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100 zł TANIEJ
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99

TYLKO 2-5.03.17

9

99
kg

3

kg

Osobom do lat 18 alkoholu
nie sprzedajemy

KIEŁBASA
TORUŃSKA

ŁOPATKA WIEPRZOWA
BEZ KOŚCI

2

49

szt.

BYKOWINA

MAKARON LUBELLA
WYBRANE RODZAJE
400/500 g

opak.

opak.

49
opak.

PIWO LECH
PREMIUM, 0,5 l

2

29

2

1299

79

szt.

• TABLETKI DO
ZMYWARKI
(4 RODZAJE)
• KAPSUŁKI DO
ZMYWARKI
(2 RODZAJE)

200 zł TANIEJ

BOMBONIERKA MERCI
4 RODZAJE, 250 g
• TULIPAN – 7 SZT. 5,99 zł
• GOŹDZIK 7 SZT 8,99 zł
• STORCZYK
W DONICZCE 19,99 zł

699
szt.

400 zł TANIEJ

CZEKOLADA
MILKA, WYBRANE
RODZAJE, 250/300 g

Oferta ważna od czwartku 2 marca do środy 8 marca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 6-7

Foto: Agnieszka Rolnik

Najlepsi sportowcy
nagrodzeni!

17% TANIEJ
pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13 REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
szt.
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spotkań

Budzimy Marcina – Każdy może pomóc
Marcin dotychczas był aktywnym zawodowo człowiekiem, a także szczęśliwym mężem i ojcem dwójki chłopców. Dla mężczyzny
troska o żonę i synów była najważniejsza. To na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, bo był jedynym jej żywicielem. W grudniu 2016 roku życie Marcina i jego rodziny gwałtownie się zmieniło…
To był świąteczny i radosny dzień. Marcin wraz ze swoją żona Anią i synkami 4-letnim Mateuszem i 2-letnim Konradem spędzał radośnie święta w ich
domu. Rano, tuż przed wypadkiem Marcin bawił się z dziećmi – Mój mąż poświęcał synom każdą wolną chwilę. Nawet gdy wracał do domu zmęczony po
pracy, zawsze znajdował siłę na zabawę z chłopcami. – wspomina Ania, żona
Marcina. Tego poranka z pozoru niewinna zabawa z dziećmi okazała się tragiczna w skutkach. Wszystko wskazuje na to, że Marcin zachłysnął się wodą,
ale dziś trudno ocenić co było faktyczną przyczyna wypadku. Utrata przytomności, karetka, półgodzinna reanimacja i szpital. – Chwytam się za głowę za
każdy razem, gdy do tego wracam. Przecież to brzmi tak ironicznie. Marcin na
co dzień zajmował się projektowaniem linii wysokiego napięcia, wiedział jak
konstruować je w sposób bezpieczny. Taki był też prywatnie. Zawsze przezorny,
unikający ryzyka – opowiada Anna Minakowska – To Marcin nauczył mnie
udzielania pierwszej pomocy. Nie sądziłam, że to, czego mnie nauczył, wykorzystam kiedyś w praktyce, a już na pewno nie przeszło mi przez myśl to, że reanimować będę właśnie Marcina – opowiada. Mimo błyskawicznej reakcji
Marcin trafił na oddział intensywnej terapii, a teraz jest w śpiączce mózgowej.

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;

Foto: arch.

30.03 – czwartek, godz. 17.00 – Bykowina
– R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;

Leczenie Marcina kosztuje 25 000 zł miesięcznie.
Szansą dla mieszkańca Halemby jest kosztowna rehabilitacja. Tylko ona może
wyrwać go ze śpiączki. Marcin przebywa pod opieką specjalistycznego ośrodka w Krakowie, gdzie kuracja kosztuje ponad 25 000 złotych miesięcznie.
Każdy z nas może pomóc Marcinowi wrócić do żony Ani i dzieci. Liczy
się każda złotówka. Przelewu można dokonać na konto: Fundacja „Jesteśmy
Blisko”, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa. Nr konta: 95 8525 0002
0000 0010 7725 0001, tytułem – Marcin Minakowski lub poprzez stronę
www.siepomaga.pl/budzimymarcina
AW
REKLAMA

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.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie:
ul. 1 Maja, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe, ul. Mikołowska – Szczudlaka, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące uprawy rolne, ul. Stefana Banacha –
Olchowa, która zostanie oddana w dzierżawę na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne i przydomowe, ul. Kard. Augusta Hlonda, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych, ul. Węglowa, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący garaż wolnostojący, ul. Jesionowa,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Bytomska – Stroma, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Wacława Sierpińskiego – Mariana Smoluchowskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne i przydomowe, ul.
Akacjowa, która zostanie oddana w najem na okres 3
lat w celu ustawienia pojemników na odpady, ul. Solidarności, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania autobusów, ul. Owocowa, która zostanie oddana
w najem i dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący budynek mieszkalny, garaż wolnostojący i ogródek rekreacyjny, ul. Alojzego Jankowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Konstantego Ciołkowskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 9 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki przydomowe i ogródek rekreacyjny, ul. Nowobytomska – Józefa Szafranka, która
zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki
rekreacyjne i garaże wolnostojące.
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Zabytkowe osiedle
w Bielszowicach pięknieje

Szykuje się remont ul. Górnośląskiej

Foto: AL

Foto: JO

16 lutego upłynął termin składania ofert w przetargu na przebudowę ulicy Górnośląskiej. Droga, na którą kierowcy
uskarżają się od lat, doczeka się remontu na ponad kilometrowym odcinku. Wykonawca będzie miał osiem miesięWłaśnie zakończył się remont dwóch z sześciu budynków, wybudowanych na początku
cy na realizację prac.
dwudziestego wieku, które znajdują się przy ulicy ks. Niedzieli. Prace konserwatorskie prowadzone w obrębie wspomnianych budynków objęły przede wszystkim remont dachu oraz
Modernizacja ma dotyczyć odcinelewacji. W tym roku przewidziano jeszcze renowację kolejnych dwóch kamienic. Całkowika ulicy Górnośląskiej od skrzyżowaty koszt prac związany z remontem jednego budynku to kwota około 260 tysięcy złotych.
nia z ulicą Gwarecką do skrzyżowania z ulicą Pośpiecha (1,2 km). W ramach prac, prócz samej drogi, m.in.
przebudowane zostaną chodniki oraz
ścieżki rowerowe, a także zatoka autobusowa i powstanie nowa w pobliżu ul. Poloczka. Ponadto zmodernizowane zostaną zjazdy i skrzyżowania przy ul. Górnośląskiej, powstaną
nowe miejsca parkingowe, a nieczyn- Ulica Górnośląska remontowana będzie na odcinku 1,2 km.
ne przejście podziemne zostanie zlikwidowane. Przy wyremontowanej
ulicy pojawi się także przebudowane montu pojedziemy ulicą Górnoślą- jek-Wałach, naczelniczka Wydziału
oświetlenie. To jednak na razie plany, ską. – Projekt tymczasowej organi- Dróg i Mostów UM Ruda Śląska.
Jeżeli zaś chodzi o to, ile będzie
które uda się zrealizować, jeżeli zacji ruchu na czas wykonywania
w pierwszym terminie składania ofert robót opracowany zostanie przez kosztował remont, to według kosztoi po procedurze przetargowej uda się wykonawcę. Zgodnie z założeniami rysu inwestorskiego ma to być kwota
znaleźć odpowiedniego wykonawcę zamawiającego, na przebudowy- 15,5 mln zł. – Faktyczne koszty realirobót budowlanych. Z kolei ten po wanym odcinku, zostanie wprowa- zacji inwestycji wynikać będą z ofert
podpisaniu umowy będzie miał osiem dzony ruch jednokierunkowy od złożonych w przetargu nieograniczomiesięcy na zrealizowanie prac. I to ulicy Pośpiecha do ulicy Gwarec- nym – podkreśla Mikołajek-Wałach
Budynki wybudowano ok. 1905 roku dla pracowników
.
Joanna Oreł
on zadecyduje o tym, jak w czasie re- kiej – zapowiada Barbara Mikoładozoru technicznego kopalni „Bielschowitz”.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

REKLAMA

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.

WYBIELANIE LASEROWE!

– Prowadzone prace konserwatorskie pozwolą na odzyskanie dawnej świetności tych
budynków, poprawią między innymi ich stan
techniczny oraz w pozytywny sposób wpłyną
na ich estetykę i odbiór wizualny – zaznacza
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – W ramach prowadzonych prac
ujednolicona zostaje także stolarka okienna,
a nieprawidłowe, pozbawione łuków nadprożowych okna są wymieniane na okna o prawidłowych kształtach, rozmiarach i podziałach
– dodaje.
Poza tym dzięki remontowi została oczyszczona i uzupełniona cegła licowa, naprawiono tynkowe elementy elewacji, wymieniono
drzwi wejściowe, wyremontowano studzienki doświetlające okienka piwniczne, wymienione zostało pokrycie dachu, rynny i rury
spustowe wraz z obróbkami blacharskimi.
Wykonano także opaski z płytek chodniko-

wych wokół budynku. Remont pierwszych
dwóch budynków (numer 30 i 32) został rozpoczęty w połowie 2016 roku. Natomiast
w roku 2017 przewidziano renowację kamienic przy ul. ks. Niedzieli 24 i 26.
– Obiekty wchodzące w skład osiedla mają
zróżnicowaną formę, dzięki indywidualnym
detalom architektonicznym i formie dachów.
Budynki posiadają także tynkowano-ceglane
elewacje o elementach architektonicznych
wykonanych z cegły (czyli gzymsy, obramienia okienne) oraz z drewna – partia poddasza
i szczyty budynków wykonane w konstrukcji
szachulcowej. Z kolei dachy pokryte są dachówką ceramiczną – wyjaśnia Łukasz
Urbańczyk.
Całościowy koszt prac dla każdego budynku to około 260 000 zł. Koszty remontowe
pokrywa miasto oraz GSM Luiza – właściciel
budynku.
AL
REKLAMA
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Śnieg zniknął, pozostał gips

| NOWY BYTOM

Zima odpuściła a z chodników zniknął śnieg i lód. Dla niektórych jednak
pamiątka w postaci gipsu pozostanie na długie tygodnie. Jedna z naszych
Czytelniczek zwróciła się do naszej redakcji z pytaniem o możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek, do którego doszło na oblodzonym
chodniku. – Babcia złamała nogę na oblodzonym chodniku. Przez kilka
tygodni będzie nosiła gips i została praktycznie unieruchomiona w domu
– pisze pani Wiktoria. – Sprawdziliśmy, że chodnik należy do miasta. Czy
możemy starać się o odszkodowanie? – pyta.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej w grudniu 2016
roku odnotowała w sumie 286
urazów (złamania i pęknięcia
kości oraz zwichnięcia).
W styczniu br. było ich aż 331.
pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i czynności związanych z umową. Wykonawcy
winni posiadać polisy OC. Ponadto,
miasto posiada polisę OC obejmującą
pasy drogowe i chodniki stanowiące
własność gminy, nie będące w stałym
utrzymaniu – dodaje.

Foto: arch.

Urząd Miasta Ruda Śląska informuje, że w przypadku takiego zdarzenia
można starać się o wypłatę odszkodowania. – Miasto posiada umowy na
utrzymanie chodników należących do
gminy. W ramach tych umów wykonawcy przejmują na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego na wszystkich terenach objętych umowami – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Wykonawcy
ponoszą odpowiedzialność prawną i ﬁnansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące

W wielu miejscach pod śniegiem zalegał lód.
Osoba poszkodowana nie musi być
ubezpieczona, roszczenia będą rozpatrywane z polisy wykonawcy lub miasta. – Wielokrotnie notowano przypadki wystąpienia o odszkodowania do
miasta. Pracownicy wstępnie kwaliﬁ-

Gdzie powinna znajdować się toaleta?

kują je, czy należy przesłać zgłoszenie
ﬁrmie wykonującej zlecenia na potrzeby gminy czy bezpośrednio do
ubezpieczyciela miasta – mówi Adam
Nowak.
Arkadiusz Wieczorek

| NOWY BYTOM

Nasz Czytelnik zwraca uwagę na to, że
wiele osób korzystających z usług sklepu
dociera do niego piechotą, co wydłuża
czas dotarcia do domu. Z pytaniem
o możliwość otwarcia toalety dla klientów zwróciliśmy się do zarządcy sklepu.
– Przepisy nie zobowiązują nas do utworzenia toalety dla naszych klientów. Posiadamy wszystkie zgody i odbiory wymagane przy takiej działalności i nigdy
nikt nie zakwestionował braku toalety
– tłumaczy Tomasz Olesiński, kierownik
controllingu wewnętrznego Nik-Pol Sp.
z o.o. – Wszystkie sugestie naszych klientów są dla nas bardzo ważne, dlatego też

informujemy zainteresowane osoby, że
jeśli zajdzie taka konieczność udostępniamy toaletę na portierni przed sklepem. Osoby chcące z niej skorzystać muszą tylko zapytać o taką możliwość obsługę sklepu – dodaje.
Brak toalety w małych punktach usługowych nikogo nie dziwi. W większych
obiektach często są one dostępne. Przyjmuje się, że toaleta dla klientów powinna
znajdować się w sklepach powyżej 500
metrów kwadratowych powierzchni handlowej. I tę zasadę przyjmuje także rudzka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
AW

Foto: AW

Kolejna interwencja naszego Czytelnika dotyczy sklepu Delisso w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu. Pan Krzysztof, mieszkaniec Nowego Bytomia skarży się na brak dostępu na terenie sklepu do toalety. – Często bywam w tym sklepie i bardzo chętnie z niego korzystam, ale jest jedna rzecz, która mnie
zastanawia – mówi nasz Czytelnik. – Sklep jest bardzo oddalony od centrum Nowego Bytomia, a nie posiada toalety. To dla starszych osób takich jak
ja jest spory problem – dodaje.

Tego typu sklepy nie muszą posiadać toalety dla klientów.

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

informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowych
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, obręb
Kochłowice, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00021118/1,
stanowiących
działki nr:
– 3788/3 o powierzchni 679 m²,
– 3789/3 o powierzchni 701 m²,
– 3790/3 o powierzchni 769 m²,
– 3791/3 o powierzchni 791 m²,
– 3792/3 o powierzchni 809 m²,
– 3793/3 o powierzchni 780 m²,
– 3794/3 o powierzchni 694 m²,
które zostaną oddane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych
w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.”
Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 3788/3
– 91.000,00 zł,
– dla działki nr 3789/3
– 94.000,00 zł,
– dla działki nr 3790/3
– 103.000,00 zł,
– dla działki nr 3791/3
– 106.000,00 zł,
– dla działki nr 3792/3
– 108.000,00 zł,
– dla działki nr 3793/3
– 105.000,00 zł,
– dla działki nr 3794/3
– 93.000,00 zł.
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KOCHŁOWICE

BYKOWINA

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

już trzy autorskie sztuki. Niezwykle ważne jest to, że
same przygotowują teksty, choreograﬁę, stroje. Rocznie wystawiają kilkanaście spektakli, głównie w bykowińskim CIS-ie, ale regularnie zapraszają nas też
kluby seniorów i domy pomocy społecznej. Tematyka
tych sztuk jest zwykle radosna, lekka i bardzo kobieca, ale jesienią zmierzymy się też z tematyką poważniejszą – dodała Anna Nawrot.
AL
REKLAMA

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

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

13 marca godz. 8.00 do 17 marca godz. 14.00
trwa nabór wniosków w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego!
W tym roku pozyskaliśmy aż 634 600 zł na ﬁnansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców.
Biorąc pod uwagę priorytety wskazane przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w pierwszej kolejności środki w ramach KFS-u,
będą przekazywane pracodawcom na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz
opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyﬁkowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deﬁcytowych;
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Co ważne – w tym roku o przyznaniu środków
NIE DECYDUJE
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Chcesz dowiedzieć się więcej
spójrz na nasz kanał na
YouTubie: https://www.
youtube.com/channel
/UCIufJlFR0b-Y-pzRYnVHQqA
Regulamin przyznawania środków,
zasady naboru oraz wzory
dokumentów są dostępne
na naszej stronie
internetowej! Możesz też
zadzwonić do nas.
Z chęcią pomożemy!
32 771-59-12
32 771-59-17

okazała się jednak najlepszą szkołą podstawową
w tym kraju, znaną ze wspaniałej atmosfery, kreatywnego podejścia do edukacji i rewelacyjnej
współpracy z rodzicami. W przedstawienie nam systemu szkolnictwa na wyspie i zasad organizacji zaangażował się nie tylko dyrektor szkoły, ale również
przedstawiciel ministerstwa edukacji – dodaje.
Wielomiesięczny wysiłek przygotowania programu szkolenia, skompletowania dokumentów
oraz organizacji wyjazdu został zwieńczony pełnym sukcesem. Doświadczenia zebrane podczas
wyjazdu będą owocowały wprowadzaniem pozytywnych zmian w kochłowickiej szkole. Dodatkowo wyjazd przyczynił się do popularyzacji naszego
regionu i miasta wśród nauczycieli i dzieci na Malcie. Kolejny wyjazd w ramach programu ERASMUS+ jest planowany w kwietniu. Tym razem
krajem docelowym będzie Łotwa.
AW

WIREK

Śląski wieczór na Ficinusie
Barbara Politaj, Urszula Pilny, Bernard Śmigała
i Bronisław Wątroba byli gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Rudzcy
poeci, których łączy miłość do śląskiej mowy, zaprezentowali wiersze, limeryki i fraszki po śląsku.
Nie zabrakło także wielu wspomnień i „szpasek”
z Ficinusa. – Każda z tych osób ma w swoim dorobku wiersze, limeryki i fraszki po śląsku. Są laureatami licznych konkursów poetyckich i literackich. Poza
tym wyrażają emocje ludzi żyjących i mieszkających
na Śląsku. To awangarda osób tworzących nową lirykę śląską – stwierdził Krystian Gałuszka, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa
miasta, biblioteki miejskiej i paraﬁi ewangelickiej.
Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji
śląskich. „Twórcze piątki” odbywają się w salkach
paraﬁi ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele. Piątkowe spotkanie poprowadził Bronisław
Wątroba, rudzki kolekcjoner, animator śląskiej kultury, literat i miłośnik śląskiej mowy. – Dzięki go-

Foto: UM

Seniorki mają na koncie już trzy autorskie
sztuki teatralne.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach gościli w zaprzyjaźnionej szkole w Naxxar na Malcie. To nie pierwszy udział tej placówki
w europejskim programie ERASMUS+. W ramach
tego programu szkoły nawiązują kontakt oraz dzielą
się doświadczeniami edukacyjnymi. – Jest to już
trzeci projekt realizowany przez naszą szkołę w ciągu ostatnich czterech lat, dzięki któremu nasi nauczyciele mogli korzystać z doskonalenia znajomości języka angielskiego i doskonalenia zawodowego
w placówce zagranicznej. W sumie wzięło w nim
udział 50 proc. kadry pedagogicznej – mówi Katarzyna Szuba, dyrektorka SP nr 20. – Tym razem
mieliśmy pewne obawy, ponieważ ze względu na sytuację polityczną musieliśmy zrezygnować ze współpracy z elitarną szkołą turecką, która ma ścisłe kontakty z amerykańskim uniwersytetem Harvarda, na
rzecz nieznanej nam szkoły na Malcie. Szkoła ta

Spotkania z cyklu ,,Twórczy piątek
na Ficinusie” stały się już rudzką tradycją.
ścinności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy
spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta
miejscu. To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą
każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii
z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu
– podkreśla Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
AL

ORZEGÓW

Ślonsko godka nie jest im obca

„Dni ślonski godki” to konkurs recytatorski, który odbył się w Rudzie Śląskiej już po raz siódmy.
W Gimnazjum nr 5 uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych recytowali z pamięci wiersze
w gwarze śląskiej. – Ten konkurs w naszym mieście
to już tradycja. Rozpoczęło go siedem lat temu halembskie koło Związku Górnośląskiego i od tego
czasu co roku włącza się w jego organizację. To bardzo ważne, żeby dzieci w naszym mieście i regionie
znały śląską gwarę – zaznaczył Bronisław Wątroba,
jeden z pomysłodawców konkursu.
Każdy uczestnik spotkania miał za zadanie wyrecytować z pamięci jeden tekst poetycki w gwarze
śląskiej. Natomiast uczniowie zostali ocenieni przez
jury, w którego skład weszły osoby zajmujące się
gwarą śląską. – Bardzo mnie cieszy fakt, że tacy młodzi ludzie znają gwarę śląską i posługują się nią na
co dzień. Myślę, że jury na pewno będzie miało duży
problem, żeby wybrać najlepszego recytatora, bo
wszyscy jesteście wspaniali. Życzę Wam powodzenia
– podkreśliła Anna Krzysteczko, wiceprezydent Ru-

Foto: AL

Foto: arch.

Seniorki o kobiecości
„Moda na kobiecość” to tytuł spektaklu, którego
premiera odbyła się w tłusty czwartek. Starsze, pełne
energii panie z CIS-u MBP „Stara Bykowina” zaprezentowały swój autorski spektakl, który dostarczył
publiczności dawki dobrego humoru oraz wielu niezapomnianych wrażeń. – Tanecznym krokiem w tłusty czwartek teatr CISowianki przy Stowarzyszeniu
Pro Ethica wkroczył w ostatni tydzień karnawału.
Premiera spektaklu została odebrana przez publiczność z wielkim entuzjazmem, a Oscar Leonardo Rodriguez, rodowity Kolumbijczyk, grając na gitarze
pobudził całą salę do spontanicznych tańców. Taki
koniec karnawału mógł odbyć się tylko w Centrum
Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina Miejskiej Biblioteki Publicznej – podkreśliła Anna Nawrot, prezes Stowarzyszenia Pro Ethica. Autorką scenariusza
spektaklu jest Czesława Kwaśniok. Poza tym wszystko, co związane było z przedstawieniem panie przygotowały same. Kolejną dawkę teatralnych emocji
seniorki zaprezentują jesienią. – Ten teatr tworzą
przede wszystkim kobiety, jednak czasem dołączają
do niego również mężczyźni. Na swoim koncie mają

Z ŻYCIA MIASTA | 1.03.2017

W Gimnazjum nr 5 młodzi rudzianie
recytowali wiersze po śląsku.
dy Śląskiej. Konkurs został zorganizowany w celu
rozbudzenia wśród uczniów rudzkich szkół zainteresowania gwarą śląską, a także popularyzowania
jej w środowisku szkolnym.
AL
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XXIV Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2016

Znamy najlepszych sportowców 2016 roku!
XXIV Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku 2016 podsumowany! Po raz kolejny impreza zorganizowana przez „Wiadomości Rudzkie” udowodniła, że Ruda
Śląska to niezwykle sportowe miasto. W piątkowy wieczór na scenie bielszowickiego Domu Kultury stanęli najlepsi sportowcy, którzy zostali zwycięzcami
w poszczególnych kategoriach. Statuetki trafiły m.in. do: piłkarek ręcznych z drużyny Zgoda Ruda Śląska Masters, Marty Skudlik z WOPR-u oraz trenera
ZKS-u Slavia Tomasza Garczyńskiego.
Jak co roku podczas piątkowej gali (24.02) nie zabrakło wielu atrakcji i występów, które mogli podziwiać zgromadzeni na sali goście. Publiczność w dobry
nastrój wprowadzili aktorzy Teatru Obecności z Zabrza, a w sportowy klimat – karatecy z rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, którzy zaprezentowali pokaz
wschodnich sztuk walki. Chwilę później widownię
oczarowały utalentowane akrobatki i akrobaci z klubu
KPKS Halemba oraz Zespół Tańca Indyjskiego Natarang z Chorzowa, który przeniósł gości w daleki świat
orientu. Na zakończenie sportowej gali wystąpili tance-

Statuetkę dla Drużyny Roku wręczył zapaśnik,
trzykrotny mistrz Europy i wicemistrz świata
Marek Garmulewicz.

Drużyną Roku został WOPR Ruda Śląska.
Nagrodę odebrali członkowie kadry narodowej wraz z prezesem klubu.

Foto: Agnieszka Rolnik

Krzysztof Morawiec z KS-u Pogoń Ruda Śląska
został Sportowcem z Pasją.

Foto: Agnieszka Rolnik

Tytuł Najlepszego Sportowca zdobyła Marta
Skudlik, ratowniczka rudzkiego WOPR-u.
Nagrodę odebrał trener Mateusz Niegot.

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Sportowe Odkrycie Roku – Julia Boronowska.

Statuetkę Sportowiec Bez Barier otrzymał
Marcin Czaja, podopieczny Ośrodka
Najświętsze Serce Jezusa.

Foto: Agnieszka Rolnik

Galę poprowadzili Monika Herman-Sopniewska
oraz Marek Partuś.

rze ognia „Nam-Tara”, którzy zaprezentowali taniec z laserami, a publiczność oraz zgromadzonych na scenie
laureatów zasypał deszcz balonów.
– Dziękuję i gratuluję wszystkim nominowanym
w naszym plebiscycie. Za każdy Wasz sukces i za to,
jakich emocji nam dostarczacie każdego roku, a przede
wszystkim za to, że kochacie sport i trenujecie z taką
wielką pasją należą się Wam słowa wielkiego uznania
i szacunku – podsumowała Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Agnieszka Lewko

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie mój tato, dzięki któremu zaczęłam interesować się trialem motocyklowym.
To on mnie trenował i zaszczepił we mnie miłość do motorów – powiedziała Julia Boronowska.
Na tym jeszcze nie koniec. Kolejnym laureatem plebiscytu został Marcin Czaja, podopieczny Ośrodka
Najświętsze Serce Jezusa w Halembie, który zdobył
nagrodę w kategorii Sportowiec bez Barier, a były koszykarz KS-u Pogoń Ruda Śląska otrzymał nagrodę
Sportowca z Pasją, co było zwieńczeniem jego koszykarskiej kariery.

Foto: Agnieszka Rolnik

Gala „Wiadomości Rudzkich” rozpoczęła się od nagrodzenia sportowców, którzy nie zajmują się sportem
zawodowo, a jednak poświęcają mu część swojego życia. Wyróżnieni zostali także najmłodsi mieszkańcy
Rudy Śląskiej, którzy dopiero rozpoczynają swoją
przygodę ze sportem. Dlatego w kategorii Wyróżniający się Sportowiec Amator zwyciężyła drużyna Zgoda
Ruda Śląska Masters, a Sportowcem Skrzatem został
Jakub Kwiatkowski z klubu SPR Grunwald Ruda Śląska. – Cieszymy się z wyróżnienia i z tego, że możemy
być tutaj dzisiaj. Dziękujemy wszystkim naszym kibicom,
którzy w nas wierzyli i oddali na nas głosy, i nas wspierali w tym co robimy, a robimy to, co kochamy. Nadal
gramy w piłkę ręczną, mimo tego, że jesteśmy dojrzałymi
kobietami, znajdujemy czas na naszą pasję – tłumaczyła
Stella Kubiczek Zgoda Ruda Śląska Masters, przedstawicielka drużyny.
Tegoroczny plebiscyt okazał się szczęśliwy dla zawodniczki klubu UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska
– Patrycji Szymczak. Młoda rudzianka została odznaczona przez Czytelników „Wiadomości Rudzkich” najbardziej prestiżowym tytułem Najpopularniejszego
Sportowca Roku 2016. Z kolei zaszczytny tytuł Trenera
Roku 2016 przypadł Tomaszowi Garczyńskiemu
z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
– Kiedy słyszę o naszych sportowcach i ich dokonaniach, bez wątpienia muszę stwierdzić, że Ruda Śląska
sportem stoi. Świadczy o tym liczba nominowanych
w plebiscycie. Mam nadzieję, że tak już pozostanie i że
nasze miasto będzie się rozwijało w tym sportowym kierunku jeszcze bardziej – zaznaczył August Jakubik,
który wręczył nagrodę w kategorii Najlepszy Trener
Roku 2016.
Ten plebiscyt z pewnością na długo zapamiętają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Rudy Śląskiej, którzy zdobyli tytuł Drużyny
Roku 2016. Natomiast jedna z ratowniczek – Marta
Skudlik – została Najlepszym Sportowcem Roku 2016.
– Miniony rok był dla naszych ratowników niezwykle
intensywny i pełen sukcesów. Zdobyliśmy worek medali, ale to zasługa wyłącznie ciężkiej pracy woprowców.
A ja cały czas staram się, żeby trenowali i żeby niczego
im nie brakowało. Są górą nawet wśród ratowników
w całej Polsce – podkreślił Mariusz Komendera, prezes
klubu WOPR Ruda Śląska.
Redakcja „Wiadomości Rudzkich” przyznała także
nagrody specjalne w kilku kategoriach. Za Sportowe
Wydarzenie ubiegłego roku uznano Rok Sportu Orzegowskiego. Przy odbieraniu nagrody twórcy przedsięwzięcia, czyli Towarzystwo Miłośników Orzegowa,
nie kryli wzruszenia i radości. – Niezwykle cieszymy
się, że nasze przedsięwzięcie zostało tak pozytywnie
odebrane i docenione. Rok 2016 był pełen różnych
sportowych wydarzeń w naszej dzielnicy, jednak nie
mamy zamiaru zaprzestać dalszych działań i nadal będziemy dbali o sportowy rozwój Orzegowa – powiedziała Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa
Miłośników Orzegowa.
Sportowym Odkryciem Roku 2016 została natomiast
Julia Boronowska, która odniosła wielki sukces w trialu motocyklowym. – Ta nagroda jest dla mnie szczególnie ważna i jestem z niej bardzo dumna, ponieważ
dostałam ją w moim rodzinnym mieście. Na pewno nie

W kategorii Wyróżniający się Sportowiec Amator
zwyciężyła drużyna Zgoda Ruda Śląska Masters.
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Sportowiec Skrzat – Jakub Kwiatkowski
z SPR-u Grunwald Ruda Śląska.

Utalentowani akrobatki wystąpiły
w przerwach pomiędzy wręczaniem
nagród laureatom.

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Akrobaci KPKS-u Halemba
olśnili widownię swoim
występem.

Najpopularniejszym Sportowcem została
Patrycja Szymczak z kochłowickiej Manty.
Nagrodę odebrała mama zawodniczki.

Aktorzy Teatru Obecności zapewnili publiczności dawkę dobrego humoru.
W kategorii Najlepsze Wydarzenie Sportowe nagrodę odebrało
Towarzystwo Miłośników Orzegowa,
czyli organizatorzy Roku Sportu Orzegowskiego.

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Foto: Agnieszka Rolnik

Najlepszym Trenerem Roku został Tomasz Garczyński
z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

Foto: Agnieszka Rolnik

Prezydent Grażyna Dziedzic wręczyła nagrody Sportowcom Skrzatom.

Foto: Agnieszka Rolnik
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Pokaz laserów grupy „NAM-TARA” był
głównym punktem piątkowej gali.

Foto: Agnieszka Rolnik

PARTNERZY PLEBISCYTU

Karatecy z rudzkiego Klubu Kyokushin Karate zaprezentowali pokaz sztuk walki.
S�l�� F�����r���
B���n� �����K

Foto: Agnieszka Rolnik

Sienkiewicza 10, Ruda Śl.-Wirek, tel. 660-972-848

Orientalne wrażenia podczas gali zapewnili tancerze
zespołu indyjskiego Natarang.

BYKOWINA

DEKORACJE BALONOWE

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

OGŁOSZENIE
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Najlepsi tancerze w Rudzie Śląskiej
Już 11 i 12 marca w Rudzie Śląskiej odbędą się Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich.
Rozmawiamy z organizatorem turnieju Igorem Gutovskyim.
– 21 lat, dorośli
oraz seniorzy I, II,
III. Obowiązkowo
pary zatańczą takie
tańce jak: samba,
cha-cha, rumba, pasodoble i jive.
– Czy nadal panuje moda na taniec i czy tego typu
imprezy zarażają
tańcem?
Igor Gutovskyi podczas treningu.
– Taniec to sport
dla wszystkich, nie
ma limitów wiekowych i każdy kto skiej to najważniejsza impreza taneczna
chce, może to robić. Popularność tańca roku.
zwiększają programy telewizyjne takie
– Na mistrzostwa zapraszani są takjak „Taniec z gwiazdami”, gdzie poja- że najlepsi sędziowie…
wia się wielu dobrych tancerzy, którzy
– Po poprzednim turnieju pozytywne
współpracują ze znanymi osobami. Na opinie o mistrzostwach w Rudzie Śląskiej
turnieju zobaczymy tancerzy znanych słychać było w całym tanecznym świem.in. z tego programu, z tą różnicą, że cie. Wielu zagranicznych sędziów wielotutaj zatańczą ze swoimi zawodowymi krotnie pytało mnie o tę imprezę, co barpartnerami, więc poziom tego tańca bę- dzo pozytywnie motywuje do organizodzie dużo wyższy. Do Rudy Śląskiej wania kolejnych. Ta pozytywna opinia
przyjadą tancerze, którzy przejdą wcze- wynika z tego, że mistrzostwa przygotośniej eliminacje wojewódzkie. Najlep- wane są w najdrobniejszych szczegółach.
sze pary z Rudy Śląskiej wyjadą repre- W tym roku zaprosiliśmy sędziów m.in.
zentować Polskę na Mistrzostwa Świata z Rosji, Niemiec i Czech. Warto więc ten
i Europy. Podsumowując możemy po- weekend spędzić razem z nami i uczestwiedzieć, że mistrzostwa w Rudzie Ślą- niczyć w tym wydarzeniu. 
AW

Foto: arch.

– Już po raz drugi organizuje Pan
tak duży turniej w Rudzie Śląskiej.
Skąd ten wybór?
– Władze miasta Ruda Śląska są bardzo przychylne tego typu imprezom. Podoba mi się to, że promowana jest tu kultura na wysokim poziomie. Poprzednie
mistrzostwa pokazały, że mieszkańcy
Rudy Śląskiej bardzo chętnie uczestniczą
w takich wydarzeniach. Dlatego już dziś
serdecznie zapraszam na to najważniejsze taneczne wydarzenie 2017 roku.
– Mistrzostwa odbędą się w hali
MOSiR w Halembie, ale na ten weekend ta sala sportowa zmieni się w prawdziwą taneczną arenę…
– To bardzo ważny turniej, na który
przyjadą najlepsze pary taneczne w tańcach latynoamerykańskich, dlatego
wszystko musi być na najwyższym poziomie. Przygotowujemy profesjonalny
parkiet, oświetlenie i nagłośnienie.
Wszystko musi współgrać i dzięki połączeniu tych wszystkich elementów będzie to wspaniałe widowisko.
– To widowisko to przede wszystkim
najlepsi tancerze. W jakich kategoriach
rywalizować będą pary taneczne?
– Zawodnicy zaprezentują się w pięciu
kategoriach: juniorzy starsi 14 – 15 lat,
młodzież 16 – 18 lat, młodzież starsza 16

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta
CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ
Z USUWANIEM SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH
ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE
DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring
dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego,
by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew,
zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzinach 8.00-16.00
oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem
tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61,
Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800
(bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81
wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 186,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
REKLAMA
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Punkt widokowy, ścieżki spacerowe, plac zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzenia roślin, które nie pozwolą na przedostanie metali ciężkich poza glebę. W taki sposób zagospodarowana zostanie hałda przy ul. 1 Maja. Koncepcja przedstawiająca te rozwiązania zaprezentowana została mieszkańcom. W spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, oprócz władz miasta udział wzięli przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Instytut wraz z miastem uczestniczy w międzynarodowym projekcie LUMAT, z którego pochodzić będą środki na rewitalizację
hałdy. Prace w terenie mają ruszyć już w drugiej połowie roku.

Hałda będzie bezpieczna i atrakcyjna
Podczas konsultacji przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz
władz miasta przedstawili zebranym
opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu hałdy, w której ujęte zostały już pomysły mieszkańców wskazane przez nich podczas ostatniego,
jesiennego spotkania konsultacyjnego. – Chcemy, żeby było to miejsce
unikatowe na skalę kraju. Na terenie
hałdy powstanie punkt widokowy,
utworzone zostaną oświetlone ścieżki
spacerowe, plac zabaw, a także mała
architektura, która stylem będzie nawiązywała do dziedzictwa poprzemysłowego – wyliczał wiceprezydent
Michał Pierończyk.
Jedną z atrakcji zagospodarowywanej przestrzeni będzie tor saneczkowy.
– Będzie on zlokalizowany w północnej części hałdy, tak aby jak najdłużej
utrzymywał się tam śnieg. Utworzone
zostanie także duże „zielone” pole do
gry, gdzie będzie można grać w piłkę
oraz uprawiać inne sporty – wyjaśniał
prof. Krzysztof Rostański, autor koncepcji zagospodarowania hałdy.
Oprócz utworzenia specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne kluczowa w procesie zagospodarowania
hałdy będzie jej dalsza rekultywacja.
– Polegać ona będzie na umieszczeniu
w glebie specjalnych dodatków, które
będą wiązać zanieczyszczenia w czę-

ści korzeniowej roślin, tak aby nie
przechodziły one do ich części naziemnej. W ten sposób użytkowanie hałdy
i kontakt z tak nasadzonymi roślinami
będzie bezpieczny – zapewniała
dr Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach.
Co istotne, nasadzane rośliny to
specjalne gatunki traw – kostrzewa
czerwona oraz życica trwała, które
oprócz właściwości ﬁtostabilizacyjnych wolno wzrastają. W ten sposób
nie będzie potrzeby częstego ich koszenia, co będzie miało wpływ na
koszty utrzymania zieleni na hałdzie.
Ważną informacją dla mieszkańców
jest również zapewnienie, że hałda nie
będzie rozbierana, a jedynie stabilizowana. Dodatkowo w północnej jej
części ostre skarpy zostaną złagodzone i zabezpieczone przed dalszym
osuwaniem.
Pierwsze rozmowy z mieszkańcami
na temat zagospodarowania hałdy
przy ul. 1 Maja były prowadzone już
trzy 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. Kolejne spotkanie,
które odbyło się jesienią ubiegłego roku, dotyczyło już konkretnych rozwiązań do wykorzystania w terenie,

Na terenie rewitalizowanej hałdy nie zabraknie ścieżek spacerowych.
wskazywanych przez samych rudzian,
które ujęte zostały w zaprezentowanej
koncepcji. Teraz do końca maja opracowana zostanie dokumentacja, dzięki której już w drugiej połowie roku
będą mogły się rozpocząć prace w terenie.
Przypomnijmy też, że w związku
z zagospodarowaniem hałdy przeniesionych zostanie kilkadziesiąt pobliskich garaży. – Chcemy zaproponować

Jedną z atrakcji będzie punkt widokowy. Zainstalowane zostaną też unikatowe miejsca wypoczynku.

nową lokalizację, przy ul. Tołstoja,
niedaleko od tej dotychczasowej. Docelowo ma powstać tam około 80 garaży. Mieszkańcy nie poniosą żadnych
kosztów związanych z ich budową
– uspokaja 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, słowacka Trnava,
słoweński Kranj, czy czeska Ostrawa.
Przypomnijmy, że władze Rudy
Śląskiej zdobyły już 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 zostaną
przeznaczone na powstanie tzw. traktu
rudzkiego, czyli ścieżki rowerowopieszo-rolkarskiej, łączącej Wirek
z Nowym Bytomiem. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie sie-

dem dużych obszarów zielonych,
w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in.
industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Nasadzonych zostanie też kilka tysięcy
drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów. Ponadto odnowione zostaną
alejki, a także wybudowane zostanie
oświetlenie. Prace rozpocząć się mają
jeszcze w tym roku. Inwestycja ta będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy w ramach programu LUMAT.
W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują
3,5 km², czyli blisko 5 proc. powierzchni miasta. W 2015 roku udało
się je wszystkie zinwentaryzować.
W ten sposób na mapie miasta naniesiono 35 lokalizacji. Dla każdej z nich
założono kartę obiektu, w której znajdują się informacje o stanie własnościowym, przeznaczeniu terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego materiału, a w niektórych przypadkach
także o ilości materiału. Większość
ze zinwentaryzowanych zwałowisk
w mieście to hałdy pokopalniane, na
których znajdują się odpady pogórnicze.
TK
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Rudzianki szykujcie się! Dzień Kobiet niebawem, wraz z nim ruszy zaś tradycyjny już kurs samoobrony dla pań. Zgłoszenia przyjmowane będą dokładnie 8 marca. Zajęcia poprowadzą,
znani z wcześniejszych edycji, instruktorzy z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. – Myślę, że to najlepszy prezent, jaki miasto może przygotować mieszkankom. Wcześniejsze edycje cieszyły
się ogromnym powodzeniem. Jestem przekonana, że również w tym roku panie chętnie skorzystają z tej okazji – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Kurs samoobrony zamiast kwiatka

Podczas kursu, który obejmie osiem spotkań, rudzianki będą szlifowały konkretne
techniki obrony. Poznają także metody
działania potencjalnego napastnika. Na
pierwszych zajęciach panie dowiedzą się
m.in. jak przyjąć bezpieczną pozycję walki
oraz co zrobić, by zmniejszyć skutki ewentualnego ataku. Nauczą się także, jak bezpiecznie upadać. Spotkanie inaugurujące
odbędzie się 11 marca br. w godz. 9.00
– 10.30 w siedzibie Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate w dzielnicy Nowy Bytom
przy ul. Ratowników 2.
Szkolenie prowadzone będzie pod okiem
trzech instruktorów – Marka Partusia, Romana Dymka oraz Piotra Muca. Na co dzień
panowie są pracownikami służb miejskich,
ale też instruktorami Rudzkiego Klubu Ky-

okushin Karate. – Podczas ośmiu spotkań,
obok zajęć typowo fizycznych, przewidujemy
prelekcje na temat zachowania się w sytuacji
zagrożenia – zapowiada Roman Dymek.
O popularności organizowanego przez
miasto Ruda Śląska od 2014 roku szkolenia
świadczą opinie pań biorących w nim udział.
Przez pierwsze dwa lata zajęcia miały charakter jednodniowy. Cykl spotkań po raz
pierwszy odbył się w roku 2016. – To nie było tylko zwykłe szkolenie z zakresu samoobrony. To przyjemna gimnastyka i spędzenie części dnia w miłej i wesołej atmosferze
– podkreślała jedna z uczestniczek poprzedniej edycji. – To bardzo miły prezent, powinnyśmy o siebie zadbać nie tylko pod względem urody, ale też zdrowia i bezpieczeństwa
– mówiła inna.

Zapisy na kurs przyjmowane będą
8 marca w godz. od 8.00 do 16.00 pod adresem: media@ruda-sl.pl oraz pod numerem telefonu 32 342-36-06. Można też zgłosić się osobiście do Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta (pokój 325).
– Ze względu na wielkość sali w kursie udział
może wziąć 40 pań. Decydowała będzie kolejność zgłoszeń – podkreśla Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – W związku
z ogromnym zainteresowaniem kursem, sporej grupie pań musieliśmy w ubiegłym roku
odmówić udziału. Z tego też względu, w tym
roku zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie od tych pań, które wcześniej nie uczestniczyły w zajęciach – podkreśla.
DR

Podczas kursu uczestniczki poznają konkretne techniki obrony.

Cztery nowe pojazdy trafiły do rudzkich ośrodków wspomagających osoby niepełnosprawne. Są to trzy autobusy i jeden minibus. Ich zakup został sfinansowany z budżetu Rudy Śląskiej
oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość nowych pojazdów to ponad milion złotych. Kosztami obie jednostki podzieliły się prawie po połowie.

Nowe autobusy dla niepełnosprawnych

Nowe pojazdy trafiły do czterech rudzkich placówek
wspomagających osoby niepełnosprawne.
– Miasto dokłada wszelkich starań,
by komfort życia codziennego osób niepełnosprawnych był jak najwyższy i mogę zapewnić, że w tych działaniach nie
ustaniemy – zapewnia wiceprezydent
Anna Krzysteczko.
– Pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych zostały zakupione w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
– wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Gdy tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyjął odpowiednie procedury, miasto złożyło wnioski

na zakup czterech autobusów i jednego
mikrobusu. PFRON podjął decyzję
o przyznaniu środków na dofinansowanie 4 z 5 złożonych wniosków, łącznie na
kwotę ponad 555 tys. złotych. Wkład
własny miasta wyniósł z kolei blisko
500 tys. zł – dodaje.
– To dla nas wyjątkowa chwila, bo
naszą pracę widzimy zazwyczaj tylko
poprzez wnioski, które są składane do
PFRONu przez urzędników, a dziś mamy okazję zobaczyć to, co realnie służy
osobom niepełnosprawnym – powiedziała Anna Wandzel, ekspert z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. – Współpraca

Rudzki Informator Samorządowy

PFRON-u z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji Programu
przebiega bardzo sprawnie i efektywnie.
Każdemu podmiotowi działającemu na
rzecz osób niepełnosprawnych zależy
na pozyskaniu środków, a w Rudzie Śląskiej mamy do czynienia dodatkowo
z zaangażowaniem emocjonalnym
w sprawy niepełnosprawnych mieszkańców. Przedstawiciele miasta aktywnie
uczestniczą w szkoleniach i widać, że
zależy im zarówno na pozyskaniu środków, jak i na właściwym rozliczaniu
projektów – podkreślała.
Autobusy zasilą bazę Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych
im. św. Łukasza oraz Warsztatu Terapii
Zajęciowej działającego w strukturach
Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, prowadzonego
przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Z kolei mikrobus trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującego w strukturach Ośrodka
„Św. Elżbieta”.
– Cieszymy się bardzo z nowego autobusu – mówi Iwona Bukal, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych
im. św. Łukasza. – Ten, z którego korzystaliśmy do tej pory, jest zużyty i często
musiał być oddawany do warsztatu.
W związku z tym mieliśmy problem z dowozem dzieci do placówki. Nowy będzie
służył głównie dzieciom na wózkach,
które odbieramy z ich miejsc zamieszkania, przywozimy na zajęcia w szkole,
a potem odwozimy do domu – wyjaśnia.

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

W sumie we wspomnianym zespole
szkół uczy się 101 uczniów w wieku od
3 do 25 lat, z czego 22 uczniów porusza się na wózkach. Warto podkreślić,
że autobus używany jest również do
realizacji zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych odbywających się poza budynkiem szkoły,
np. wycieczek dydaktycznych, zawodów sportowych, hydroterapii czy hipoterapii. – Dotychczasowy samochód
pokonywał miesięcznie ok. 3 tys. kilometrów i był w użyciu prawie 12 godzin
przez pięć dni w tygodniu – podkreśla
wicedyrektor Bukal.
Z kolei Ośrodek Adaptacyjny dla
Dzieci Niepełnosprawnych obejmuje
opieką 40 dzieci w wieku od 1. do
8. roku życia w ramach oddziału dziennego, oraz 48 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 4 do 18 lat w ramach
oddziału popołudniowego. Dzieci codziennie dowożone są na prowadzoną
przez Ośrodek terapię i rehabilitację.
Osoby starsze z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego znajdują
pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym w strukturze
Ośrodka „Św. Elżbieta”, który skupia
21 niepełnosprawnych. Mikrobus zapewni uczestnikom dojazd na zajęcia
terapeutyczne, rehabilitacyjne, a także
dojazd do specjalistycznych ośrodków
zdrowia.
Nowy autobus przyda się też z pewnością uczestnikom Warsztatu Terapii
Zajęciowej Ośrodka Najświętsze Serce
Jezusa. Z rehabilitacji aktualnie korzy-

sta tam 130 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami
psychicznymi oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Obecnie ponad 60%
uczestników WTZ wymaga ciągłego
wsparcia w zakresie transportu.
W 2017 roku Miasto będzie wnioskowało o pozyskanie środków na kolejne
autobusy i mikrobusy, m.in. dla Domu
Pomocy Społecznej „Senior”, Domu Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta”, Domu
Pomocy Społecznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusza oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy
działającego przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. – Wnioski muszą zostać złożone do
15 marca br. – mówi Anita Grobelczyk,
kierownik Działu Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi MOPS,
zajmująca się przygotowaniem tego rodzaju wniosków.
W ubiegłym roku Ruda Śląska otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad
3 mln zł. Z tej kwoty ponad 2 mln zł zostało przeznaczonych na działalność
warsztatów terapii zajęciowej, a 900 tys.
zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dzięki tym
środkom mogły się one m.in. ubiegać
o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci czy zakupu przedmiotów ortopedycznych. Część pieniędzy została przeznaczona na likwidację
barier architektonicznych.
AS

www.wiadomoscirudzkie.pl

12

OGŁOSZENIE | 1.03.2017

13

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 1.03.2017

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Mimo odległości ciągle jesteśmy
blisko naszych fanów

Spacerem po archiwum ,,WR”

czas, a przecież tutaj mamy teraz swoje życie
i pracę. Jednak jak tylko jest to możliwe i mamy
zaproszenie do zagrania, to jesteśmy. Mogliśmy
przecież spotkać się z Czytelnikami „Wiadomości
Rudzkich” podczas jednej z waszych imprez przed
parkiem wodnym w sierpniu zeszłego roku. Teraz
planujemy przyjechać w drugiej połowie kwietnia, żeby wystąpić podczas Śląskiej Gali Biesiadnej w Zabrzu.
– Kontakt z fanami w Polsce utrzymujecie
głównie przez media społecznościowe?
– W obecnych czasach to rzeczywiście dużo łatwiejsze. W każdej chwili możemy coś przesłać,
pokazać i porozmawiać. Sami odpisujemy na wiadomości od naszych fanów i bardzo chętnie poprzez chociażby Facebooka prezentujemy nasze
nowe utwory.
– No właśnie. Jak przebiegają prace nad nowym materiałem?

Foto: mat. pras.

U boku tematów ważnych dla miasta oraz jego
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z duetem Oxforduo na mieszkańców w „Wiadomościach Rudzkich”
stałe pracującym i mieszkającym w Niemczech. Jednak członkowie duetu – Christoph Malina możecie także przeczytać o sprawach „lekkich”
i Marta Hawrot – urodzili się na Śląsku i są związani z naszym regionem.
i traktowanych z przymrużeniem oka. Dziennikarze „WR” od lat starają się wychwytywać
– Mogłoby się wydawać, że spora odległość
różne ciekawostki i prezentować je na łamach
jaką musicie pokonać na Śląsk oddala Was od
lokalnego tygodnika. Dziś w kolejnym jubilefanów. Jak jest w rzeczywistości?
uszowym dodatku publikujemy ciekawostki
– Rzeczywiście do Polski nie przyjeżdżamy tak
z miesiąca lutego na przestrzeni lat.
często jakbyśmy chcieli. To odległość, koszty oraz

– Kolejna płyta jest oczywiście w planach. Będzie inna niż poprzednie, ponieważ pojawi się nowy wokal. Klimat naszych utworów będzie jednak
podobny. Bardzo dobrze nam się współpracuje zarówno na scenie jak i w studiu. To z pewnością
przełoży się na nowe nagrania. Bo w duecie
współpraca i zrozumienie to połowa sukcesu.
Dotychczas wydane płyty zespołu Oxforduo dostępne są w naszej redakcji oraz w sklepie internetowym sklep.wiadomoscirudzkie.pl
AW

Co? gdzie? kiedy?
Dom Kultury Bielszowice
4.03, godz. 18.00 – koncert „Muzyczne twarze Jacka
Kawalca”
Miejskie Centrum Kultury – Nowy Bytom
1.03, godz.18.00 – koncert z okazji Święta Żołnierzy
Wyklętych
3.03, godz. 19.00 – koncert zespołu Moonkitei i St. James Hotel – Scena Otwarta MCK
8.03, godz. 18.00 – monodram „Shirley Valentine” w wykonaniu Magdaleny Tomaszewskiej z Teatru Minerwa
w Gdyni
CIS „Stary Orzegów”
2.03, godz. 17.00 – projekcja filmu „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”
7.03, godz. 17.00 – Kreatywne spotkania z Kasią przy
kawie. Kreatywne odżywianie
8.03, godz. 18.00 – wieczór muzyczno-poetycki – koncert Weroniki Nawary i Pauliny Czapczyńskiej

10.03, godz. 18.00 – koncert muzyki poważnej z przymrużeniem oka „Opera na wynos”
Muzeum Miejskie im. M. Chroboka
do 10.03 Wystawa malarstwa Grzegorza Haiskiego
„Śladami mojej twórczości”
do 10.03 Wystawa prac Michała Baborskiego „Historia
i polityka 1918 – 1989”
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 21 Bykowina 2.03, godz.17.00 – projekcja filmu
i prezentacji „Wyklęci-ekshumacje. Poszukiwania ofiar
terroru komunistycznego”
Biblioteka Centralna „Galeria Krekot” Wirek – 8.03,
godz. 17.00 – Porównanie sytuacji mniejszości narodowej w Hiszpanii i Polsce. Spotkanie z dr hab. Małgorzatą Myśliwiec.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej, a w szczególności Nowego Bytomia przyzwyczaili się już do małych
odległości między nadjeżdżającym tramwajem,
a sznurem samochodów jadących z naprzeciwka. Jednak przyjezdni nadal mogą być zaskoczeni. („WR”, luty 1997 r.).

10-lecie „WR” i spotkanie komitetu
obchodów. Nad tegorocznym jubileuszem
także trwają już prace. („WR”, luty 2002 r.)

DTŚ, czy A4...
kierowco,
zapomnij!
Podróże do
ościennych
miast wymagały
niegdyś
stalowych
nerwów. Bilbord
to potwierdza.
(„WR”,
luty 1994 r.).

Szczegółowe informacje o imprezach dostępne
na stronach internetowych organizatorów.
OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Pokoju 13, wydana została w dniu 23.02.2017 r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 8017 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:
„Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ściekó

w wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą
zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

Ruda Śląska miała swoją szansę zaistnienia na planszy kultowej gry „Monopol”. Choć cel nie
został osiągnięty, mamy nadzieję, że przy tworzeniu nowej edycji producenci znowu dadzą taką
możliwość. („WR”, luty 2011 r.)
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w  Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Klary i Szyb Walenty,
które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod drogę technologiczną
w związku z realizacją dla Miasta Ruda Śląska zadania pn. „Makroniwelacja terenu
przekształconego w wyniku prowadzonej nielegalnej eksploatacji kopalin w rejonie
ul. Klary i Szyb Walenty wraz z wykonaniem rekultywacji technicznej i biologicznej
z docelową realizacją ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Czarniawki.
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EKOwiadomości

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

399 milionów ton emisji równoważnej dwutlenku węgla – tyle w roku 2012 wyniosła emisja gazów cieplarnianych w Polsce. Gwałtowne wzrosty i spadki temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, mutacje wirusów oraz rozwój pasożytów – to tylko nieliczne konsekwencje tego zjawiska. Problem zmian klimatycznych dotyka nas w praktycznie każdej dziedzinie życia.

Jazda na zielono

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że w latach 2001 – 2011
straty wynikające z niekorzystnych
zjawisk pogodowych w Polsce wyniosły blisko 56 miliardów złotych.
Jeżeli w porę nie zaczniemy odpowiednio reagować, koszty te z pewnością będą się zwiększać z każdym
rokiem. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów wynika, że do roku 2020 mają
one wzrosnąć do 86 miliardów złotych, a w latach 2021 – 2030 będą
wynosić blisko 120 miliardów złotych.
Transport to sektor gospodarczy,
bez którego rozwój gospodarczy jest
praktycznie niemożliwy. Z drugiej
zaś strony odpowiedzialny jest za
jedną czwartą emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego, a tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego.
Okazuje się, że bycie eko w transporcie to nie tylko konieczność, ale
duża wygoda i co najważniejsze,
oszczędność. Firmy coraz częściej
prześcigają się w nowych rozwiązaniach technologicznych, wpisujących
się w ideę zrównoważonego rozwoju.
Dysponujemy sztabem wykwalifikowanych fachowców i ekspertów, którzy potrafią stworzyć systemy od logistyki po rozwiązania technologiczne wspomagające wprowadzenie
ekotransportu.
Najwięcej pieniędzy w transporcie
tracimy w ruchu miejskim. Z przeprowadzonych badań firm Deloitte
i Targeo.pl wynika, że dziennie
w korkach tracimy ok. 14,6 miliona
złotych. Rośnie spalanie paliw kopalnych, a tym samym emisja gazów
cieplarnianych. Firmy transportowe
działające na rynku regionalnym czy
lokalnym, zajmujące się m.in. dostarczaniem towarów w bliskich odległościach i transportem publicznym stawiają dzisiaj na nowe, bardziej ekologiczne i ekonomiczne technologie.

Coraz częściej na drogach spotkać
więc można pojazdy z napędem hybrydowym. Zasada ich działania
opiera się na łączeniu zalet silników
spalinowych i elektrycznych. Nowa
technologia hybrydowa pozwala na
zaoszczędzenie nawet 30% paliwa.
20 lutego br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie, na którym
zainicjowano działania na rzecz elektromobilności. Jednym z sygnatariuszy porozumienia był Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z założeniami programu na miejskie drogi ma
trafić blisko 780 autobusów elektrycznych.
Nie jest to jednak nowy program,
a kontynuacja dobrych praktyk zainicjowanych przez Narodowy Fundusz
w programach „Gazela” i „Gazela
Bis” związanych z dofinansowaniem
transportu niskoemisyjnego. Dzięki

wsparciu Funduszu po miastach takich jak: Warszawa (20 autobusów),
Kraków (6 autobusów), Inowrocław
(dwa autobusy), Jaworzno (dwa autobusy), Lublin (jeden autobus) jeździ już 31 autobusów elektrycznych.
Rządowy program E-bus zakłada, że
do roku 2025 rocznie z fabryk będzie
wyjeżdżać blisko 1000 nowoczesnych autobusów z napędem elektrycznym.
W swoich działaniach na rzecz zielonego transportu staramy się doścignąć inne miasta europejskie. Zgodnie z zapowiedziami, Holendrzy planują do końca 2025 roku wymienić
100% taboru miejskiego na bezemisyjne zielone autobusy. Mamy ku temu predyspozycje. To właśnie polski
Solaris pokonał takich producentów
jak Mercedes czy Volvo. Elektryczny
Solaris Urbino został uznany za najlepszy autobus miejski 2017 roku.

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu
to długofalowy proces doskonalenia
rozwiązań oraz myślenia proekologicznego. Zmiany klimatyczne rosnące w szybkim tempie z pewnością
przyczyniają się do podejmowania
działań na szczeblu międzynarodowym, krajowym, czy regionalnym.
W chwili obecnej nie ma dziedziny
w życiu społecznym, której problem
ten by nie dotyczył. Koszty związane
z globalnym ociepleniem oraz smogiem, związane z wprowadzeniem
szeregu rozwiązań prawnych czy
technologicznych, w perspektywie
krótkoterminowej mogą sięgnąć
w samej tylko Europie kilku miliardów euro rocznie. Zanim jednak podejdziemy do tematu sceptycznie,
warto zadać sobie pytanie, ile kosztować będzie nas zaniechanie tego problemu.
Agnieszka Kominek
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w ubiegłym roku zaproponował mieszkańcom nową
formę kontaktu z kierownictwem
Administracji i reprezentującą
mieszkańców Radą Osiedla organizując w tym celu Spotkania z mieszkańcami.
W 2016 r. ta forma spełniła swoja
rolę stąd uważamy, że należy ją kontynuować. Spotkania mają na celu
przybliżenie mieszkańcom działalność Administracji, mają 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 zaintereso-

wanych mieszkańców zamieszkałych 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

OGŁOSZENIA | 1.03.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Heleny Modrzejewskiej
8, 14, 20 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
od dnia 1.03.2017 r. do dnia 8.03.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska
ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na
konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, zgłosić się
do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310. Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych
potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego
w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 15.03.2017 r. do godziny
8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 15.03.2017 r.
o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe
w kwocie : 30.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037
000000053600 5415 do dnia 15.03.2017 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na
konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6.
Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
księga wieczysta o nr. KW GL1S/00010708/4.
Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej 4
789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem
wieczystym do 2089 i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części województwa śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr ewidencyjnym
2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A4 drogą 925 (na trasie Bytom
– Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gaz, c.o.,
c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywany jest obecnie jako mieszkalno-handlowo-usługowy.
Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę dwóch ostatnich
kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6-kondygnacyjny,
wykonany technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane
z cegły i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany,
żelbetowy – kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego
żelbetowe lastriko, posadzki również betonowe.
Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny
PCV oraz dywanowe.
Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne,
panele PCV.

Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).
Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe,
przeszklone,
– wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej powierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe
o łącznej powierzchni 862,60 m2.
Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu
po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 032 243
27 47 wew. 33.
Wycena rzeczoznawcy : 2 739 225,00 zł
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium w wysokości 273 922,50 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.
Wadium należy wpłacić na rachunek : Raiffeisen Bank Polska S.A
nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 a w przypadku gwarancji bankowej wymagany dokument należy dołączyć do oferty.
Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz
z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku
byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać”
w terminie do 17.03.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr
113.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje się
na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie G.S.M. „Nasz
Dom”.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 21.03.2017 r. o godz.
10.00 pokój nr 212.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Radę
Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego.
Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.
Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez
dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz
Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd GSM „Nasz Dom”

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Szanownemu Panu
dr. n. med. Grzegorzowi Rymarczyk
Ordynatorowi Oddziału Gastroenterologii
i Chorób Wewnętrznych w Goduli
i całej jego Rodzinie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z
powodu śmierci

TEŚCIA

składa
personel Oddziału Gastroenterologii
i Chorób Wewnętrznych

16

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 Klary i Szyb Walenty, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę
technologiczną w związku z realizacją dla Miasta Ruda Śląska zadania pn. „Makroniwelacja terenu przekształconego w wyniku prowadzonej nielegalnej eksploatacji kopalin w rejonie ul. Klary i Szyb
Walenty wraz z wykonaniem rekultywacji technicznej i biologicznej
z docelową realizacją ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Czarniawki”.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Starej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach
14.12.2016 r. oraz 15.02.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego 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 przy ul. Starej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 846/48 o powierzchni 1411 m2, użytek „Bp”,
obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00008936/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 846/48 stanowi teren garaży i parkingów (symbol planu GP1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem GP1.
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi skarpę porośniętą licznymi drzewami, nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ul. Starej lub Tylnej, w związku z czym na działce nr 891/48
o powierzchni 1059 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr
GL1S/00008936/4 oraz na działce nr 861/49 o powierzchni 6824 m2, obręb
Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr GL1S/00013284/6, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, całą ich długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych właścicieli
działki gruntu nr 846/48. Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 3.725,00 zł
(netto).
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 94.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
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) i w terminie do dnia 30.03.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
4.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Stara” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Państwu Grażynie i Andrzejowi Pacławskim
wieloletnim pracownikom Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

WERONIKI PACŁAWSKIEJ
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

USŁUGI

KASA Potrzebujesz pieniędzy? ZADZWOŃ, tel. 668-681-880.

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

Oferujemy między innymi:

•
•
•
•

Usunięcie kamienia i osadu
Piaskowanie
Wybielanie
Korona porcelanowa na cyrkonie za jedyne 800 zł
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

| P�������
Małgorzata Hayles Trzecia

osoba

Barbara jest wytrawną czytelniczką,
wdową po bogatym Angliku. Od dwóch
lat nie wychodzi z domu. Ma liczne fobie,
wszystkie zakupy robi przez Internet. Przypadkiem w jej ręce wpada debiutancka
powieść Jerzego „Zanim stanęła w oknie”.
Jerzy to pisarz z kryzysem twórczym.
Małe dzieci, hipoteka, małżeństwo sfrustrowanych, niespełnionych artystów
– ona fotograf, on pisarz zblokowany po
debiucie bez sukcesu.
W ich życie wkracza Barbara, która
twierdzi, że Jerzy napisał książkę właśnie
o niej. Kobieta wierzy, że jej życie zostało zawieszone przez zakończenie książki.
Oferuje Jerzemu kontrakt.
Zacierają mu się powoli granice między
ﬁkcją i rzeczywistością, a pytanie, kim jest
naprawdę Barbara, pozostaje bez odpowiedzi.

Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

Inni zawiedli, my pomożemy. Tel.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240- 576-123-839, 576-014-774, www. kredyt.slask.pl.
04-01.
My nie obiecujemy, my załatwiamy. Tel. 576-123-839, 576-014-774,
REM-MAX – kompleksowe remonty www.kredyt.slask.pl.
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507„Leasing bez BIK i KRD. Tel. 576055-024.
123-839, 576-014-774, www. kredyt.
Remonty mieszkań i łazienek dla osób slask.pl.
niepełnosprawnych. Tel. 512-121-532.
BRAMY – BALUSTRADY – KUTE
OGRODZENIA, www.manufaktuMalowanie, tapetowanie, gładzie,
ra-kowalcze.pl. Tel. 514-932-896.
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
REMONTY – WYKOŃCZENIA –
PRACE BUDOWLANE. KompleksoDocieplenia budynków, remonty
we usługi wyniesienie mebli – reelewacji. Tel. 607-969-200.
mont – sprzątanie po zakończeniu
remontu. Tel. 509-418-939.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
ARCHITEKT WNĘTRZ. Projekty
mieszkań, domów, lokali usługoTapety, malowanie, gładź, panele,
wych, wystaw sklepowych. Tel.
itp. Tel. 505-946-693.
509-418-939.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
USŁUGI POGRZEBOWE
Tel. 601-292-699.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

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

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

STOMATOLOG
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Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 052-885.
243-01-77.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Tel. 32 243-01-77.
Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 58
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243Halemba, jednopokojowe, 37 m2,
01-77.
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780- 885.
116-672.
Szeregówki Halemba, 123 m2, 325
Rencista, „złota rączka”, oferuje tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
profesjonalne, kompleksowe kafelkoAtrakcyjne domy szeregowe:
wanie łazienek, remonty. Tel. 32 307RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
20-99, 784-699-569.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi 330.000 zł. WIREK ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
ul. Solidarności od 74 m2 cena
prasowanie, pranie dywanów i mebli
od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać
tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 691-523-055
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol FiTanie mieszkania na WWW.LOnanse Sp. z o.o.
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Pożyczki, kredyty nawet z komorniKupię mieszkanie w Rudzie Śląkiem. Tel. 500-853-100.
skiej, pilne. Tel. 502-107-384.
Szybko tanio solidnie wyremontujeKawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6
my Twoje mieszkanie. Tel. 734-128piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017174.
323.
Atrakcyjna pożyczka minimum forDwupokojowe: Paderewskiego 48
malności, tel. 32 230-39-74.
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2,
GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL ZA- 109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793DZWOŃ, tel. 728-874-276.
017-323.

Trzypokojowe: Chełmońskiego 55
m , 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
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Do wynajęcia mieszkania Ruda Śląska, Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.
Sprzedam garaż murowany. Lokalizacja Halemba, ul. Solidarności,
w pierwszym rzędzie za pętlą
autobusową. Cena 22000 zł. Tel.
0044(0)7905905323.
Sprzedam 3-pokojowe, mieszkanie
Bykowina, ul Pordzika, 48 m2. Tel. 500582-147.
Do
wynajęcia
mieszkanie
3-pokojowe, 53 m2, piętro 3/4, Bykowina. Bez pośredków. Tel. 887-811-817.
Ruda Śl/Nowy Bytom – 37,21 m2 –
72 000 zł. HEPI, tel. 503- 169-242.
Obiekt – Ruda Śl/Wirek – 667,63 m2
– 999 000 zł. Tel. 503-169-242.

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

PRACA
Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej poszukuje osób
na stanowisko pizzerman. Oferujemy
umowę na pełen etat. Cv prosimy
składać osobiście ul. Kubiny 32, 41710, tel. 601-730-400.
Fryzjerkę na dobrych warunkach
zatrudnię. Halemba, tel. 509-553851.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 78198-98-73.
Zatrudnię miłą, komunikatywną
emerytkę lub rencistkę do spokojnego handlu – punkt sprzedaży nagrobków (Ruda 1 lub Zabrze Zaborze). Tel.
501-303-628.

Obiekt – Świętochłowice/Lipiny –
680,72 m2/mniejsza pow., tel. 503169-242.

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.

Obiekt – Ruda Śl/Kochłowice –
2635 m2 – 520 000 zł, tel. 503-169242.

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

Do wynajęcia mieszkanie w Bielszowicach. Tel. 733-332-531.

Zatrudnię pracownika. Może być
emeryt/ rencista. Do pracy przy ogrodzeniach. Umiejętność obsługi szliﬁerki kątowej. Mile widziana umiejętność
spawania. Uprawnienia nie wymagane. Praca Zabrze-Pawłów. tel. 514932-896

Sprzedam garaż blaszany, ocieplony
przy, ul. Szyb Powietrzny w Rudzie Śląskiej. Cena 10.000 zł. Tel. 531-107103.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Specjalista do prac remontowowykończeniowych z umiejętnością
kładzenia płytek. Wymagane doświadczenie, wysoka jakość prac, odpowiedzialność, brak nałogów. Możliwość
zatrudnienia również emerytów/rencistów. Zabrze. Tel. 509-418-939.
Zatrudnimy
spawaczy,frezerów
– Ruda Śląska-Chebzie, tel. 32 248-3338,32, 32 244-35-34.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

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

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

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

Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.

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

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów i felg
aluminiowych. Tel. 665-953-566.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka
Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna
w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.0015.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

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

Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

PROMOCJA

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
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Zapasy

OGŁOSZENIA

Worek medali dla rudzkich zapaśników
Puchar Polski w zapasach w stylu wolnym i klasycznym do 23 lat odbył się w miniony weekend w Raciborzu.
Czteroosobowa ekipa z K.S-u Pogoń Ruda Śląska spisała
się rewelacyjnie, zdobywając trzy medale. W stylu wolnym w kategorii 97 kg bezkonkurencyjny był Aleksander
Wojtachnio, który zdobył złoty medal. Z kolei Jakub Rumas wywalczył brąz w kategorii 74 kg, przegrywając jedynie ze zwycięzcą w tej kategorii. Jednak to nie koniec sukcesów rudzkich zapaśników, bo w stylu klasycznym Filip
Chrząszcz zdobył złoto, wygrywając aż cztery pojedynki.
Natomiast Marek Noga uplasował się na piątej pozycji,
wygrywając dwie walki i dwie minimalnie przegrywając.
Wojtachnio i Chrząszcz są kandydatami na reprezentowanie naszego kraju na mistrzostwach Europy do 23 lat na

Węgrzech. Zawody w Raciborzu okazały się również
owocne dla zapaśniczek rudzkiej Slavii. Dziewczyny zdobyły dwa medale. Natalia Kubaty i Daria Szymeczko stanęły na trzecim stopniu podium w zawodach o Puchar
Polski Seniorek w zapasach kobiet. Daria rywalizowała
w kategorii do 55 kg, natomiast Natalia do 63 kg. To jednak nie wszystko. Zawodnicy klubu ZKS Slavia Ruda Śląska stali się także drugą siłą w Młodzieżowym Pucharze
Polski U-23 w zapasach w stylu wolnym. Ekipa Slavii
zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji klubowej Młodzieżowego Pucharu Polski U-23 w Raciborzu. Najlepiej z zawodników Slavii zaprezentowali się Arkadiusz Orłowski
i Dawid Strzałka, którzy zajęli, odpowiednio drugie i trzecie miejsce w swoich kategoriach wagowych.

Piłka ręczna

Zwycięstwo w wielkim stylu
SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – SPR WISŁA SANDOMIERZ 31:25 (13:15)

SPR Grunwald Ruda Śląska poSPR Grunwald: Błaś, Kowalczyk,
Sekuła - Kapral 13, Niedźwiedzki 5,
konał wymagającego przeciwnika
z Sandomierza i zdobył w miniony Milewski 4, Gansiniec 4, Kurzawa 3,
Wiertelorz 1, Stogowski 1, Partuś,
weekend dwa punkty. Na parkiecie
Langer, Talaga, Maniara. Trener:
Adam Wodarski
w halembskiej hali MOSiR-u kibice
mogli przyglądać się dwóm emocjonującym połowom meczu. Jednak ostatnie 30 minut
rozgrywek przechyliło szalę spotkania na korzyść „zielonych”.
Mecz lepiej rozpoczęli zawodnicy z Sandomierza, którzy po paru minutach prowadzili różnicą kilku bramek,
a po stronie gospodarzy dobrze spisywał się w tym fragRudzcy szczypiorniści pokonali
mencie Michał Niedźwiedzki, który cały czas pokonywał
przeciwników z Sandomierza.
dobrze grającego bramkarza gości. Mimo ambitnej postawy drużyna znad Wisły utrzymała prowadzenie do przerwy. W drugiej połowie meczu kibice zgromadzeni w hali ataki oraz perfekcyjnie wykonywał rzuty karne. Łącznie
zobaczyli odmieniony zespół Grunwaldu, gdzie pierwszo- zdobył 13 bramek, z czego dziewięć w drugiej połowie.
planową rolę odgrywał Damian Kapral. Środkowy Grun- Do poziomu Damiana Kaprala dopasowali się pozostali
waldu dyrygował grą zespołu i skutecznie kończył kontr- zawodnicy i dzięki temu pokonali przyjezdnych 31:25.

Siatkówka

Mistrzynie z Gimnazjum nr 8
Finał gimnazjalistek w piłce siatkowej odbył się w piątek (24.02) w hali MOSIR-u w Halembie. Podczas zawodów uczennice Gimnazjum nr 8 odniosły wielki sukces
pokonując przeciwniczki z innych szkół. W skład drużyny
weszły zawodniczki KPKS-u Halemba oraz klasy sportowej. W drodze do finałów zespół z Gimnazjum nr 8 pokonał gimnazja nr 5 i 6 (w fazie grupowej). W piątkowym
finale znalazły się jeszcze Gimnazja nr 7, 9 i 10. W meczu
półfinałowym Gimnazjum nr 8 pokonało „dziewiątkę”,
a w finale Gimnazjum nr 7. Wszystkie mecze zakończyły
się zwycięstwem „ósemki” 2:0.
W skład zwycięskiego zespołu weszły: Oliwia Wilk, Reprezentacja Gimnazjum nr 8 zdobyła mistrzostwo Rudy Śląskiej.
Michalina Tymińska, Zuzanna Pilichowska, Wiktoria Zając, Monika Skworc, Aleksandra Żurawska, Karolina
Grzęda, Natalia Wieczorek, Weronika Mercik, Natalia Kujon, Zuzanna Rudnik, Magdalena Wilczek, Roksana
Szweda, Martyna Szczurek, Kamila Poloczek, Malwina Gola.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka ręczna – 4 marca, godz. 17.00 – mecz II ligi SPR Grunwald Ruda Śląska – Padwa Zamość;
4 marca, godz. – mecz KS Zgoda Ruda Śląska – Olimpia Beskid II Nowy Sącz
Taniec – 11-12 marca, godz. 14.30 – Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich,
hala MOSiR-u w Halembie.
Fitness – 11 marca, godz. 17.00 – Charytatywny Maraton Zumby dla Julki, MOSiR, ul. Hallera 14a.
Biegi – 18 marca, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, las halembski przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1211 m2, położona
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, obejmująca stanowiące
całość gospodarczą działki nr:
– 4391/291 o powierzchni 1071 m2, użytki: Bp, LzIV,
– 4390/291 o powierzchni 124 m2, użytki: Bp, LzIV,
KW nr GL1S/00048780/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),
– 4393/288 o powierzchni 16 m2, użytek Bp, KW nr GL1S/00028558/6 (działy III i IV są wolne od wpisów),
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki
oznaczone są symbolem MM2 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt – położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i zespołu garaży, jest porośnięta krzewami i drzewami, występują na niej różnice wysokości terenu. Na gruncie znajdują się pozostałości po murowanym ogrodzeniu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej ulicy Żwirki i Wigury. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem
postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 154.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.04.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
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 29.03.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.700,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 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 24875-63.
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SIATKÓWKA

Wawelu wróciły do gry
Freestyle Skate Day 2017 pełen emocji Siatkarki
GKS W���� W���� – P������ Ł������ G���� II 0:2 (14:25, 13:25)

Jedenaście drużyn z południowej części
Polski wzięło udział w sobotnich eliminacjach Freestyle Skate Day 2017. Zawodnicy
sprawdzili swoje siły w czterech konkurencjach na lodzie, które dostarczyły kibicom
wielu niezapomnianych emocji.
– W dzisiejszych eliminacjach biorą
udział najlepsze drużyny z południowej części Polski. Za tydzień odbędzie się kolejny
etap w Mińsku Mazowieckim, a wielki ﬁnał – 8 kwietnia w Łodzi. Mamy historycznie
mocną obsadę w tym roku. Podczas wszystkich pokazów na pewno nie zabraknie emocji, a poziom tych zawodów będzie najwyższy w całej ich historii. Bardzo dziękujemy
prezydent miasta Grażynie Dziedzic za bezpłatne udostępnienie lodowiska i cieszymy

GKS W���� W���� – S���� 43 AZS AWF K������� II 2:0 (25:13, 25:15)

W sobotę siatkarska drużyna GKS-u Wawel-Wirek rozegrała mecz w hali gimnastycznej Gimnazjum nr 7. Po długiej przerwie spowodowanej feriami szkolnymi,
dziewczyny wróciły do gry. W pierwszym
meczu nowej kolejki, pomimo zaciętej walki
gospodyń, przeciwniczki z Łazisk Górnych
okazały się bardziej doświadczone i to właśnie one zwyciężyły 2:0. Natomiast w drugim meczu rudzianki były już bardziej skoncentrowane i za wszelką cenę chciały wygrać z Sokołem 43 AZS AWF. Tak też się
stało i po szybkim spotkaniu rudziankom
Zawody na Burloch Arenie były pierwszym etapem eliminacji. udało się wygrać.

się, że miasto chce z nami współpracować
w promocji tej wyjątkowej dyscypliny sportowej – tłumaczył Bartosz Graliński, organizator.
Uczestnicy eliminacji, wśród których
znaleźli się nawet zawodnicy hokejowej
ekstraklasy, wystartowali w konkurencjach:
„Błyskawica”, 2 x tor przeszkód oraz sztafeta. Poza tym po raz pierwszy w historii zawodów do boju stanęła kobieca ekipa Kojotek Naprzód Janów. Oprócz zespołów znanych już z lat poprzednich, czyli Blade Club
Opole, SportRebel czy Gang Dzikich WieW rudzkich eliminacjach wystartowali przy, w zawodach pojawili się również dezawodnicy z wielu polskich miast. biutanci (młodzież z bytomskiego SMS-u).

Eliminacje w Rudzie Śląskiej zwyciężyła
ekipa z „Fantastyczna Czwórka”, czyli zawodnicy TMH Tempish Polonii Bytom. Do
wielkiego ﬁnału zakwaliﬁkowały się także
drużyny: Gang Dzikich Wieprzy (UKH
Unia Oświęcim), SMS Bytom i SportRebel
(Sigma Katowice).
– Różnica punktowa między poszczególnymi ekipami już zapowiada emocje do
ostatniej syreny ﬁnałów w Łodzi 8 kwietnia.
Warto dodać, że zawody na kompleksie Burloch Arena w Rudzie Śląskiej bacznie obserwował trener Reprezentacji Polski w Ice
Crossie – Robert Heising – dodał Bartosz
Graliński.

Zawodniczki GKS-u Wawel Wirek
zagrały dwa mecze.

ZAPASY

Wielki sukces zapaśniczek w Rydze
Dominika Kulwicka pierwsza,
a Natalia Strzałka druga! Taki sukces osiągnęły rudzianki, które wystartowały w Międzynarodowym
Turnieju Juniorek w zapasach kobiet
V.Freidenfelds Cup w Rydze na Łotwie. Zawodniczka ZKS-u Slavia
Ruda Śląska Dominika Kulwicka zajęła pierwsze miejsce w kategorii do
59 kg. Natomiast Natalia Strzałka
zajęła drugie miejsce w kategorii do
72 kg.

Młode zapaśniczki triumfowały
podczas zawodów na Łotwie.
RElKLAMA

KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR
Ruda Śląska
ul. Sienkiewicza 4
Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

ZAKUPY NA RATY

www.meblecomfort.pl
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W samochodach popsuć może się naprawdę wszystko. Dlatego warto sprawdzać stan techniczny samochodu
w sprawdzonych miejscach. Jednym z nich jest Stacja Kontroli Pojazdów Omega należąca do grupy Auto-Bud
Sp. z o.o. W stacji wykwalifikowani diagności przeprowadzają również badanie techniczne, które są obowiązkowe
dla samochodów poruszających się po drogach. Co jest głównym celem takiego badania i jaki ma ono wpływ na
nasze bezpieczeństwo rozmawiamy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem zarządzającym Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów Omega.

Doświadczenie i jakość usług
to nasza wizytówka
– Jakie elementy w naszych samochodach najczęściej ulegają usterkom?
– Najczęściej usterki dotyczą zawieszenia. Niestety
stan naszych dróg pozostawia wiele do życzenia i to widać, gdy zajrzy się pod samochód. Nadmierne kołysanie
się samochodu, różnego rodzaju stuki czy wydłużona
droga hamowania powinny być pierwszym ostrzeżeniem. Takich usterek nie można lekceważyć. Jeśli czegoś nie usuniemy szybko i sprawnie, psują się kolejne
części, co generuje wzrost kosztów naprawy. Jeśli chodzi o zawieszenie zepsuć może się wiele elementów
– amortyzatory, wahacze czy tuleje. Często awarii ulega
też niezwykle ważny układ hamulcowy. Najczęstszą
z usterek jest korozja przewodu hamulcowego. W takim
momencie przewód może
pęknąć przy każdym mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca. Ta usterka jest bardzo
niebezpieczna, bo jeśli w trakcie jazdy wycieknie nam cały
płyn hamulcowy z układu,
w przypadku konieczności
zatrzymania pojazdu nie będziemy w stanie tego uczynić
i może dojść do kolizji.
– Na co jeszcze diagności
zwracają uwagę podczas
badania?
– Diagnosta, który bardzo
dokładnie sprawdza samo-

chód może zauważyć poważne wycieki płynów eksploatacyjnych. Mogą mieć one wiele
przyczyn: nieszczelny układ
chłodniczy czy pęknięta
uszczelka pod głowicą. Takie
auto nie powinno jeździć po
drodze.
– Zdarzają się inne usterki?
– Kierowcy bardzo często
myślą, że niedziałający lub
pęknięty reflektor nie mają
znaczenia. A to poważny błąd.
Zapominamy o drobiazgach,
a to one zwykle mają wpływ
na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem. Spalona żarówka może pogorszyć widoczność pojazdu, niesprawny klakson sprawi,
że w sytuacji kiedy chcemy kogoś ostrzec nie będziemy
w stanie tego zrobić i możemy doprowadzić do wypadku. Podobnie jest z zepsutymi wycieraczkami, bądź zu-
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żytymi piórami. Tych przykładów można by jeszcze
dużo wymieniać, ale najważniejsze jest to, żeby każdy
kierowca pomyślał o bezpieczeństwie swoim, ale też innych uczestników ruchu.
– Jak często trzeba robić badania techniczne?
– Właściciel pojazdu starszego niż pięć lat musi robić
obowiązkowe badanie techniczne raz w roku. Właściciele aut młodszych są zobowiązani robić to rzadziej –
w przypadku nowego samochodu pierwsze badanie robi
się do trzech lat od momentu zarejestrowania auta, a drugie po upływie kolejnych dwóch lat. Należy pamiętać
o tym, że wpis w dowodzie rejestracyjnym jest niezbędny do tego by móc poruszać się samochodem po ulicach.

MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356
Pamiętajmy też, że przegląd okresowy to nie badanie
techniczne.
– Co sprawdzamy podczas badania technicznego?
– Patrzymy na to w jakim stanie są amortyzatory oraz
jaki jest ogólny stan zawieszenia. Ważne, aby nie występowały w nim luzy. Sprawdza się grubość klocków hamulcowych, stan zacisków i siłę hamowania. Kontroluje
się poziom emisji spalin oraz to, czy nie ma wycieków
żadnych płynów. Sprawdzamy stan ogumienia w tym
prawidłowość doboru obciążenia, prędkości i i przeznaczenia właściwego dla danego typu samochodu. Oceniamy także stan techniczny układu wydechowego, nadwozia i podwozia. Sprawdzane są te elementy, które
mają bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Zatem pojazd, który pozytywnie przechodzi przegląd techniczny, nie powinien mieć usterek zagrażających kierowcy, pasażerom i innym uczestnikom ruchu
drogowego.
– Gdzie należy wykonać badanie techniczne?
– Takie badanie zawsze muszą przeprowadzić specjalnie do tego wyznaczone jednostki. Wybierając naszą
stację kierowcy cenią sobie nasze doświadczenie i jakość świadczonych usług. Poziom wykształcenia diagnostów jest bardzo ważny, ponieważ tylko posiadanie
specjalnych kwalifikacji daje nam gwarancję na wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Nasza stacja posiada odpowiedni do tego sprzęt. Kierowcy zdają sobie
jednak sprawę, że nawet kiedy pojawiają się usterki trzeba je usunąć, bo dzięki temu możemy zapobiec wypadkom i zadbać o nasze bezpieczeństwo.
– A jak kierowcy mogą zadbać o komfort jazdy?
– Dbając o właściwe działanie klimatyzacji. Obecnie
czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtra kabinowego to
niewielkie wydatki, a znacznie lepiej podróżuje się, gdy
nie myślimy o tym, że jest nam za gorąco. Dodatkowo
na szybach nie osiada tak szybko para, a to wpływa na
poprawienie widoczności i bezpieczeństwo.
– A kiedy już kierowcy planują dłuższą podróż,
o czym powinni pamiętać?
– Kierowca powinien przede wszystkim być wypoczęty. Jadąc w dalszą podróż należy robić sobie krótkie
przerwy. Nie traktujmy ich jako opóźnienie w dotarciu
do celu. Na drodze należy zachować zdrowy rozsądek
i dostosować prędkość do panujących warunków i oczywiście obowiązujących przepisów. Najważniejsze, by
dotrzeć do celu bezpiecznie.

OMEGA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula

Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

www.auto-bud.com.pl

OMEGA – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

