych. – Takie walentynki bardzo mi
się podobają. Możemy się pobawić
i spędzić ten dzień inaczej niż wszystkie szkolne dni. Poza tym to święto to
dobra okazja, żeby spędzić je z ukochaną osobą. Niekoniecznie musi być
to chłopak czy dziewczyna. Może to
być na przykład ktoś z rodziny, z kim
lubimy spędzać czas – powiedziały
Aleksandra Osadnik i Nikola Brysz,
uczennice Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 4.
AL
OGŁOSZENIA

Serdecznie dziękuję
Panu Radnemu

Jackowi Jarockiemu
za ogromną pomoc i dobre serce.
Z wyrazami
wdzięczności
Izabela Wiech
Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Proﬁlaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

PROMOCJA

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
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LUDZIE Z PASJĄ

Łączą kobiety w każdym wieku

– Amatorski teatr kobiecy istnieje już
od kilku lat. Jest to teatr niezwykły z wielu względów...
– Tworzą go dojrzałe panie, jednak czasem dołączają do niego również mężczyźni. Teatr ma na swoim koncie trzy autorskie
sztuki. To właśnie nasze panie same przygotowują teksty, choreografię, czy stroje.
Rocznie wystawiają kilkanaście spektaklów, głównie w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie, ale regularnie zapraszają nas też kluby seniorów i domy
pomocy społecznej. Tematyka tych sztuk
jest najczęściej radosna, lekka i bardzo kobieca, ale jesienią zmierzymy się też z tematyką poważniejszą, bo przy okazji Dnia
Niepodległości Krystyna Pospieszczyk
przygotowuje akademię. Nie brakuje wierszy, pieśni patriotycznych, a nawet wątku
patriotyzmu lokalnego. Dwa lata temu analizowaliśmy z kolei losy konkretnych powstańców śląskich oraz patronów bykowińskich ulic. Mogliśmy też podziwiać
piękne stroje śląskie, które prezentowały
nasze maluszki.
– A o czym jest Wasza najnowsza sztuka?

– Krótko mówiąc o modzie i kobiecości.
Pełna wdzięku jak uśmiech jednej z naszych aktorek – Antoniny Majnusz. Więcej
nie powiem, bo zdradziłabym całą niespodziankę. Premiera sztuki odbędzie się 23
lutego o godz. 16 w Centrum Inicjatyw
Społecznych Stara Bykowina MBP w Rudzie Śląskiej. Wstęp na ten spektakl jest
wolny, ale ze względu na małą liczbę miejsc
konieczne jest wcześniejsze odebranie wejściówki właśnie w CIS-ie Stara Bykowina.
– Teatr kobiecy działa w ramach Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych. W jaki jeszcze sposób kobiety mogą się tam integrować i rozwijać swoje
talenty?
– W CIS-ie prowadzimy grupy rękodzieła. Panie rozwijają swoje zainteresowania
związane z robótkami ręcznymi, ale zawsze
tworzą też rzeczy dla innych i w oparciu
o swoje pasje rozwijają wolontariat. Pierwsza taka akcja, którą zorganizowaliśmy ok.
cztery lata temu, związana była z tworzeniem biżuterii. Część ozdób zawieźliśmy
przy okazji Dnia Kobiet do Domu Pomocy
Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej. To
było niesamowite spotkanie, bazujące na

Foto: arch.

W atmosferze zbliżającego się Dnia Kobiet Anna Nawrot – prezes rudzkiego Stowarzyszenia Pro Ethica – opowiada o działalności kobiecego teatru „CISowianki”. Grupa działająca przy Centrum Inicjatyw Społecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bykowinie, już 23 lutego zaprasza na premierę swego najnowszego spektaklu pt. „Moda na kobiecość”.

Seniorki z radością uczestniczą w próbach teatru.
kobiecej solidarności. Wreszcie ktoś w kobietach starszych czy schorowanych dostrzegł piękno i postanowił je podkreślić
odpowiednią biżuterią. Błysk w oczach,
który dostrzegłam u mieszkanek tego domu, noszę w sobie do dzisiaj. Druga akcja
związana była ze wsparciem dzieci z Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Byko-

winie. Tu również zaczęło się od inicjatywy
pań z Centrum Inicjatyw Społecznych
z Bykowiny. Na zajęciach z rękodzieła
stworzyły one piękne torebki, które zaniosłyśmy na zakończenie roku szkolnego nastolatkom. Ważne były nie tyle torebki, co
cała atmosfera, która wytworzyła się przy
tej okazji. Dziewczyny z ośrodka zorgani-

zowały całe przyjęcie – upiekły ciasto oraz
przygotowały ognisko z kiełbaskami. Widziałam, że poczuły się docenione tymi torebkami i postanowiły się odwdzięczyć
i stworzyć dla nas rodzinną atmosferę. Kobiecość była tym czymś uniwersalnym, łączącym nastolatkę z emerytką.

JO
REKLAMA
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Dziyń ślōnski godki na Ficinusie
Spotkanie autorskie z Barbarą Politaj, Urszulą Pilny i Bernardem Śmigałą
24 lutego 2017 roku, godz. 17:00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny

Prowadzenie: Bronisław

Wątroba

WSTĘP WOLNY

PARTNERZY

OGŁOSZENIE
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Ruda Śląska będzie miała pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć miasto przed skutkami zmian klimatu. Chodzi o takie
zjawiska jak nawałnice, ekstremalne temperatury, czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu. Działania
te zostaną ujęte w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu. Dokument powstanie w ramach projektu, w którym uczestniczą 44 największe samorządy w Polsce. Gotowy plan umożliwi także staranie się o zewnętrzne środki ﬁnansowe na projekty z zakresu ochrony środowiska.

– Nasze oczekiwania dotyczące opracowania tego dokumentu są duże. Każdy
z nas na własnej skórze odczuwa zmiany
zachodzące w naszym klimacie, ponieważ to miasta i ich mieszkańcy są właśnie na nie najbardziej narażeni. Dlatego
dobrze, że taki plan zawierający najważniejsze rozwiązania dla różnych klimatycznych zagrożeń powstanie w naszym
mieście – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla 44 miast powstanie w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Będzie on zawierał propozycje konkretnych działań
chroniących przed skutkami zmian klimatu. Jakie to będą działania, uzależnione już będzie od specyﬁki poszczególnych miast i problemów, z którymi w zakresie zmian klimatu muszą się mierzyć.
– Na etapie tworzenia dokumentu wyznaczone zostaną cztery obszary lub sektory
wrażliwe, dla których zostanie przygotowany zbiór pakietów rozwiązań, które
można będzie zastosować w formie opcji
adaptacyjnych dla określonych zagrożeń
związanych z ekstremalnymi zjawiskami

Plan na klimat

atmosferycznymi, takimi jak deszcze nawalne, powodzie, fale upałów i mrozów
etc. – tłumaczy dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który jest jednym z wykonawców projektu.
– Nie jest tajemnicą, że w przypadku
Rudy Śląskiej – patrząc z perspektywy
zmian klimatu – największe problemy są
związane z zaburzoną gospodarką wodną, na którą wpływają szkody górnicze
oraz z zanieczyszczeniami powietrza,
spowodowanymi niską emisją. To właśnie
tym problemom chcemy przeciwdziałać,
a Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma nam w tym pomóc – zastrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Rozwiązania, które dzięki sporządzonemu MPA zostaną wdrożone, obejmować będą działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość wpływu
zmian klimatu na mieszkańców
oraz przyczyniające się do wzrostu odpowiedzialności społeczeństwa. Ponadto
MPA zawierać będzie wytyczne co do
zmian na polu organizacji, obejmujące
kwestie planowania przestrzennego,
czy efektywne schematy gospodarowa-

nia zasobami wodnymi. Ostatnie z działań obejmować będą kwestie techniczne,
czyli twarde inwestycje dotyczące np.
rozbudowy systemu ochrony przeciwpowodziowej, czy zielone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. – Celem nadrzędnym MPA jest przygotowanie władz
miast i ich mieszkańców do świadomego
i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatu i ich skutki. Tym samym przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa
i poprawę jakości życia mieszkańców –
tłumaczy dr Janusz Krupanek, kierownik
zespołu ekspertów z Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych.
Opracowanie MPA pozwoli także sięgnąć po zewnętrzne środki ﬁnansowe na
różnego rodzaju projekty z zakresu
ochrony środowiska. – Dokument ten będzie swego rodzaju paszportem umożliwiającym aplikację o środki unijne, ale
również i krajowe. Co ważne, będzie to
także dotyczyło przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych – wylicza
Krzysztof Mejer.
Prace nad opracowaniem MPA, które
właśnie się rozpoczynają, będą konsultowane z mieszkańcami. W Rudzie Ślą-

skiej takie warsztaty zaplanowano na
wrzesień tego roku. Zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić w III kwartale 2018 r.
Opracowanie planów adaptacji do zmian
klimatu ma stworzyć podstawy do podejmowania przez władze miast decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które
uwzględniałyby zagrożenia wynikające ze
zmian klimatu. Dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych podkreśla, że MPA będą
wzmacniać instrumentarium polityki miejskiej, uzupełniając podstawowe dokumenty strategiczne i planistyczne miasta.
Projekt Ministerstwa Środowiska jest
realizowany przez wiodące podmioty
działające w sektorze ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut

29 ośmioletnich szkół podstawowych, (w tym trzy specjalne), cztery licea ogólnokształcące, sześć techników oraz
siedem szkół branżowych I stopnia ma zacząć funkcjonować od 1 września br. w Rudzie Śląskiej. Rudzcy radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Teraz projekt nowej sieci szkół musi zatwierdzić Kurator Oświaty. Zmiany mają wejść w życie
w związku z rządową reformą szkolnictwa. Koszty wprowadzenia reformy w mieście na najbliższe dwa lata oszacowano na ponad 2 mln zł. Opracowanie projektu nowej sieci placówek oświatowych poprzedzone było konsultacjami
władz Rudy Śląskiej z nauczycielami i rodzicami.

Sieć szkół opracowana

– Zaproponowany projekt sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograﬁczną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna
Krzysteczko, wiceprezydent miasta Ruda Śląska.
– Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod
uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną
poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego
zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk
poszczególnych dzielnic – wylicza.
Głównym założeniem reformy oświaty, która obowiązywać będzie od nowego roku szkolnego, jest
utworzenie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. 1 września 2017 roku
uczniowie obecnych klas szóstych rozpoczną naukę
w siódmej klasie szkoły podstawowej. Nie będzie już
naboru do I klas gimnazjalnych. Natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę
na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych
obiektach szkolnych do 31 sierpnia 2019 roku.

Według obowiązujących przepisów dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w nowy typ szkoły, bądź włączone w strukturę innej
szkoły. W Rudzie Śląskiej według projektu nowej
sieci szkół cztery gimnazja zostaną przekształcone
w ośmioletnią szkołę podstawową, siedem gimnazjów zostanie włączonych do szkół podstawowych, jedno gimnazjum zostanie włączone do
czteroletniego technikum oraz jedno wchodzące
w skład zespołu szkół ze szkołą podstawową stanie
się szkołą podstawową. Ponadto cztery gimnazja
wchodzące w skład zespołów szkół z liceami ogólnokształcącymi staną się liceami ogólnokształcącymi.
Przyjęty przez Radę Miasta projekt musi traﬁć
jeszcze do Kuratora Oświaty, który oceni zgodność
z prawem zaproponowanych zmian. Na podjęcie
ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół do nowego ustroju szkolnego (opartej o uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego pozytywnie zaopiniowa-

nej przez kuratora oświaty) radni mają czas
do 31 marca 2017 roku.
To jednak nie koniec zmian w systemie oświaty. Od
nowego roku siedem zasadniczych szkół zawodowych
funkcjonujących w mieście stanie się szkołami branżowymi I stopnia. Ponadto 1 września 2019 roku trzyletnie licea z mocy ustawy staną się czteroletnimi liceami, a czteroletnie technika pięcioletnimi technikami.
Z kolei z dniem 1 września 2020 r zostanie zlikwidowana klasa I trzyletniego liceum ogólnokształcącego i rozpocznie się wygaszanie trzyletnich liceów
ogólnokształcących oraz zostanie zlikwidowana klasa I czteroletniego technikum i rozpocznie się wygaszanie czteroletnich techników.
Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 25 szkół
podstawowych, w tym trzy specjalne, 17 gimnazjów,
cztery licea, sześć techników i siedem zasadniczych
szkół zawodowych, w tym jedna specjalna. W placówkach tych uczy się ponad 14 500 uczniów, pracuje prawie 2000 nauczycieli i ponad 1000 pracowników niepedagogicznych.
IM

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
oraz ﬁrmę konsultingowo-inżynierską
Arcadis. Zadanie ﬁnansowane jest przez
Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
ze środków budżetu państwa. Miejskie
Plany Adaptacji to pierwszy w Europie
projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany na taką skalę. Jego efektem
będzie przygotowanie takich planów dla
44 miast-partnerów projektu.
Według badań Eurobarometru przeprowadzonych w 2015 r., 86 proc. Polaków postrzegało zmiany klimatu jako
poważny
problem.
Równocześnie
24 proc. badanych zaznaczyło, że działania adaptacyjne powinny być realizowane
przez władze samorządowe i wojewódzkie. Szacuje się, że w Polsce straty wynikające ze zmian klimatu w latach 2001
– 2010 wyniosły około 54 mld zł.
TK

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
oraz

INSTYTUT EKOLOGII
TERENÓW
UPRZEMYSŁOWIONYCH
W KATOWICACH
zapraszają
na spotkanie konsultacyjne
poświęcone
zagospodarowaniu
hałdy w rejonie
ul. 1 Maja w Wirku.
Spotkanie odbędzie się
w czwartek 23 lutego
o godzinie 17.00
w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 4
przy ul. Lwa Tołstoja 1.
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Prezydent Grażyna Dziedzic po raz kolejny spotka się z mieszkańcami w poszczególnych częściach miasta. 7 marca br. ruszy 12. tura zebrań dzielnicowych,
które w Rudzie Śląskiej odbywają się co pół roku od sześciu lat. Podczas tej edycji władze miasta zorganizują osiem spotkań z rudzianami. W ich trakcie
mieszkańcy dowiedzą się o inwestycyjnych planach samorządu na ten rok, sami zaś będą mogli zgłosić swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście.

Ważny głos z dzielnic
– Mam nadzieję, że, podobnie jak
miało to miejsce do tej pory, mieszkańcy
aktywnie włączą się w dyskusję w ważnych dla Rudy Śląskiej tematach – tłumaczy Grażyna Dziedzic. – Będziemy
mówili o najważniejszych tegorocznych
inwestycjach oraz pozostałych samorządowych planach na ten rok. Przede
wszystkim jednak będziemy chcieli rozwiązać problemy zgłaszane przez samych mieszkańców, bo to właśnie jest
najważniejsze w tych spotkaniach
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
W ostatniej serii spotkań, która odbyła się jesienią 2016 roku, wzięło udział
blisko pół tysiąca osób. Zgłosiły one
dwieście różnych spraw. Najczęstszymi
tematami poruszanymi przez mieszkańców były te związane z ich najbliższym
otoczeniem, czyli wywozem śmieci,

czystością na chodnikach, stanem dróg,
przycięciem krzewów, czy zakłóceniami porządku publicznego. Dzięki obecności na spotkaniach służb miejskich
część spraw „załatwiana” była na miejscu, ponieważ mieszkańcy od razu
otrzymywali odpowiedź na nurtujące
pytania. Tak zresztą będzie również
i tym razem.
– Trzeba pamiętać, że część spraw,
które wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, czy dotyczą terenów, które
nie należą do miasta, nie zawsze da się
rozwikłać, a na pewno nie w krótkim
czasie – wyjaśnia wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Tematy dotyczące
zagadnień, które nie leżą w gestii miasta, zgłaszamy po spotkaniach instytucjom za nie odpowiedzialnym. Niektóre
przedstawione nam problemy wymaga-

ją z kolei od nas szerszego rozeznania
tematu. Wtedy odpowiedzi przekazujemy mieszkańcom w późniejszym terminie, na przykład za pośrednictwem
poczty. Umawiamy też indywidualne
spotkania w magistracie. Staramy się
pomóc każdemu na tyle, na ile jest to
możliwe – zapewnia zastępca prezydent
miasta.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
7 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. Rozpocznie się ono o godz. 17.00. Ostatnie z nich
zaplanowano na 6 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.
W odbywających się cyklicznie
w mieście od 2011 r. spotkaniach do tej
pory wzięło udział około 6 tys. osób.
W sumie zgłosiły one blisko 3500
spraw, interwencji i wniosków.
TK

Harmonogram spotkań
7.03 – wtorek, godz. 17.00 – Kochłowice
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90;
9.03 – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice
– Dom Kultury, ul. Kokota 170;
13.03 – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba
– Gimnazjum nr 9, ul. ul. Zamenhofa 12;
16.03 – czwartek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku
i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;
27.03 – poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli
i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;
30.03 – czwartek, godz. 17.00 – Bykowina
– R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
3.04 – poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców
Nowego Bytomia i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury,
ul. Niedurnego 69;
6.04 – czwartek, godz. 17.00 – Ruda
– Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

Ruda Śląska otrzyma ponad 14,2 mln zł unijnego dofinansowania do termomodernizacji należących do miasta budynków użyteczności publicznej. Te pieniądze miasto dostanie do inwestycji w ośmiu placówkach oświatowych oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przychodni zdrowia, filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sanepidu. Łączna wartość tych zadań to prawie 19 mln zł. To oznacza, że miasto otrzyma zwrot prawie 75 procent kosztów
całego przedsięwzięcia.

Rudzkie termomodernizacje dofinansowane

– Szukając źródeł finansowania miejskich inwestycji duży nacisk kładziemy
na pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Kolejna znacząca kwota,
która została nam przyznana, pokazuje,
że na tym polu jesteśmy skuteczni. Dzięki
temu możemy realizować tak dużo inwestycji w mieście – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Miasto złożyło trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych. Największy zakres z nich
miał ten, który dotyczył termomodernizacji ośmiu placówek oświatowych.
W tym przypadku dofinansowanie wynosi ponad 12,5 mln zł przy kwocie całkowitej projektu 16,3 mln zł. Większość
zadań została już wykonana – są to inwestycje w Miejskich Przedszkolach nr
25, 30, 31 i 43, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Zespole Szkół
Specjalnych nr 4.
Termomodernizacja
pozostałych
dwóch placówek, czyli Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 7, rozpocznie się w tym roku. – Obecnie
przygotowujemy przetargi. Wyłonieni
w ich wyniku wykonawcy będą mieli
na realizację 12 miesięcy od przekazania placów budowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji
UM. – Oprócz docieplenia budynków
i wymiany instalacji centralnego
ogrzewania inwestycje obejmą rów-

nież montaż instalacji fotowoltaicznych – dodaje.
Kolejny wniosek dotyczył termomodernizacji budynków przy ul. Markowej
20, Osiedlowej 1 i Dąbrowskiego 9.
W pierwszym z nich funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w drugim – filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w trzecim – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Całkowity
koszt projektu wynosi ponad 1,8 mln zł,
a dofinansowanie 1,1 mln zł. – Prace powinny się rozpocząć na przełomie II i III
kwartału br. – informuje Joanna Ciężarek, kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
które w imieniu miasta realizuje przedsięwzięcie.
W budynku przy ul. Markowej 20 zostaną ocieplone stropodach i ściany zewnętrzne. W tym przypadku nie ma potrzeby wymiany okien, która została
przeprowadzona już wcześniej, wymienione zostaną więc tylko drzwi. Zadanie
obejmuje również montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej, składającej się
z 54 modułów, która będzie produkować
energię elektryczną na potrzeby budynku. Miasto zaplanowało też dodatkową
inwestycję – dobudowę windy dla osób
niepełnosprawnych wraz z przebudową
wejścia głównego.

Rudzki Informator Samorządowy

W budynku przy ul. Osiedlowej
1 również ocieplone zostaną stropodach
i ściany zewnętrzne, dodatkowo wymieniona będzie nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa. Z kolei budynek przy
ul. Dąbrowskiego 9, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku, objęty jest ochroną konserwatorską, co ogranicza możliwe do przeprowadzenia prace. – Z tego
względu elewacja frontowa pozostanie
bez ocieplenia, przejdzie jednak renowację. Pozostałe ściany zostaną ocieplone,
przy czym na ścianach bocznych zostaną
ujęte elementy nawiązujące do historycznego wyglądu elewacji frontowej – mówi
Joanna Ciężarek.
Trzeci wniosek obejmował termomodernizację budynku przy ul. Siekiela 13,
gdzie mieści się przychodnia rejonowa.
Inwestycja obejmie ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę nieszczelnej stolarki okiennej oraz montaż
na dachu instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 53 modułów. Koszt zadania
to prawie 783 tys. zł, a dofinansowanie
– prawie 559 tys. zł. Rozpoczęcie
prac zaplanowano na przełom II i III
kwartału br.
Dofinansowanie dla rudzkich inwestycji przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
– Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w in-

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

Jedną z dofinansowanych inwestycji
jest termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.
frastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Subregionu Centralnego.
– Łączna wartość inwestycji z tych
trzech wniosków to prawie 19 mln zł,
a przyznanego dofinansowania – ponad
14,2 mln zł – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Mamy nadzieję,
że nadal będziemy tak skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych. Przypomnę, że w oceniającym tę sferę ubiegłorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” zostaliśmy w gronie miast na
prawach powiatu sklasyfikowani na
17. miejscu, najwyżej wśród miast na

prawach powiatu województwa śląskiego – podkreśla.
Kolejne wnioski Rudy Śląskiej już
czekają na ocenę. – Obecnie jest to
6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 113 mln zł – informuje
Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Najważniejszy
dotyczy dalszej budowy trasy N-S, gdzie
liczymy na 110 mln zł dofinansowania
– dodaje. W sumie Ruda Śląska złożyła
już wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych na lata 2014-2020 na kwotę ponad 306 mln zł.
W ciągu ostatnich sześciu lat w mieście
poddano kompleksowej termomodernizacji 31 miejskich obiektów (większość
z nich to szkoły i przedszkola).
WG
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HOROSKOP

Waga – Twoim życiem zacznie
rządzić przypadek. Szybko okaże się, że przypadkowe wybory
przyniosą Ci znacznie więcej
korzyści niż przemyślane decyzje.
Skorpion – W Twoim ﬁrmowym otoczeniu znajduje się
ktoś, kto źle Ci życzy. Musisz
zachować ostrożność.
Strzelec – Nie przejmuj się tym,
co mówią o Tobie inni, jeśli nie
masz sobie nic do zarzucenia.
Zawsze znajdzie się ktoś skłonny do krytykowania.
Koziorożec – Myślisz, że bliscy
będą Ci wiecznie wybaczać Twoje wybuchy złości. Postaraj się
okazywać im trochę więcej serca.
Wodnik – Ostatnio wciąż się
nad czymś zastanawiasz i nie
umiesz podjąć decyzji. To dobra
pora, żeby wreszcie wykonać
zdecydowany krok.
Ryby – Za bardzo ufasz ludziom.
Wydaje Ci się, że wszyscy są
uczciwi i mają dobre intencje. Są
jednak osoby, które będą próbowały Cię wykorzystać.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Nie szukaj wymówek,
kiedy ktoś proponuje Ci zrobienie
czegoś ciekawego. To dobry czas,
żeby zacząć robić coś szalonego.
Byk – Narzekasz na brak energii, więc rusz się i wyjdź z domu. To najlepszy sposób na to,
żeby jakoś przetrwać zimę.
Bliźnięta – Ostatnio sporo się
działo w życiu zawodowym, nie
zawsze dobrze. Teraz wreszcie
masz szansę trochę odpocząć.
Rak – Spotkanie, w którym
weźmiesz udział, da Ci impuls
do zmian. Upewnij się jednak,
czy nikt nie ucierpi przez tę metamorfozę.
Lew – Ostatnio trochę poszalałeś, nic więc dziwnego, że ﬁnansowo nie stoisz najlepiej. Wkrótce nadejdą lepsze czasy.
Panna – Nie pozwól, by partner decydował o tym, w jaki
sposób spędzacie wolny czas.
To że on lubi aktywny wypoczynek, nie oznacza, że musisz
się na to zgadzać.

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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Poziomo: 1 – sworzeń, 5 – piąta planeta układu słonecznego, 8 – zebra, 9 –
tania budka z mięsem, 11 – samica wilka, 12 – rybka akwariowa, przen. gagatek, ziółko, 17 – składnik czekolady, 20
– bazia, 21 – słomiana mata jap. 24 –
opust, 25 – ptak afryk. z rzędu sępów,
28 – karpa, 29 – imitacja, 32 – szata liturgiczna, 33 – tępak, matoł, 36 – prymitywny ul, 39 – skorupiak z sekcji krabów, 42 – prawy dopływ Dunajca, 43 –
szal futrzany, 45 – pas zaoranego pola,
46 – wyrodek, 47 – konopie manilskie,
Pionowo: 1 – draka, 2 – tybetański
kozioł oﬁarny, 3 – wódz Zulusów, 4 –
świątynia protestancka, 5 – „nie sen”, 6
– do łowienia ryb, 7 – dawna siekiera
bartników, 10 – chroniony ptak drapieżny, 13 – murzyńska dynastia panująca
w latach 1493 – 1591, 14 – sknera, 16
– mit. słow. bogini wiosny, 17 – jubilerska miara, 18 – trzos, kiesa, 19 – odm.
pszenicy, 21 – słowa do utworu, 22 –
najwyższa kondygnacja mieszkalna
w pałacach carskich, 23 – utopia, 26 –
ranty, oszustwa, 27 – jedno z rodziców,
30 – część paleniska, 31 – wieloletni
lód morski, 34 – traktat, kontrakt, 35 –
tętnica główna, 37 – osąd, 38 – gorzknik, surowce zielarskie, 40 – korozja,
41 – znak zodiaku, 44 – żądłówka.
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Hasło krzyżówki nr 4 brzmiało:
Szczery wzroku nie ukrywa. Nagrodę
otrzymuje Łucja Jargiło. 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

47

krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Oferujemy między innymi:
•
•
•
•

Konsultacje z badaniem USG
Laserowe leczenie nietrzymania moczu
Laserowe usuwanie kłykcin kończystych
Rewitalizację pochwy
Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

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

* kupony są wydawane bezpłatnie do zakupów, do wyczerpania zapasów

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
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informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowych położo-nych
przy ul. Żwirki i Wigury i Solidarności,
które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu na czas oznaczony do 3 lat.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
3865/9 o powierzchni 33 m2, zapisanej
na karcie mapy 3, obręb Halemba, KW
GL1S/00008417/0 położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Floriana Marciniaka,
przeznaczonej do zbycia
w drodze bezprzetargowej na poprawę
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
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Informacja o spotkaniach z mieszkańcami
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w ubiegłym roku zaproponował mieszkańcom
nową formę kontaktu z kierownictwem Administracji i reprezentującą ich Radą Osiedla, organizując w tym celu spotkania z mieszkańcami.
W 2016 r. ta forma spełniła swoją rolę, stąd uważamy, że należy ją kontynuować.
Spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom działalności Administracji oraz dać
możliwość omówienia wszelkich spraw spółdzielczych z kierownictwem Administracji. Są
dobrą formą integracji mieszkańca ze swoją
Spółdzielnią. Kierownictwo chce się spotykać
z mieszkańcami i omawiać problemy w terenie,
na gorąco.
W związku z powyższym zapraszamy na nie
wszystkich zainteresowanych mieszkańców za-

mieszkałych w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Spotkania są podzielone według podziału na
Administracje. Będzie ich siedem. Mogą w nich
uczestniczyć wszyscy zamieszkali w danych zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez
względu na posiadany tytuł prawny do lokalu
mieszkalnego czy użytkowego.
Podajemy terminy poszczególnych spotkań,
które dodatkowo zostaną podane w ogłoszeniach
wywieszonych na klatkach schodowych.
• ADM-1 – Godula – 6.03.2017 r. godz. 16.00,
ODK „Jowisz”
• ADM-2 – Nowy Bytom – 7.03.2017 r. godz.
16.00, ul. Pokoju 14
• ADM-3 – Ruda – 16.03.2017 r. godz. 17.00,
ODK „Matecznik”

• ADM-4 – Halemba, Kochłowice – 6.03.2017
r. godz. 17.00, ODK „Muza”
• ADM-5 – Wirek – 27.03.2017 r. godz. 17.00,
ODK „Pulsar”
• ADM-6 – Bykowina – 14.03.2017 r. godz.
17.00, ODK „Country”
• ADM-7 – Orzegów – 13.03.2017 r. godz.
17.00, ODK „Neptun”
Program spotkania jest następujący:
1. Otwarcie.
2. Prowadzenie przez kierownika ADM, w tym:
a) sprawozdanie z wykonania funduszu remontowego w 2016 r.
b) zamierzenia na 2017 r.
3. Dyskusja, wolne głosy.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd RSM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

z siedzibą w Rudzie Śląskiej
ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska
zaprasza uprawnione ﬁrmy
do składania ofert na:

BADANIE I OCENĘ
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017
Planowany termin badania
od 15.03.2018 r. do 15.04. 2018 r.
Termin składania ofert upływa z dniem
1.04.2017 r.
Oferty należy składać w siedzibie
Spółdzielni pokoju 213.
Oferta zawierać powinna:
1. Numer ewidencyjny podmiotu badającego.
2. Planowany koszt badania.
3. Krótką charakterystykę ﬁrmy.
Wyboru oferty dokona Walne Zgromadzenie
Członków.

informuje

ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA
„OD ZARAZ” LOKALE UŻYTKOWE
+ BOKSY HANDLOWE ORAZ DO
ZBYCIA PRAWO WIECZYSTEGO
UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
WYMIENIONE W WYKAZIE.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje
dostępne są na stronie www. rsm.com.pl
oraz tel. 32 248-24-11 wew.311, 267
lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym
pokój 118 w Rudzie Śl. przy
ul. Magazynowej 12, a informacje dotyczące
nabycia od zaraz prawa wieczystego
użytkowania gruntów w Dziale Technicznym
pok. 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12,
tel. 032- 24-82-411 fax 2484-322

ogłasza przetarg nieograniczony
ofertowy na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności lokalu użytkowego
o powierzchni 241,35m2 w Rudzie Śl. 7
przy ul. Oświęcimskiej 83 wraz z prawem
użytkowania wieczystego gruntu
związanego z lokalem położonym na
działce nr 3479/67, KW GL1S/00043231/9
i ułamkowym udziałem w nieruchomości
0,39944.
Ww. lokal jest usytuowany na
I piętrze w pawilonie wolnostojącym.
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz
szczegółowe informacji znajdują się w Dziale
Członkowsko-Lokalowym pokój 118 i 100
telefon 32-248-24-11 wew. 311 lub 267.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

| P�������
Matthew Cobb

Jakub Krzykowski
syn Moniki i Dariusza
ur.3.02. (3800 g i 55 cm)

Karol Piąstka
syn Katarzyny i Leszka
ur.1.02. (4250 g i 58 cm)

Izabela Wrona
córka Sylwii i Roberta
ur. 3.02. (3120 g i 54 cm)

Nela Szudy
córka Katarzyny i Sławomira
ur. 3.02. (3700 g i 56 cm)

Amelia Jeczeń
córka Marii i Romana
ur. 1.02. (3040 g i 54 cm)

Bartek Bartkiewicz
syn Joanny i Tomasza
ur. 3.02. (4058 g i 58 cm)

Paulina Golińska
córka Iwony i Sebastiana
ur. 6.02. (3320 g i 56 cm)

Filip Zajmała
syn Katarzyny i Damiana
ur. 6.02. (3995 g i 56 cm)

Maksymilian Morgiel
syn Doroty i Marcina
ur. 6.02. (4115 g i 57 cm)

Hubert Ciuraj
syn Marioli i Karola
ur. 4.02. (3400 g i 57 cm)

Agata Pietrzyk
córka Agnieszki i Marka
ur. 6.02. (3615 g i 56cm)

Marcel Lizoń
syn Kamili i Adama
ur. 2.02. (4100 g i 58 cm)

Miłosz Goczok
syn Klaudii i Dominika
ur. 5.02. (3220 g i 52 cm)

Alan Michalski
syn Karoliny i Ryszarda
ur. 9.02. (3150 g i 53 cm)

Emilia Walach
córka Jolanty i Adama
ur. 10.02. (3100 g i 53 cm)

Michalina Pindel
córka Karoliny i Mateusza
ur. 11.02. (3550 g i 56 cm)

Mikołaj Sztandur
syn Angeliki i Dominika
ur. 10.02. (3520 g i 58 cm)

Dominik Kijek
syn Ewy i Tomasza
ur. 9.02. (3960 g i 56 cm)

Cezary Jendrzejowski
syn Ewy i Rafała
ur. 10.02. (3500 g i 56 cm)

Leon Ferenc
syn Beaty i Jakuba
ur. 15.02. (3230 g i 50 cm)

Maksymilian Konarski
syn Moniki i Martina
ur. 14.02. (3425 g i 56 cm)

Kuba Kołcz
syn Roksany i Roberta
ur. 14.02. (2400 g i 52 cm)

Marcelina Lenkiewicz
córka Patrycji i Fabiana
ur. 14.02. (2900 g i 52 cm)

Hanna Jaksa
córka Karoliny i Adriana
ur. 14.02. (3300 g i 54 cm)

Bianka Orlik
córka Marty i Sebastiana
ur. 15.02. (2900 g i 52 cm)

Pola Biskup
córka Ewy i Łukasza
ur. 15.02. (3340 g, 53 cm)

Kuba Klimas
syn Marioli i Szymona
ur. 13.02. (2940 g i 53 cm)

Bartosz Ptak
syn Justyny i Krzysztofa
ur. 11.02. (3900 g i 56 cm)

REKLAMA

Martynka
i Laura
Gara
córki
Joanny
i Marcina
ur. 5.02.
(2680 g,
2720 g
i 51 cm,
52 cm)
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego,
która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem
z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne oraz garaż.

Wojtek Szolc-Mania
syn Sylwii i Kamila
ur. 15.02. (2900 g i 52 cm)

Największa
tajemnica życia.
Jak
rozszyfrowano
kod genetyczny

Chociaż może się to nam
wydawać
zaskakujące,
pojęcie kodu przenoszącego informację genetyczną pojawiło się dopiero
1953 r. Wprowadzili je
James Watson i Francis
Crick, w artykule opublikowanym w czasopiśmie
„Nature”. Idea została bez
zastrzeżeń zaakceptowana
przez świat naukowy, chociaż nikt jeszcze nie wiedział, w jaki sposób może
działać ów tajemniczy kod,
złożony z cząstek czterech
zasad, łączących nici DNA
w podwójną helisę.
Książka Matthew Cobba, genetyka i historyka,
opowiada o niezwykłych
źródłach tych koncepcji,
których początki można
odnaleźć w matematyce,
ﬁzyce, a także badaniach
nad systemami łączności.
Autor pokazuje, w jaki
sposób idee dotyczące
informacji przeniknęły do
biologii za pośrednictwem
cybernetyki, umożliwiając
naukowcom zrozumienie
istoty kodu genetycznego.
REKLAMA

CH Domino

w Rudzie Śląskiej
ul. Obr. Westerplatte 36
pasaż dolny
tel. 733-33-94-73
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USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem;
kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie;
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.”
J 11, 25

Pani Jolancie Lorek
Kierownikowi Przychodni Rejonowej SP ZOZ
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

Pani Teresie Goldzie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!

MATKI

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel.
32 243-01-77.
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, tel. 780116-672.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Maksymiliana Malickiego

wieloletniego członka Rady Osiedla Administracji Nr 4
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Halembie, Kochłowicach
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie, pranie dywanów i mebli
tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
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Pożyczki, kredyty nawet z komornikiem. Tel. 500-853-100.

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Szybko tanio solidnie wyremontujemy Twoje mieszkanie. Tel. 734128-174.

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności, tel. 32 230-39-74.

Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Odstąpię zbiornicę
z możliwością współpracy z recyklingiem. TANIE OPONY. Tel. 32 771-6131, 502-097-300.

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ, tel. 728-874-276.
KASA Potrzebujesz pieniędzy?
ZADZWOŃ, tel. 668-681-880.
Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.
Inni zawiedli, my pomożemy. Tel.
576-123-839, 576-014-774, www.
kredyt.slask.pl.
My nie obiecujemy, my załatwiamy. Tel. 576-123-839, 576-014-774,
www.kredyt.slask.pl.
„Leasing bez BIK i KRD. Tel. 576123-839, 576-014-774, www. kredyt.
slask.pl.

Dwupokojowe: Paderewskiego 48
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2,
109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793017-323.
Trzypokojowe: Chełmońskiego 55
m2, 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
Do wynajęcia mieszkania Ruda
Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959140.
Sprzedam M-3, 46,3 m2, Nowy Bytom, wieżowiec. Tel. 660-051-039,
17.00-19.00.

Skup zużytych akumulatorów i
felg aluminiowych. Tel. 665-953566.

PRACA
Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej poszukuje osób
na stanowiska: kucharz, pizzerman,
pomoc kuchenna. Oferujemy umowę na pełen etat. Cv prosimy składać
osobiście ul. Kubiny 32, 41-710, tel.
601-730-400.
Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553851.

USŁUGI POGRZEBOWE

Do wynajęcia garaż murowany,
Bykowina. Tel. 518-488-596.

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

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2,
Ruda 1 po remoncie, częściowo umeblowane, ogrzewanie gazowe. Tanio.
Tel. 888-137-139.

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

Sprzedam garaż murowany. Lokalizacja Halemba, ul. Solidarności,
w pierwszym rzędzie za pętlą
autobusową. Cena 22000 zł. Tel.
0044(0)7905905323.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Sprzedam 3-pokojowe, mieszkanie Bykowina, ul Pordzika, 48 m2. Tel.
500-582-147.

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem w Halembie. Tel. 608-793-121.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Do
wynajęcia
mieszkanie
3-pokojowe, 53 m2, piętro 3/4, Bykowina. Bez pośredków. Tel. 887-811817.

Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

MOTORYZACJA

Zatrudnię miłą, komunikatywną
emerytkę lub rencistkę do spokojnego handlu – punkt sprzedaży nagrobków (Ruda 1 lub Zabrze Zaborze). Tel. 501-303-628.

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

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Halemba, jednopokojowe, 37 m ,
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

Szeregówki Halemba, 123 m ,
325 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

2

2

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 - 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena
od 330.000 zł.
WIREK ul. Jankowskiego 107 m2 od
350 000 zł.
HALEMBA ul. Solidarności od 74 m2
cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.

OFERTA PRACY
Firma OPA EKSPERT Sp. z o.o.
zatrudni specjalistę ds. transportu,
posiadającego certyﬁkat
kompentecji zawodowych
w drogowym transporcie osób
i rzeczy.
Tel. kontaktowy: 32 771-04-14
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66,
781-98-98-73.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel.
488-596.

518-

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda Śląska, tel. 32 243-65-99.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.

Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.

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

Kupię wszelkie starocie od igły po
szafę. Tel. 603-280-675.
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Piłka ręczna

Sobota z piłką ręczną
Piłka ręczna królową w halembskiej hali
MOSiR-u w sobotnie popołudnie. Seniorzy
SPR-u Grunwald mieli w miniony weekend
(18-19.02) okazję do odpoczynku, z kolei
młodzi szczypiorniści pokazali na co ich stać.
Swoje pięć minut mieli także starsi wiekiem
zawodnicy, którzy zagrali, aby przypomnieć
sobie lata swojej świetności.
Jako pierwsi swoje możliwości sprawdzili
podopieczni trenerki Anny Samol, którzy
zmierzyli się z rówieśnikami Zrywu Chorzów.
Od początku spotkania trwała zażarta walka
o każdy metr boiska. Zawodnicy Grunwaldu
ustępowali rywalom pod względem warunków fizycznych, ale nadrabiali te braki ambicją i nieugiętością. Do przerwy wynik oscylował wokół remisu. Jednak po przerwie goście
wykorzystali kilka strat Grunwaldu i zdobyli
przewagę. Mimo ambitnej gry halembskim
szczypiornistom nie udało się odrobić straty
do rywala i ostatecznie przegrali pojedynek
17:23.
Jednak nie był to koniec zmagań dla młodych adeptów piłki ręcznej. Kolejnym punktem „Super Soboty” były zajęcia z minipiłki
ręcznej dla najmłodszych. Zajęcia te powstały
z myślą o uczniach szkół podstawowych klas
1-6. W pierwszych ćwiczeniach uczestniczyli
chłopcy i dziewczęta z SPR-u Grunwald Ruda
Śląska oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 4 w Rudzie Śląskiej. Pomysłodawcą cyklu
treningów i turniejów jest trener Adam Wodarski, który chce zaszczepić zamiłowanie do

Biegi

Znowu pobiegli z wiewiórką
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Głównym punktem „Super Soboty” były zajęcia z minipiłki ręcznej dla najmłodszych.
piłki ręcznej wśród najmłodszych rudzian.
– Cieszymy się, że wreszcie wszedł w życie pomysł, który od dawna chodził nam po głowach. Minipiłka ręczna jest bardzo prostą
grą, która najlepiej rozwija młodego człowieka i dlatego chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich uczniów z naszego miasta z tym projektem. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy
rozpoczną przygodę na lata z piłką ręczną, ale
jesteśmy pewni, że gra w minipiłkę ręczną
sprawi im ogromną przyjemność – mówi Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald.
Kolejne spotkanie młodych szczypiornistów odbędzie się już w sobotę o godz. 14.00

Koszykówka

przed spotkaniem seniorów z Wisłą Sandomierz. Ostatnim punktem „Super Soboty”
był mecz „oldbojów” Grunwaldu, którzy powoli przygotowują się do „Turnieju pokoleń
SPR-u Grunwald”.
– Cieszy fakt, że na zajęciach pojawiają się
nowi miłośnicy piłki ręcznej, co świadczy
o tym, iż w naszym mieście wielu mieszkańców
nie zapomniało o tej dyscyplinie. Niektórzy
z nich już w przyszłym tygodniu będą mogli
sprawdzić się w zabrzańskim turnieju oldbojów. Mamy nadzieję, że taki turniej już w krótce będziemy mogli zorganizować w Rudzie
Śląskiej – dodaje Łukasz Wodarski.

Sportowy rozkład jazdy

Pięć dogrywek
w Dąbrowie
W minioną sobotę (18.02) Pogoń Ruda Śląska pokonała na wyjeździe rezerwy MKS-u Dąbrowa Górnicza 131:125 po pięciu dogrywkach. Remis 77:77 nastąpił po 40 minutach emocjonującej gry, ale
ostatecznie zwyciężyli rudzcy koszykarze. Podczas meczu było pięć
dogrywek, a emocje, które im towarzyszyły czynią ten mecz jednym
z lepszych spotkań sezonu 2016/2017.
Po wyrównanej pierwszej połowie, którą klub MKS Dąbrowa Górnicza wygrał trzema punktami, w trzeciej kwarcie to właśnie rudzka
drużyna zdobyła aż 27 punktów. To dało jej siedmiopunktowe prowadzenie przed rozpoczęciem ostatnich dziesięciu minut spotkania. Jednak później gospodarze doprowadzili do dogrywki. W sumie obie
drużyny potrzebowały aż pięciu dogrywek, aby rozstrzygnąć rywalizację. Wtedy po obu stronach wpadły wielkie rzuty. Dopiero w piątej
dogrywce rudzianom udało się wypracować przewagę, której nie oddali już do samego końca. Mecz w Dąbrowie Górniczej KS Pogoń
Ruda Śląska wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 131:125.

Biegi
22 lutego, godz. 18.00 – trening biegowy przed III Rudzkim
Półmaratonem Industrialnym na Burloch Arenie.
18 marca, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, las halembski przy
Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Łyżwy
25 lutego, godz. 17.00 – Freestyle Skate Day 2017, lodowisko
na Burloch Arenie.
Siatkówka
25 lutego, godz. 18.30 – mecz KPKS Halemba – VC Victoria
MOSiR Cieszyn, III liga, hala MOSiR-u w Halembie.
Piłka ręczna
25 lutego, godz. 17.00 – mecz SPR Grunwald Ruda Śląska – SPR
Wisła Sandomierz, hala MOSiR-u w Halembie.
26 lutego, godz. 13.00 – mecz młodzików SPR Grunwald
Ruda Śląska – MKS Zryw Chorzów, hala Zgody Bielszowice.
Taniec
11-12 marca, godz. 14.30 – Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach
Latynoamerykańskich, hala MOSiR-u w Halembie.

Lekkoatletyka

Medale dla młodych lekkoatletów
Lekkoatleci TL Pogoni Ruda Śląska
w sobotę (18.02) wzięli udział w Halowych
Mistrzostwach Śląska w kategorii dzieci
młodszych (roczniki 2007-2006) oraz dzieci
starszych (roczniki 2005-2004).
Zawody odbyły się w hali sportowej przy
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Ponad 30 uczniów lekkoatletycznych
klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 6
i Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej ry-
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walizowało w pięciu konkurencjach: bieg
na 60 i 600 metrów, skok wzwyż i w dal
oraz pchnięcie kulą. Rozdano także 20 kompletów medali, a młodzi rudzianie zdobyli
aż cztery z nich – w biegu na 600 metrów
złoty medal wywalczyła Zuzanna Czyż, natomiast brązowy Hanna Youssef. Pozostałe
dwa brązowe medale w skoku wzwyż zdobyli Martyna Moj i Piotr Duda. Trzeba wyróżnić także osoby, które awansowały do 8-

osobowych finałów. Byli to: Dominika Kobierska, Oliwia Januszkiewicz, Bartosz Komandzik, Kamil Sura (skok w dal), Natalia
Król i Beniamin Jonas (pchnięcie kulą), Ola
Przewdzing i Daria Czyszczon (skok
wzwyż), która awansowała także do finału
biegu na 60 metrów. Dla większości młodych sportowców były to pierwsze tak poważne zawody w życiu, a liczba ponad 550
startujących robi wrażenie.

Kolejny „Bieg Wiewiórki” odbędzie się 18 marca.
Nowy sezon „Biegu Wiewiórki” rozpoczęty. Zapaleni biegacze oraz miłośnicy
nordic walking znowu mieli okazję sprawdzić swoje fizyczne możliwości. W sobotnie chłodne przedpołudnie na bieżni Szkoły
Podstawowej nr 15 Sportowej w Halembie
biegacze zmierzyli się z dystansem półmaratońskim.
– „Bieg Wiewiórki” ma pokazać wszystkim, jak efektywnie, zdrowo i rodzinnie
można spędzać wolny czas. Tak jak w roku
ubiegłym i tym razem promowane i nagradzane będzie regularne uczestnictwo, a nie
przebyty dystans. Na najwytrwalszych
uczestników na koniec tego sezonu będzie
czekała nagroda, czyli statuetka „Dużej
Rudzkiej Wiewiórki”, którą otrzymają osoby, które wezmą udział we wszystkich biegach – podkreślil ultramaratończyk August
Jakubik, jeden z organizatorów biegu.
W biegu, który w minioną sobotę (18.02)
odbył się tylko na bieżni ze względu na
trudne warunki w lesie, tradycyjnie już wystartowali dorośli biegacze, wielbiciele nordic walking, a także dzieci, które pokonały

odcinek 1 km. Poza tym podczas biegu
można było spotkać zawodników, którzy
wzięli udział w akcji profilaktycznej pod
hasłem „Udarom można zapobiec, strata
czasu, to strata mózgu”.
– Zaczynamy dzisiaj od pierwszego w tym
roku „Biegu Wiewiórki”, w którym chcemy
pojawiać się cyklicznie. Uczestnicy biegu
zostali wyposażeni w tak zwany pakiet antyudarowy, czyli podręczny zestaw materiałów edukacyjnych o sposobach zapobiegania chorobie niedokrwiennej mózgu, czynnikach ryzyka i profilaktyce udarowej. Na
naszym stoisku pielęgniarki udzielają również fachowych rad. To niezbędna wiedza,
która może uratować życie – tłumaczył Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Tegoroczny cykl „Biegu Wiewiórki”
składał się będzie z 10 spotkań. Tak jak
w roku ubiegłym trasa biegu obejmie bieżnię Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15
przy ul. Energetyków, a także las znajdujący się w pobliżu szkoły.
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Zapasy

OGŁOSZENIA

Mistrzostwa na matach

W minioną sobotę (18.02) w hali
MOSiR-u w Orzegowie odbyły się Mistrzostwa Śląska Młodzików i Dziewcząt w Zapasach. Na orzegowskich matach swoje siły
sprawdziło aż 129 młodych zapaśniczek
i zapaśników z 13 klubów z całego Śląska
oraz Rudy Śląskiej.
– Dzisiaj na matach swoje siły sprawdzają młodzicy i dziewczyny w zapasach w stylu
wolnym. Młodzicy to zawodnicy od dwunastego do czternastego roku życia, natomiast
dziewczynki rywalizują w kategorii open.
Nasza ekipa Slavii liczy sześćdziesięciu zawodników. Walki są bardzo ciekawe i są
przy okazji podsumowaniem długich przygotowań – zaznaczył Tomasz Garczyński,
trener ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
W mistrzostwach wystartowali zawodnicy z klubów takich jak: Guliwer Kielce,
ZKS Górażdże, Gladiator Kraków, Prądniczanka Kraków, Siła Mysłowice, CSiR Dąbrowa Górnicza, MOSM Tychy, MKZ Unia
Racibórz, GKS Piast Wola, Fight Club Bytom, Mion Ruda Śląska, Pogoń Ruda Śląska
oraz ZKS Slavia Ruda Śląska, który był tak-

że gospodarzem tegorocznych zawodów. Po
kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono medalistów, wśród których znalazło się 23 zawodników i zawodniczek Slavii.
Medale dla ZKS-u Slavii zdobyli:
złote – Dawid Paprotny (35 kg), Marcel
Krupa (42 kg), Marcin Tomczyk (47 kg),
Tomasz Gawron (53 kg), Robert Szyra
(59 kg), Roksana Gwózdek (52 kg, młodziczki), Patrycja Cuber (57 kg, młodziczki), Natalia Koperska (43 kg, kadetki), Karolina Stróżyk ( 56 kg, kadetki);
srebrne – Kamil Kaiser (47 kg), Jan Łyżwa (66 kg), Aleksandra Cieślik (34 kg młodziczki), Wiktoria Piasecka (52 kg, młodziczki), Wiktoria Krupa (56 kg, młodziczW zawodach wzięło udział 129 zaki), Wiktoria Gregorczyk (56 kg kadetki);
wodników z całego Śląska.
brązowe – Michał Kaik (35 kg), Dominik
Hansla (38 kg), Szymon Pakulski (42 kg),
złote – Dorian Bzdyra (66 kg) i Szymon
Sajmon Klepacki (53 kg), Oliwia Rożek
(44 kg, dzieci), Martyna Skalec (48 kg, mło- Brzeziński (73 kg);
srebrne – Karol Wrzos (73 kg) oraz Wikdziczki), Wiktoria Ptak (67 kg, młodziczki),
tor Zimny (35 kg).
Patrycja Słomska (65 kg, kadetki).
Czwarte miejsce zdobył natomiast Rafał
Medale dla KS-u Pogoń Ruda Śląska
Bzdyra.
zdobyli:

Siatkówka, młodziczki

Dwa turnieje jednocześnie

Siatkówka, III liga

Seniorki
pokazały klasę

UKS Jedynka ERBUD Rybnik – KPKS
Halemba 0:3 (13:25, 26:28, 9:25)

Dużo lepiej przed własną publicznością
zaprezentowały się dziewczyny z drugiego
rudzkiego zespołu. Dobra dyspozycja całej
drużyny zaowocowała dwoma zwycięstwami.

Po dwóch miesiącach do rozgrywek powrócił zespół seniorek występujący w rozgrywkach III ligi. Pierwszy mecz zawodniczki KPKS-u Halemba rozegrały w Rybniku z zespołem z rozgrywek juniorskich.
Mimo długiej przerwy rudzianki poradziły sobie znakomicie. Rozpoczęły zmotywowane i silne, dlatego szybko wyszły na prowadzenie, którego nie oddały aż do końca
spotkania. Skuteczna gra na siatce i praktycznie brak błędów w przyjęciu pozwalały
powiększać przewagę. Ostatecznie wygrały
do 13. Z kolei w drugim secie gra była bardziej wyrównana. Spadła już skuteczność
skrzydłowych KPKS-u, co pozwalało przeciwniczkom na wyprowadzanie trudniejszych kontrataków. W końcówce zespół
zdobył piłkę setową przy 23:24, jednak zepsuł zagrywkę. Przy drugiej piłce setowej
(24:25), zespół ponownie popełnił błąd na
zagrywce i to sprawiło, że to gospodynie
zdobyły pierwszą piłkę setową 26:25. Jednak rudziankom udało się opanować sytuację i ostatecznie wykorzystać trzecią piłkę
setową i przez to zakończyć seta 26:28.
W trzecim secie natomiast rudzki zespół
powrócił do skutecznej gry. Do dobrej gry
w polu i na siatce dołożył punkty bezpośrednie z zagrywki (Wilk i Skworc po trzy asy)
oraz dwa punkty w bloku (Kostrzewa).
Dzięki temu przewaga rudzianek była jeszcze większa i ostatecznie rybniczanki nie
wyszły na prowadzenie.

UKS Tytan Ostrowy – KPKS Halemba II
0:2 (23:25, 13:25)

Kolumny sportowe
przygotowała
agnieszka lewko

Dobra gra całej drużyny zaowocowała dwoma zwycięstwami.
Po raz kolejny zespoły młodziczek
KPKS-u Halemba w miniony weekend rozegrały dwa oddzielne turnieje na hali
MOSiR-u w Halembie. W podwójnym turnieju rywalizowało łącznie sześć zespołów,
które przyjechały z całego Śląska.
Pierwszy zespół rywalizował z MKS-em
Bielsko-Biała i MOSM-em Tychy IV. Mecz
z Bielskiem był bardzo dobrze rozpoczęty,
jednak w końcówce seta rywalki odrobiły
stratę i wyszły na ostateczne prowadzenie.
W drugim secie rudzkie zawodniczki nie
podniosły się i ponownie musiały uznać
wyższość przyjezdnych.

KPKS Halemba – MKS Bielsko-Biała 0:2 (22:25, 14:25)

Drugi mecz tego dnia był bardzo wyrównany, pierwszy set wygrały zawodniczki z Tychów, ale drugi należał już do gospodyń.
W tie-breaku ponownie to przyjezdne okazały się lepsze.

MOSM Tychy II – KPKS Halemba
2:1 (25:20, 21:25, 15:9)

KPKS Halemba II – UKS COS Olimp
Szczyrk 2:0 (25:22, 25:18)

Kredyty

•
•
•
•
•

Gotowkowe 10 tys rata 120 zl
konsolidacja do 200 tys
Kredyty z brakiem zdolności
Bez sprawdzania BRKN i KRD
Pomagamay odzyskac ubezpieczenie!

tel 535-333-713

Biuro pod wiezowcem
ul. Niedurnego 38, Nowy Bytom

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH
gotówka

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju z przeznaczeniem
pod zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
są zabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska
o łącznej powierzchni 504 m2, położone w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju, obręb Nowy Bytom k.m. 1, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2591/187 o pow. 114 m², zapisaną w KW GL1S/00008695/2, 2778/187
o pow. 390 m2, zapisaną w KW GL1S/00030385/9 (działy III i IV ksiąg są wolne
od wpisów) – z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1).
3. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, posiadają nieregularny kształt, są zadrzewione i zabudowane:
– działka nr 2591/187 jest zabudowana szaletem miejskim o powierzchni
zabudowy 25,30 m2 i kubaturze 47,53 m3
– działka nr 2778/187 jest zabudowana budynkiem nieczynnej wieży wodnej o wysokości 27 m i średnicy 13 m. Na budynku wieży wodnej zamontowane są urządzenia i instalacje telekomunikacyjne (telefonia cyfrowa),
REKLAMA

4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 217.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 22.03.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
10.900,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Oględziny obiektów odbędą się w dniu 16 marca 2017 r. w godz. 14.0015.00.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

20

REKLAMA | 22.02.2017

