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ROWER
DZIECIĘCY, 12"

Oferta ważna od czwartku 30 marca do środy 5 kwietnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Więcej str. 14

Foto: UM Ruda Śląska

Powstają kolejne
parkingi
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WKU weryfikuje rezerwy mobilizacyjne

SESJA RADY MIASTA

Marcowa sesja za nami

Gdy policjant zapuka do drzwi...

Foto: arch.

Foto: AL

23 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Radni obradowali m.in. nad
Niektórych mieszkańców Rudy Śląskiej odwiedzają w ich domach policjanci, pytając m.in. o stan zdrowia, pracę i uzależnie- uchwałą w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nonia. Wytypowani mężczyźni wcześniej zostali przeniesieni do rezerwy i w ten sposób policja weryfikuje osoby celem uaktu- wego ustroju szkolnego, sytuacją Aquadromu oraz planami rozwoju i rozbudowy
alnienia przydziałów mobilizacyjnych na wypadek wojny. To normalne czynności wykonywane wspólnie z Wojskową Ko- Szpitala Miejskiego.
mendą Uzupełnień, choć dla wielu osób taka wizyta może być zaskoczeniem.
Zgodnie z podjętą uchwałą od
wiek,
tj.
mężczyzn
po
31
grudnia
roku
1
września
w Rudzie Śląskiej funkcjo– Dzielnicowi po otrzymaniu danych
nować będzie 29 ośmioletnich szkół
osób przeznaczonych do weryfikacji kalendarzowego, w którym ukończą 60.
podstawowych w tym trzy specjalne,
muszą sporządzić opinię środowiskową, rok życia oraz kobiet po 31 grudnia rocztery licea ogólnokształcące, sześć
przeprowadzają rozmowy z tymi osoba- ku kalendarzowego, w którym ukończą
techników oraz siedem szkół branżomi, rodziną, sąsiadami, współpracow- 55. rok życia; które nie ukończyły
wych pierwszego stopnia. Decyzję Ranikami – tłumaczy Arkadiusz Ciozak, osiemnastego roku życia; są żołnierzady Miasta poprzedziła pozytywna opioficer prasowy Komendy Miejskiej Po- mi w czynnej służbie wojskowej; które
nia śląskiego kuratora oświaty. Zmiany
licji w Rudzie Śląskiej. – Takie wizyty posiadają nieuregulowany stosunek do
związane są z rządową reformą szkolobejmują osoby, które zostały wytypo- służby wojskowej; mają nadane przynictwa. Koszty jej wprowadzenia
wane przez WKU do rezerwy mobiliza- działy kryzysowe lub przydziały mobiw mieście na najbliższe dwa lata oszacyjnej jednostek policji. Co do liczby lizacyjne albo pracownicze przydziały
cowano na ponad 2 mln zł. Radni praosób, które obejmuje ta procedura, nie mobilizacyjne do jednostek wojskoRada Miasta obradowała
cowali także nad określeniem kryteriów
możemy ujawniać takich danych – do- wych; są funkcjonariuszami w służbie
m.in. nad nową siecią szkół.
policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA,
rekrutacji do publicznych przedszkoli,
daje.
oddziałów przedszkolnych w szkołach
Typowanie osób do służby w jednost- Straży Granicznej, Biura Ochrony RząWeryfikacja rezerw
podstawowych, które będą brane pod wyższenie kapitału zakładowego spółki
kach zmilitaryzowanych normują prze- du, Służby Więziennej, Straży Ochrony
mobilizacyjnych trwa.
uwagę na drugim etapie postępowania Aquadrom. Kwota podwyższenia kapitapisy ustawy o powszechnym obowiąz- Kolei oraz Państwowej Straży Pożarnej
rekrutacyjnego oraz określeniem liczby łu zostanie przeznaczona na spłatę mieku obrony oraz rozporządzenie Rady oraz które zostały skazane na karę poMinistrów w sprawie nadawania przy- zbawienia wolności i oczekują na jej
Mężczyźni, którzy zostali zweryfiko- punktów za każde z tych kryteriów i do- sięcznych rat kredytu w drugim kwartale
działów
organizacyjno-mobilizacyj- odbycie albo ją odbywają. – Nadawanie wani mogą spodziewać się wezwania kumentów niezbędnych do ich potwier- 2017 roku. Wśród uchwał dotyczących
nych do jednostek zmilitaryzowanych. przydziałów organizacyjno-mobiliza- do stawienia się w Komedzie Miejskiej dzenia (więcej na str. 15).
sporządzenia miejscowego planu zagoZgodnie z tymi aktami prawnymi do cyjnych dla potrzeb komend policji Policji celem dopełnienia formalności.
Radni obradowali ponadto nad okre- spodarowania przestrzennego miasta posłużby w tych jednostkach mogą być Wojskowa Komenda Uzupełnień reali- Czasem stosuje się także przeprowa- śleniem wysokości opłaty za pobyt ruszono natomiast sprawę działki przy
skierowani m.in. mężczyźni, którzy nie zuje na wnioski komendantów miejskich dzenie jednodniowego szkolenia, które w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej ul. Lipa przy rudzkim Szpitalu Miejskim.
ukończyli 60. roku życia i kobiety, któ- policji określające potrzeby kadrowe do pokaże zainteresowanym, jak postępo- oraz w sprawie określenia programu Władze szpitala wnioskowały o poszeuzupełnienia – tłumaczy ppłk. Robert wać kiedy otrzyma się wezwanie do opieki nad zwierzętami bezdomnymi rzenie tego obszaru pod usługi publiczne,
re nie ukończyły 50. roku życia.
Nie dotyczy to natomiast osób, które Jańczuk, wojskowy komendant uzupeł- stawiennictwa w przypadku zagrożenia. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. by w ten sposób umożliwić rozbudowę
przekroczyły określony przepisami nień w Chorzowie.

AW Rada Miasta wyraziła też zgodę na pod- budynku szpitala.
AW
REKLAMA
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Powiększ potencjał techniczny swojego przedsiębiorstwa!
Zyskaj nawet do 24 tysięcy złotych brutto na refundację
kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy!
Co zrobić aby uzyskać wsparcie?
Należy złożyć w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rudzie Śląskiej odpowiedni
wniosek dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://puprudaslaska.pl/pracodawcy_
przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html
Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,

zawrzeć z urzędem odpowiednią umowę określającą szczegółowo warunki
refundacji m.in. zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej na refundowanym stanowisku pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy przez okres co
najmniej 25 miesięcy.
Podczas procesu rekrutacji potencjalnego pracownika, pracodawca może liczyć na pełne
wsparcie urzędu. Kandydat na nowo utworzone
stanowisko zostanie wy-

selekcjonowany spośród klientów urzędu pracy, przy uwzględnieniu ściśle
określonych przez pracodawcę wymagań, tak by jego dobór był jak najbardziej
właściwy i zgodny ze zgłoszonymi przez
niego oczekiwaniami.
Refundacja przeznaczona jest na poniesione koszty związane z doposażeniem/wyposażeniem stanowiska pracy
– przykładowo sprzętu, maszyn, urządzeń
itp. niezbędnych do wykonywania pracy
na danym stanowisku. To świetna okazja
do dynamicznego rozwoju ﬁrmy oraz
zwiększenia jej potencjału technicznego
poprzez zakup nowoczesnych narzędzi,
pozwalających nie tylko na modernizowanie prowadzonego przedsiębiorstwa,
ale także jego stałe podążanie za zmieniającymi się i wymagającymi ciągłego doskonalenia potrzebami rynkowymi.

Chcesz poznać szczegóły?
Przyjdź lub zadzwoń!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16,
pok. 17, tel. 32 771-59-15
Zajrzyj na nasz kanał na You Tubie:
https://www.youtube.com/
channel/UCIufJlFR0b-Y-pzRYnVHQqA

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794
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ZDROWIE

Mają oko na seniora

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej rusza z akcją „Oko na seniora”. To kampania informacyjna,
podczas której mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli dowiedzieć się, jak i dlaczego warto
skorzystać z doﬁnansowanych zabiegów operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek, które
są na najwyższym poziomie. Od 1 kwietnia ogólne koszty zabiegu wprawdzie wzrosną, ale
wraz z tym wzrośnie także komfort pacjentów i pewność, że zaćma nie wróci.
1.
2.
3.
4.

mek, prezes Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej. – Pacjenci na
zabieg przychodzą do nas na godzinę 7 rano a już o 14.30 tego samego dnia wychodzą ze szpitala do
domu. Pierwszy plus to właśnie ta
jednodniowa hospitalizacja. Drugi
– jakość świadczonej usługi. Nie
wszczepiamy pacjentom soczewek
najtańszych na rynku tylko wewnątrzgałkowe na najwyższym światowym poziomie, do tego w bardzo dobrej cenie – podkreśla dr Beata Kumor-Wierzba, ordynator Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej.
Akcja „Oko na seniora”, która rozpocznie
się 1 kwietnia, jest kampanią informacyjną,
skierowaną do osób mogących borykać się
z problemem zaćmy. – Planujemy cykliczne
spotkania z mieszkańcami, pierwsze już 5
kwietnia w Violinowej Gospodzie w Rudzie Śląskiej-Wirku podczas zebrania rudzkiego koła
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Każdy z uczestników wyposażony zostanie
w zestaw materiałów edukacyjnych o możliwościach jakie współczesna medycyna daje
wszystkim chorym na zaćmę – zapowiada Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy rudzkiego Szpitala Miejskiego.
JO

Ceny operacji zaćmy od 1 kwietnia:
Soczewka biała z ﬁltrem UV, jednoczęściowa – SA60AT: cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej – zabieg refundowany
(1200 zł); cena zabiegu pełnopłatnego (2700 zł)
Soczewka żółta z ﬁltrem UV i światła niebieskiego, asferyczna
– SN60WF: cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej – zabieg
refundowany (1600 zł); cena zabiegu pełnopłatnego (3300 zł)
Soczewka natural: cena zabiegu dla mieszkańców Rudy Śląskiej
– zabieg refundowany (1400 zł)
Soczewka toryczna – SN6AT3: cena zabiegu dla mieszkańców
Rudy Śląskiej – zabieg refundowany (2500 zł); cena zabiegu pełnopłatnego (3900 zł)

Rocznie w rudzkim Szpitalu Miejskim wykonywanych jest ok. 600 zabiegów usuwania
zaćmy. Dzięki doﬁnansowaniu, którego
w związku z brakiem kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia, udziela miasto, mieszkańcy Rudy Śląskiej czekają na operację ok.
3-4 miesiące (w tej chwili na liście jest ok. 300
rudzian). Teraz zabiegi te będą nie tylko nadal
doﬁnansowane, ale także realizowane na jeszcze wyższym poziomie. – Miasto z dużą przychylnością podchodzi do doﬁnansowania zabiegów usunięcia zaćmy dla mieszkańców,
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wzrost ceny tych zabiegów (do tej pory ich koszt dla
mieszkańców Rudy Śląskiej wynosił 1000 zł.)
związany jest z jakością świadczonej usługi. My
nie wszczepiamy pacjentom najtańszych soczewek tylko te najlepsze obecnie na rynku, do tego
dajemy im wybór – zapewnia Katarzyna Ada-

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!

tel. 601-427-311

REKLAMA
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OŚWIATA

Pracownicy oświaty zamierzają strajkować

Na najbliższy piątek (31 marca) Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował strajk. Oddział ZNP zwrócił się m.in. na łamach
„WR” o poparcie akcji strajkowej poprzez pozostawienie tego dnia dzieci w domu. W odczuciu wielu naszych Czytelników
w praktyce ma to oznaczać konieczność wzięcia urlopu lub wynajęcia opiekunki.
•

Foto: arch.

•

ZNP domaga się:
podniesienia zasadniczego wynagrodzenia
o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było
podwyżek w oświacie;
deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie
będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie
zmienią się nauczycielom na niekorzyść
warunki pracy, ponieważ reforma
edukacji może w ciągu następnych pięć
lat spowodować zwolnienia w oświacie
i każdy może stracić zatrudnienie na
dotychczasowych zasadach.

Strajk w szkołach i przedszkolach ma odbyć się w piątek.
– Dostałam SMS-a z przedszkola, że jeżeli
chcę, żeby dziecko było 31 marca w przedszkolu mam je zapisać, bo jest tylko 20
miejsc. Oboje z mężem pracujemy. Rozumiem, że nauczyciele jak każda grupa społeczna mają prawo do strajku, ale pytam się,
dlaczego moim kosztem? – żali się pani Anna, mieszkanka Halemby.
Rudzki oddział ZNP wierzy, że rodzice
podejdą do sprawy ze zrozumieniem. – Rodzice mają cały wachlarz możliwości np.
dzień urlopu, czy innej opieki – tłumaczy Irena Gajdzik, prezes zarządu oddziału ZNP
w Rudzie Śląskiej. – Mam nadzieję, że poziom świadomości rodziców w naszym mieście jest na tyle wysoki, iż nie będzie problemu. Jeśli rodzice nie mają innej możliwości
opieki to dyrektor każdej placówki musi ją
zapewnić – dodaje.
Z informacji, jakie otrzymujemy od naszych Czytelników wynika, że niektórzy nauczyciele sugerują rodzicom poprzez SMS-y,
że w tym dniu placówki nie będą przyjmo-

wać dzieci. Oto treść jednego z nich: „Witam. W dniu 31 marca w naszej placówce
odbywa się akcja protestacyjna. Nauczyciele
oraz pracownicy obsługi w tym dniu wstrzymają się od pracy. Proszę w tym dniu zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie.
Dziękuję za wyrozumiałość”.
Ta informacja nie jest prawdziwa. Wszystkie placówki w mieście będą otwarte, a rodzice nie muszą szukać innej opieki. To wyłącznie do nich należy decyzja, czy poślą
dziecko do szkoły czy przedszkola lub pozostawią w domu. – W dniu 31 marca 2017 r.
strajkujący nauczyciele przyjdą do przedszkola/szkoły, ale przez cały dzień planują
powstrzymać się od wykonywania swojej
pracy. Oznacza to, że zajęć dydaktycznych
i wychowawczych w przedszkolach/szkołach
nie będzie i jeżeli wszyscy nauczyciele
w przedszkolu/szkole będą protestowali, dyrektorzy przedszkoli/szkół muszą zapewnić
dzieciom/uczniom opiekę – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik prasowy UM Ruda Śląska.

Dyrektorzy szkół jako pracodawcy nie
mogą strajkować, w związku z czym tego
dnia będą czuwać nad tym, aby wszystkie
dzieci miały zapewnioną opiekę. Jednak
zgodnie z przepisami podczas zajęć na jednego opiekuna nie może przypadać więcej
niż 25 dzieci. Dziećmi, które tego dnia przyjdą do szkół i przedszkoli zajmą się pracownicy, nie biorący udział w strajku. – Były
pomysły żeby placówki były całkowicie zamknięte. Odstąpiliśmy od tego, bo nauczyciele zawsze myślą o tej drugiej stronie – tłumaczy Irena Gajdzik. – Nie ma takiej pla-

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

cówki, w której 100% pracowników zdeklarowało udział w strajku. Choć żałuję, bo
strajk ma wtedy sens, kiedy jest odczuwalny
– dodaje.
W Rudzie Śląskiej są jednak placówki,
które nie będą strajkować. – To że nie przystępujemy do strajku i będziemy normalnie
pracować nie znaczy, że nie popieramy naszych kolegów. Jednak nie we wszystkim musimy się zgadzać i akurat w naszej szkole
podjęliśmy taką decyzję – tłumaczy nam jeden z niestrajkujących nauczycieli.
Warto dodać, że protestujący pracownicy
oświaty nie dostaną za ten dzień wynagrodzenia. – Jak wynika z art. 23 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a jedynie prawo do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień
ze stosunku pracy. Ustawa nie przewiduje
jakiegokolwiek uprawnienia do rekompensaty pieniężnej za okres strajku – tłumaczy
Adam Nowak.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW
w zakładzie
przetwórstwa
mięsnego.
Mile widziane
doświadczenie
w tej branży.

Zapewniamy
umowę o pracę
i atrakcyjne
zarobki
Telefon kontaktowy:

32 707-43-60
dział kadr czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 6.00-14.00,
ul. Chorzowska 58.
CV można składać
w budynku portierni
bądź osobiście
w dziale kadr.
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Gdy motywacji brak...?
Niestety wiele z podejmowanych na własną rękę kuracji odchudzających kończy się niepowodzeniem. Entuzjazm, który towarzyszy nam na początku walki o szczupłą sylwetkę z czasem maleje, a motywacja spada,
szczególnie, gdy efekty diety nie są tak zadowalające jak oczekiwaliśmy.
„Zacznę od jutra”, „dzisiaj jeszcze się
skuszę, ale od jutra się odchudzam”, „od jutra już będę ściśle trzymać się diety”. Ile
razy i Tobie zdarzało się odchudzać od jutra? Jeśli rzeczywiście chcesz zadbać o swoją sylwetkę i samopoczucie, nie warto odchudzania odkładać na jutro. Trzeba znaleźć
tylko odpowiednią mobilizację i wewnętrzną siłę, które pomogą nam w realizacji celu.
Psychika a odchudzanie
Nasza psychika odgrywa znaczącą rolę
w chwili, kiedy zdecydujemy się rozpocząć
kurację odchudzającą. W niemałym stopniu
to właśnie od niej zależy, czy wyznaczony
cel zostanie osiągnięty. Podczas diety niezwykle ważne jest zarówno odpowiednie
nastawienie jak i motywacja. Zanim zatem
rozpoczniemy odchudzanie, warto odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego chcemy zrzucić kilogramy? Musimy mieć 100
proc. pewności, że nasze postanowienie jest
słuszne i uzasadnione. Tylko wtedy możemy liczyć na sukces. Jeśli nie będziemy do
końca przekonani do swojego pomysłu, zapewne porzucimy dietę po krótkim czasie
tłumacząc sobie „w zasadzie to dobrze czuję
się w swoim ciele”, „nie mam czasu na
bzdury” itp.

Realne cele
– Nie zakładajmy na
początku, że uda nam
się schudnąć dużo
w krótkim czasie. Lepiej
wyznaczyć sobie mniejsze cele, łatwiejsze do zrealizowania (np. 4-5 kilogramów), by móc motywować się każdym
odniesionym sukcesem – stwierdza Aneta
Turek, dietetyk Naturhouse. Wyznaczenie
sobie celu, którego nie będziemy w stanie
zrealizować, poskutkuje spadkiem zapału
i odejściem od diety. Pamiętajmy, by nie ważyć się codziennie – nie otrzymamy w ten
sposób miarodajnego wyniku, gdyż waga
waha się w zależności od tego co zjemy, wypijemy, od pory dnia, czy aktywności ﬁzycznej. Najlepiej ważyć się raz w tygodniu o tej
samej porze dnia. Zobaczymy wtedy, czy nasze wysiłki przynoszą rezultaty.
Gdy nadejdzie kryzys
Jeśli mimo naszych usilnych starań efekty odchudzania są mizerne, nie należy się
poddawać! Nie przejmujmy się niewielkim
niepowodzeniem, tylko pomyślmy sobie,
jak będziemy wyglądać za kilka tygodni czy
miesięcy. Zwizualizujmy swoje marzenia!
Masz zbyt obcisłe dżinsy lub przymałą
bluzkę, w które chciałabyś się wcisnąć? Po-

łóż je w widocznym miejscu w szaﬁe i pamiętaj, że
czekają na dzień, gdy je
założysz. A jak wtedy będziesz się czuć? Bosko
i przeszczęśliwie! Myśl pozytywnie – to podstawa powodzenia. Je- śli nie masz jednak wystarczająco
silnej woli, może wsparcie specjalisty dietetyka okaże się pomocne?
Wsparcie i mobilizacja
Podczas diety niezwykle przydatne jest
wsparcie bliskich. Dobrym pomysłem bywa
rozpoczęcie kuracji z drugą osobą, aby móc
się nawzajem mobilizować. Równie istotne
jest wsparcie eksperta. Dietetyk pomaga dopasować dietę do indywidualnych potrzeb
organizmu, dzięki czemu łatwiej jest nam
stosować się do zaleceń i osiągać zamierzone cele. Jego opieka zapewnia również poczucie bezpieczeństwa. Dzięki radom
i wskazówkom łatwej jest pokonać chwile
zwątpienia oraz zrozumieć reakcje organizmu, jakie zachodzą podczas całego procesu odchudzania. Mamy także pewność, że
dieta przebiega prawidłowo, co daje nam
duży komfort i spokój o własne zdrowie.
Dietetyk nie tylko pomoże schudnąć, ale
również wyprowadzi nas z diety i pomoże

utrwalić uzyskane efekty. Co więcej, stosowanie się do zaleceń specjalisty wyrabia w nas
właściwe nawyki żywieniowe, które gwarantują utrzymanie idealnej sylwetki również po zakończeniu całego procesu. Specjalista jest więc bezcennym wsparciem
merytorycznym i psychicznym w drodze
o szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie.
Od czego zacząć?
Najlepiej od konsultacji z dietetykiem.
We wszystkich punktach Naturhouse na terenie całej Polski (ponad 270 placówek!)

można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, połączonych z pomiarami ciała, badaniem zawartości tkanki tłuszczowej oraz wody metabolicznej w organizmie. – Na pierwszej wizycie w naszym
Centrum przeprowadzany jest szczegółowy
wywiad dietetyczny wraz z dokładnymi pomiarami ciała. Na podstawie zebranych informacji dietetyk może ustalić jaka jest
przyczyna problemu z wagą i zaproponować
skuteczne rozwiązanie – mówi Jagoda Lewicka z Naturhouse.

ul. Czarnoleśna 17
41-709 Ruda Śl., tel. 604-094-430
e-mail: ruda.slaska@naturhouse-polska.com

ul. 1 Maja 35
41-706 Ruda Śl., tel. 513-054-094
e-mail: ruda.halemba@naturhouse-polska.com

Szanowni Rodzice dzieci i uczniów,
placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej zwraca się do Państwa z ogromną prośbą o wyrozumiałość dla naszych działań
oraz o poparcie akcji strajkowej w dniu 31 marca poprzez zapewnienie opieki dzieciom w tym dniu.
Naszym zdaniem proponowana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską reforma ustroju szkolnego jest szkodliwa:
• nieuzasadniona merytorycznie,
• przygotowana w sposób chaotyczny,
• kosztowna,
• wprowadzająca bałagan organizacyjny,
• zaburzająca proces dydaktyczno-wychowawczy,
co wpłynie w przyszłości na jakość edukacji i poziom kształcenia w polskiej szkole.
Rząd przeforsował reformę edukacji, która ma wejść w życie we wrześniu 2017 r. pomimo protestów ZNP, wszystkich organizacji samorządowych,
wbrew ekspertom, organizacjom pozarządowym i ruchom rodzicielskim.
Ogłoszony na dzień 31.03.2017 r. protest będzie strajkiem jednodniowym. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi przyjdą do szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych, ale wstrzymają się od pracy.

Zwracamy się z apelem do Rodziców zatroskanych o przyszłość edukacyjną
swoich dzieci o wsparcie działań zainicjowanych przez

Związek Nauczycielstwa Polskiego

31.03.2017 r.
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Pożegnali zimę

Wiosna zawitała do Rudy Śląskiej

Maluchy pożegnały zimę w Aquadromie.

Prawie dwustu przedszkolaków powitało wiosnę
na nowobytomskim rynku. W pierwszy dzień wiosny (21.03) dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17
oraz Miejskiego Przedszkola nr 4 spotkały się z wiceprezydent miasta Anną Krzysteczko, żeby wspólnie pożegnać zimę i przywitać nową porę roku.
– Bardzo się cieszę, kochane dzieci, że przyszłyście tu dzisiaj i przyniosłyście nam wiosnę. Specjalnie dla Was świeci słońce, dlatego możemy razem
cieszyć się z pierwszego dnia wiosny – powiedziała

Powitanie wiosny na rynku stało się tradycją.

Marzannę topiono w basenie zewnętrznym.
na przedszkolnym podwórku, tym razem nasi podopieczni mogli przy okazji odwiedzić park wodny
i bardzo miło spędzić czas – mówi Beata Holeczek, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 37
w Wirku.
Po spotkaniu przy basenie dzieci spotkały się
w salce urodzinowej Aquadromu, wspólnie za-

śpiewały, potańczyły oraz przygotowały rysunki
inspirowane powitaniem wiosny. – Każda wizyta
w Aquadromie jest dla nas bardzo ważna. Cieszymy się, że najmłodsi mieszkańcy miasta chcą nas
odwiedzać nie tylko podczas korzystania z naszego obiektu, ale także przy różnych innych okazjach
– mówiła Agnieszka Piekorz z Aquadromu. AW

Foto: AL

Foto: AW

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej-Wirku zimę postanowiły pożegnać
w Aquadromie. Wycieczkę do parku wodnego poprzedziły długie przygotowania. Na zajęciach
przedszkolaki własnoręcznie wykonały kukłę marzanny. Nad basenem zewnętrznym parku wodnego zaśpiewano piosenki i symbolicznie pożegnano
zimę topiąc marzannę. – Cieszymy się, że mogliśmy w tym roku przywitać wiosnę w inny niż zazwyczaj sposób. Do tej pory topiliśmy marzannę

Foto: AL

Nowy Bytom 

Foto: AW

HALEMBA

Dzieci spotkały się z wiceprezydent i otrzymały cukierki.
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Na rynku dzieci wspólnie świętowały nadejście
wiosny oraz otrzymały cukierki. Natomiast w przedszkolach wzięły udział w różnych zajęciach związanych z tą porą roku. – Właściwie już przed pierwszym dniem wiosny przygotowujemy się do jej rozpoczęcia. Nasze przedszkolaki szukają zwiastunów

wiosny, a poza tym uczą się tradycji ludowych, takich jak topienie marzanny. Przygotowują też „goik”, czyli gałązkę z kolorowymi bibułkami, śpiewają
piosenki. Właśnie w ten sposób chcemy przywołać
i przywitać wiosnę – wyjaśniała Joanna Molek, nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Rudzie Śląskiej. 
AL
REKLAMA
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Teatralna uczta
dla zmysłów
„Theatrum Mundi”, czyli świat jest teatrem
to hasło „Święta Teatru”, które w wireckim
„Morcinku” trwało przez cały tydzień. W miniony poniedziałek (20.03) w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka zainaugurowana została teatralna uroczystość, która trwała kilka dni. Podczas wydarzenia uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje autorskie sztuki oraz popisać się talentem aktorskim
przed szkolną publicznością oraz zaproszonymi gośćmi.
– To święto to dla naszych uczniów wspaniała zabawa, ale także cenne doświadczenie. Pokazują oni wtedy, że są niezwykle kreatywni
i uzdolnieni. Mimo że udział w święcie teatru nie
jest obowiązkowy, to większość klas bardzo chętnie aktywnie uczestniczy w festiwalu – zaznacza
Magdalena Foik-Winek, nauczycielka w ZSO
nr 2, jedna z organizatorek „Święta Teatru”.
W tym roku uczniowie szkoły zinterpretowali motyw przewodni festiwalu i dopasowali do
niego wymyślone przez siebie scenariusze
spektakli. Poza tym we własnym zakresie przygotowali scenografię, kostiumy oraz charakteryzację. Nagrodą za najlepszy występ były
„Gustawy”, czyli złote statuetki. Podczas inauguracji festiwalu wystąpiły także dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 30 im. „Bajkowej Krainy”, które wystawiły spektakl „Wędrówki Pyzy po Polsce”. Nie zabrakło także występów
absolwentów liceum – Michaliny Starosty i Julii Piorun. 
AL

Nowy Bytom 

Wirek 

Szczególny dzień
w „Łukaszkach”

W nagraniach są najlepsi

Technik realizacji nagrań i nagłośnień to kierunek, na którym mogą kształcić się rudzcy uczniowie. W Miejskim Centrum Kultury odbyła się prezentacja tego niszowego kierunku, który został wprowadzony do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski cztery lata temu.
– Kształcimy młodych ludzi pod kątem szeroko pojętego biznesu muzycznego. Jest to kierunek, który ma duże powodzenie w przyszłości. Co roku zainteresowanie nim się zwiększa, jednak przyjmujemy tylko kilkanaście osób,
ponieważ musimy stworzyć uczniom odpowiednie warunki do nauki – podkreślił Jarosław Jabłoński, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4. – Zależy nam na tym, żeby zaszczepić w młodzieży przedsiębiorczość, by
myśleli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Przy odrobinie pasji
nasi uczniowie mogą osiągnąć sukces – dodał.
Zaproszeni na spotkanie gimnazjaliści mogli posłuchać relacji ze stażu
w Portsmouth, próbek dźwiękowych oraz muzyki na żywo w wykonaniu starszych kolegów. – Na miejscu zastaliśmy wspaniałe zaplecze techniczne i świetnie wyszkoloną kadrę. Uczyliśmy się podstaw reżyserii dźwięku w studiu, podstaw realizacji koncertów live a także podstaw produkcji muzycznej – wspomi„Łukaszki” po raz trzeci obchodziły Światowy Dzień Zespołu Downa.
nał wyjazd Kordian Gojowy, jeden z uczestników. – Spotkanie promuje projekt
Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień, stworzony właśnie na bazie tego
Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza oraz stowarzyszenie Otwarte kierunku. W ramach projektu nasi uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne,
Serca włączyły się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. W piątek gdzie szlifują swoje umiejętności zawodowe w studiach nagrań, a przy okazji
(24.03) w placówce odbyła się uroczystość, podczas której nie zabrakło wystę- uczą się języka – podsumował Jarosław Jabłoński.
AL
pów artystycznych, a także spotkania z nauczycielami, rodzicami i absolwentami
REKLAMY
szkoły. – Od trzech lat w naszej szkole kultywujemy tradycję popołudniowych
spotkań z okazji obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ uczy się
u nas dwadzieścia osób z tym schorzeniem. Na terenie szkoły działa także zespół
„Happy”, w którego skład wchodzą właśnie uczniowie z zespołem Downa – podkreśla Wiesław Jagielski, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza. Przy okazji wydarzenia w CH Plaza powstała wystawa fotograficzna, której
autorką jest Agnieszka Rolnik. – Wystawa przedstawia dzieci z zespołem Downa
w różnych ujęciach. Jest bardzo wiosenna i kolorowa, a przede wszystkim pokaNAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
zuje, że te dzieci są bardzo radosne – mówi Elżbieta Kierzek, prezes stowarzyszeZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI
nia Otwarte Serca.
AL
Foto: Agnieszka Rolnik

Wirek 

Z ŻYCIA MIASTA |29.03.2017

KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062
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KONKURS PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Woda to serce miasta

Rekordowa liczba uczestników, bo prawie setka, wzięła udział w szóstej edycji konkursu plastycznego, organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej i Dom Kultury Bielszowice. Tym razem przebiegał on pod nazwą „Moje miasto i woda”, a hasłem przewodnim było zagadnienie „Woda zanieczyszczona – i co dalej”, które zarazem
jest tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Konkurs adresowany był do uczniów klas czwartych szkół podstawowych z terenu naszego miasta, a ci wykazali się nie lada
kreatywnością, talentem i ciekawym spojrzeniem na kwestię oszczędzania wody i jej rozsądnego gospodarowania.
Bo też i celem konkursu było zwrócenie uwagi na znaczenie wody, a także skłonienie uczestników do refleksji
nad tym, w jakim celu woda wykorzystywana jest do funkcjonowania miasta oraz jego mieszkańców. I tak pod hasłem „Moje miasto i woda” uczniowie mogli poruszyć takie
kwestie jak: woda w mieście (fontanna, kałuża, deszcz),
woda i przyroda w mieście (miejski ekosystem wodny: rzeka, staw, oczko wodne, potok, itp.), czy woda i człowiek
w mieście (woda w domu, szkole, ogrodzie, na basenie).
– Zużycie wody na całym świecie stale rośnie, jej zasoby,
w szczególności tej nadającej się do celów konsumpcyjnych,
z roku na rok maleją. Przybywa za to wody zanieczyszczonej, zwanej ściekami. To obecnie nieodłączny element
wszelkich aglomeracji miejskich i powiązanego z nimi przemysłu. Oczyszczanie staje się zatem koniecznością. Tegoroczny Światowy Dzień Wody po raz kolejny zwraca nam
wszystkim uwagę na racjonalne korzystanie z dobra, jakim
jest woda – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej.
Tym PWiK zajmuje się na co dzień, ale przy okazji edukuje młode pokolenie, od którego zależeć będzie jakość
wody i jej zasoby w przyszłości. Odzew był w tym roku
bardzo szeroki, bo zgłosiło się 98 uczniów klas czwartych
z dziesięciu szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej, do których kierowany był konkurs plastyczny. Mogli oni zastosować technikę dowolną, a jury oceniało pracę pod kątem
zgodności z tematem, oryginalnego sposobu ujęcia tematu,
poprawności warsztatu pracy oraz ogólnej wrażliwości plastycznej. Jurorzy przyznali cztery wyróżnienia oraz miejsca
na podium. I tak pierwsze wyróżnienie przyznane przez
rudzki Urząd Miasta, który był partnerem konkursu, trafiło
do Szymona Przywary ze Szkoły Podstawowej nr 1. Również „Wiadomości Rudzkie”, patron medialny, wręczyły
swoje wyróżnienie Franciszkowi Szolcowi ze Szkoły Podstawowej nr 7. Z kolei Dom Kultury Bielszowice wyróżnił
Oliwię Dziwisz ze Szkoły Podstawowej nr 14. Natomiast
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej przyznało wyróżnienie Sandrze Kołodziej ze Szkoły Podstawowej nr 7. Główne nagrody trafiły
zaś do Natalii Guziel (miejsce trzecie) ze Szkoły Podstawowej nr 25, Mai Kilian (miejsce drugie) ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz do zwyciężczyni, Julii Mizgały (miejsce
pierwsze) ze Szkoły Podstawowej nr 6. – Narysowałam
pracę, którą nazwałam „Woda sercem miasta” i umieściłam
na niej serce. Bo serce to jest całe życie, a woda jest sercem
miasta i dopóki ona płynie, miasto tętni życiem – mówiła
Julia Mizgała. – Przygotowałam pracę, na której umieściłam mapę Rudy Śląskiej i z jednej strony praca ta była ponura, bo pokazywała zanieczyszczenie wokół nas, a z drugiej strony optymistyczna, bo częściowo kolorowa. Chciałam w ten sposób przekazać, że woda jest ważna. Dlatego
na moim rysunku narysowałam także łzy łapane do butelki,
by przekazać w ten sposób, abyśmy nie marnowali wody
– tłumaczyła z kolei Natalia Guziel.
Zwycięzców nagrodzono podczas spotkania w Domu
Kultury Bielszowice w trakcie obchodów Światowego Dnia
Wody (22 marca). Oprócz nagród i upominków od współorganizatorów konkursu dla uczestników wystąpił Teatr Moklandia w przedstawieniu pt. „Mały Książe”. – Nagrodzone
prace będzie można zobaczyć jeszcze na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury Bielszowice. Tu też zaprosiliśmy
nagrodzonych uczestników na spektakl muzyczno-teatralny
„Pippi”, który odbędzie się 23 kwietnia – mówi Lucyna
Cerlak, dyrektorka Domu Kultury Bielszowice.

Uczestnicy licznie przybyli do Domu Kultury.

Konkurs przebiegał pod hasłem
„Moje miasto i woda”.

W tym roku pierwsze miejsce zajęła Julia Mizgała.

Wyróżnienie wręczył m.in. Urząd Miasta.

Do udziału w konkursie zgłoszono 98 prac.

Oto zdjęcie prac, które nagrodzono 1., 2. i 3. miejscem.

Finałowe rysunki można oglądać
w Domu Kultury Bielszowice.

Wyróżnienie przyznała m.in.
redakcja „Wiadomości Rudzkich”.

Uczniowie z zainteresowaniem
oglądali zgłoszone prace.
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UTRZYMANIE ZIELENI

Kolorowo zrobiło się m.in. na Plantach imienia
Księdza Antoniego Gutsfelda przy ul. Katowickiej.

Pracownicy MPGM TBS posadzili
cebulki m.in. wzdłuż ul. 1 Maja.

Wiosną posadzono kompozycję kwiatową
przy ul. Kokota/Cynkowej.

Miasto rozkwita na wiosnę

Wiosenne dywany kwiatowe zaczynają ubarwiać nasze miasto od pierwszych dni wiosny. Na razie zobaczyć możemy pędy budzących się po zimie cebulek kwiatowych, które niebawem
rozkwitną różnokolorowymi barwami takich kwiatów jak tulipan, narcyz, szaﬁrek, kamasja. Z kolei obecnie na miejskich kwietnikach i donicach trwa sadzenie ok. 23 tys. bratków. Wszystko to za sprawą akcji prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy współpracy z Urzędem Miasta Ruda
Śląska. Dzięki niej kolorowo zrobi się w każdej dzielnicy naszego miasta.

Cebulki zasadzono także m.in.
przy ul. Niedzieli w Bielszowicach.
Pierwsze nasadzenia, których efekty możemy powoli podziwiać, rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas MPGM TBS Sp. z o.o.
dokonał nasadzenia około 137 000 roślin cebulowych w parkach, zieleńcach i na innych terenach zielonych miasta. Posadzono takie gatunki jak:
narcyz, kamasja, czosnek, tulipan, czy szaﬁrek. Kompozycje ułożono
w tzw. wiosenne dywany kwiatowe, a efekty tych działań powinniśmy
zobaczyć na początku kwietnia. Kwiaty pojawiły się m.in. w parku przy
ul. Parkowej w dzielnicy Nowy Bytom oraz na zieleńcach przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ul. Gliniana), przy ul. Niedzieli w Bielszowicach, przy ul. Brodzińskiego i Kłodnickiej na Halembie oraz przy
ul. Górnośląskiej w pobliżu kościoła pw. św. Barbary na Bykowinie. Na
tym jednak nie koniec. – Pod koniec marca planowane jest rozpoczęcie
obsady kwietników, donic i waz bratkami w kolorach m.in. białym, żółtym, niebieskim, pomarańczowym i bordowym na terenie całego miasta
– zapowiada Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o. o.
Kwiaty posadzone zostaną w takich miejscach, jak m.in.: Planty Niepodległości przy ul. Goduli na Goduli, na zieleńcu przy ul. Gierałtowskiego/Piastowskiej/Maya w Rudzie, zieleńcu przy ul. Bytomskiej
w Orzegowie, w Parku Strzelnica w Bielszowicach, a także w Parku
Młodzieży przy ul. Podlas/ Bytomskiej. W sumie w tych miejscach pojawi się ok. 23 tys. bratków. MPGM TBS Sp. z o.o. inwestuje nie tylko

W listopadzie MPGM TBS sadził cebulki m.in.
przy ul. Górnośląskiej.

Posadzone w listopadzie kwiaty
powoli wyrastają z ziemi.

Wiosną kwiatowe dywany pojawiły się
przy ul. Parkowej.

w wiosenne dywany. Dzięki temu w Rudzie Śląskiej w coraz to nowych
miejscach możemy zobaczyć kolejne kwietniki. – W najbliższym czasie
planowane jest utworzenie zupełnie nowych kwietników w Parku przy
ul. Parkowej w okolicy dawnego rosarium w dzielnicy Nowy Bytom oraz
na zieleńcu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w dzielnicy Bielszowice. Niebawem pojawią się również nowe wazy z kwiatami w Parku im.
Augustyna Kozioła przy ul. Ballestremów/Piastowskiej w dzielnicy Ruda
– planuje Bogusław Waćko. – W poprzednim roku udało się utworzyć
nowe kwietniki na zieleńcu przy ul. Osiedlowej (były cmentarz ewangelicki), zieleńcu przy ul. 1 Maja/Magdziorza i Plantach imienia Księdza
Antoniego Gutsfelda przy ul. Katowickiej w dzielnicy Wirek. W tym roku
również będzie wykonywana na nich nasada kwiatów – wylicza.
W sumie na akcję wiosennego i letniego nasadzania kwiatów MPGM
TBS Sp. z o. o. planuje wydać ok. 80 tys. zł. – Duże koszty generują
również uzupełnienia sadzonek kwiatów na skutek kradzieży. Dlatego
w tym miejscu apelujemy do mieszkańców o czujność, w przypadku zauważenia czegoś podejrzanego prosimy o kontakt ze Strażą Miejską, która podejmie właściwe czynności – apeluje Bogusław Waćko. – Nasadzone kwiaty pielęgnowane są na bieżąco w ramach potrzeb. Przykładowo
W ubiegłym tygodniu bratki posadzono na skwerze w przypadku braku opadów, wykonywane jest podlewanie, kwiaty też są
przy Placu Niepodległości w Goduli. nawożone i odchwaszczane – dodaje.

W ubiegłym tygodniu bratki posadzono
w nowobytomskim parku.

Kwiaty zobaczymy także
w pobliżu stadionu Wawel Wirek.
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LUDZIE Z PASJĄ

REKLAMY

Harcerstwo uczy życia

Harcerstwo w Rudzie Śląskiej ma się dobrze. Świadczy o tym fakt, że coraz więcej dzieci i młodzieży chce
zapisać się do tej organizacji, a jej członkowie osiągają liczne sukcesy. Jednym z nich jest wyróżnienie dla
najlepszego komendanta hufca, przyznane komendantowi ZHP w Rudzie Śląskiej, Marcinowi Różyckiemu,
podczas tegorocznej VIII Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP.

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Foto: AL

– Proszę zdradzić, jaki powinien być najlepszy komendant hufca?
– Komendant musi być zdecydowany, kreatywny w działaniu, opanowany, a także mający wizję rozwoju swojego hufca i harcerstwa
w Rudzie Śląskiej. Powinien przede wszystkim
działać i nie bać się podejmowania dużych
przedsięwzięć i wyzwań. Dobry komendant
musi pogodzić pracę zawodową i życie rodzinne z pasją, czyli z harcerstwem. Bez tego nie da
się być dobrym instruktorem i komendantem.
Funkcja komendanta jest ciężką, społeczną pracą, ale da się ją wykonywać dobrze i połączyć
z innymi obowiązkami, jeśli się tylko chce.
– Od dwóch lat pełni Pan tę funkcję. Jaki
to był czas?
– Do naszego hufca należy sześćset osób.
Rudzki huﬁec to największa organizacja młodzieżowa w mieście, która liczy dwadzieścia
cztery drużyny – zuchowe, harcerskie i wędrownicze oraz drużyny „nieprzetartego szlaku”, składające się z osób niepełnosprawnych.
Prężnie również działa nasz „Krąg Seniora”.
Harcerzy jest coraz więcej. Działamy w prawie wszystkich dzielnicach Rudy Śląskiej. Nasza siedziba przy ulicy Szczęść Boże, czyli
Dom Harcerza, jest ciągle modernizowana.
Posiadamy dużą salę i scenę, na której nasi
harcerze szlifują swoje umiejętności wokalne.
Ale to nie wszystko – Ośrodek Obozowo-Biwakowy w Kuźnicy, który liczy już sobie 50
lat również jest modernizowany. Właśnie od
4 kwietnia zaczynamy budowę placu zabaw.
Huﬁec cały czas się rozwija, ale nie można powiedzieć, że to zasługa tylko komendanta. Jest
to zasługa wszystkich harcerzy. Ale na tym nie
kończymy. Moim marzeniem jest to, żeby
w każdej szkole podstawowej działała drużyna
harcerska. Jak na razie nie mamy jeszcze drużyny w Chebziu.
– Wnioskuję więc, że harcerstwo jest
w modzie?
– Cały Związek Harcerstwa Polskiego liczy
sto dwadzieścia jeden tysięcy członków. Taka

Marcin Różycki został wybrany najlepszym komendantem.
liczba zobowiązuje. Jest to największa organizacja młodzieżowa. Harcerstwo było, jest i będzie, bo to sposób na życie z wartościami i ideami harcerstwa, które są potrzebne młodym
ludziom. Żyjemy w takich czasach, kiedy
komputery i telefony komórkowe wypierają
wszystkie rzeczy związane z byciem harcerzem, czyli zwiady, biwaki, wycieczki, rajdy.
Co ważne, dzieci potraﬁą zostawić w domu
telefon i komputer i dobrze się bawić na cotygodniowych zbiórkach drużyn.
– Jest Pan harcerzem już prawie trzydzieści lat. Jak zaczęła się ta przygoda i pasja?
– Koledzy poszli na zbiórkę do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bykowinie i zabrali mnie ze
sobą. Najpierw byłem szeregowym harcerzem,
później zostałem zastępowym, następnie drużynowym, szczepowym, zastępcą komendanta
hufca, członkiem komendy hufca i w końcu
komendantem.
– Czy można powiedzieć, że harcerzem
może zostać każdy?
– Tak. W harcerstwie nie ma kryteriów wiekowych, ani żadnych innych. Harcerzem może

zostać także senior. Przyjmujemy dzieci już
w wieku od 6 lat, ale zdarzają się także drużyny, do których zapisuje się dzieci czteroletnie
i pięcioletnie. Najlepszą wizytówką, że warto
być z nami są nasi harcerze i rodzice zadowoleni z tego, czego uczą się ich dzieci. Naszym
sukcesem jest to, że często ludzie, którzy działają w harcerstwie, podejmują społeczne inicjatywy i działania w życiu dorosłym. Poza
tym harcerstwo uczy dyscypliny i samokontroli, daje chęć do działania i pomagania innym oraz dawania z siebie czegoś bezinteresownie.
– Czym dla Pana i także dla hufca jest
otrzymana niedawno nagroda?
– To dla mnie duże wyróżnienie i duży sukces. Ta nagroda jest dużo ważniejsza dla całego hufca niż dla mnie osobiście, ponieważ
świadczy o tym, że kierunek działań, który
obraliśmy dwa lata temu, jest właściwy i że
inni komendanci i władze chorągwi nas doceniają. Można powiedzieć, że to najwyższa
nagroda, jaką można dostać poza odznaczeniami ZHP.
Agnieszka Lewko

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

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

STOMATOLOG
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
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH ORAZ GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE RUDY ŚLĄSKIEJ
ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO
Obowiązujący na terenie Miasta Ruda Śląska system odbioru odpadów komunalnych poPRZEKAZANIA TAKICH ODPADÓW JAK:
lega na segregacji odpadów już w miejscu ich powstawania czyli w naszych domach.
papier
i
tektura,
tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, zużyte
Główną zasadą segregacji jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do
baterie
i
akumulatory,
świetlówki,
zużyte opony, tekstylia, przeterminowane leki, odpady
powtórnego przetworzenia.
problematyczne (termometry rtęciowe, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte
smary, oleje i kleje).
JAKIE SUROWCE ODDZIELAMY?
Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane z podziałem na szkło kolo- Zachęcamy do przekazywania odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komurowe i białe oraz odpady BIO.
nalnych.
Odpady wysegregowane zbiera się odpowiednio w pojemnikach lub w workach:
KOLOR NIEBIESKI

– papier

KOLOR ŻÓŁTY

– tworzywa sztuczne i metale

KOLOR ZIELONY

– Szkło kolorowe

KOLOR BIAŁY

– Szkło bezbarwne

PROBLEM Z TRANSPORTEM – ZADZWOŃ,
TEL. 32-242-21-10

KOLOR BRĄZOWY
– odpady BIO
No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak:
gruz, odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe takie jak stare meble, dywany,
wykładziny, urządzenia sanitarne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.?
ODPOWIEDŹ JEST JEDNA:
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH TZW. PSZOK
Do gminnego punktu zbierania odpadów można nieodpłatnie dostarczyć odpady komunalne, które nie zmieściły się nam w pojemnikach lub workach segregacyjnych lub nie
powinny się w nich znaleźć np.
• Odpady budowlane i rozbiórkowe
• Odpady wielkogabarytowe w tym meble
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Odpady zielone
• Zużyte opony

RAZEM DBAMY O ŚRODOWISKO

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ – ODBIÓR NIEODPŁATNY
•
•
•
•

GRUZ CEGLANY I BUDOWLANY
ODPADY REMONTOWE
OPONY
I INNE

•
•
•

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY
ODPADY ZIELONE

41-706 RUDA ŚLĄSKA, ul. Piotra Skargi 87
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-18.00 ORAZ SOBOTA 10.00-14.00
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Głosować można za pomocą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a
wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numer kandydatki na numer 71100 (na przykład: miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 22.03.2017 r.
od godz. 8.00 do 24.04. 2017 r. do godz. 12.00. Podczas ﬁnałowej gali, która odbędzie się 29 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

Rudy Śląskiej

2017

1. Agnieszka Hanek.

2. Wiktoria Nowrotek.

3. Natalia Przewieźlik.

4. Karolina Bakalarska.

5. Marta Baranowska.

6. Wiktoria Krzykowska.

7. Dominika Płaszczyk.

8. Marta Żuk.

9. Aleksandra Lein.

10. Marta Buszka.

11. Ewelina Tadej.

12. Oliwia Żwirowicz.

13. Natalia Żdanowska.

14. Sandra Płaszczyk.
REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Duża dawka muzyki i humoru

Publiczność w Osiedlowym Domu Kultury RSM „Matecznik” jak zawsze dopisała. Podobnie jak humory – zarówno
widzów jak i występujących podczas koncertu artystów. Za nami kolejny koncert pod hasłem „Gramy po śląsku”.
W piątek (24.03) na scenie „Matecznika” swoją nową płytę zaprezentował zespół „Mateusz Troll i Przyjaciele”. Nowe
utwory grupy bardzo spodobały się słuchaczom śląskiej muzyki. Na scenie pojawiły się także Claudia i Kasia Chwołka,
które tym razem zaprezentowały się z nowym członkiem grupy – akordeonistą Grzegorzem.
Wśród muzycznych występów nie zabrakło także Krzysztofa Procka w towarzystwie swoich tancerek oraz rudzkiego
rodzinnego duetu Karoliny i Adama Krawczyków. Zebrani w ODK RSM „Matecznik” mieli okazję wysłuchać premierowej
piosenki w wykonaniu Karoliny Krawczyk. Gościnnie pojawiła się także Dorota Pacholarz z zespołu Arkadia Band oraz
długo oczekiwany w tym miejscu zespól Jinks, który jak zawsze porwał wszystkich do wspólnej zabawy. Kolejną imprezę
z cyklu „Gramy po śląsku” poprowadzili Anna Włodarczyk i Arkadiusz Wieczorek.
AW

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują
Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki
z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary. Słuchajcie uważnie
w środę i czwartek o godzinie 18.10 na 88.7 FM.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod
nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla Czytelników
„Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło
krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy do 4 kwietnia. Koszt SMS-a 1,23 zł/
brutto.
1
2
3
4
5
6

1. obcas po śląsku
2. skwar po śląsku
3. sprężyna po śląsku
4. kąpielówki po śląsku
5. wtyczka po śląsku
6. złośnica po śląsku
7. zawrót głowy po śląsku

7

CO, GDZIE, KIEDY?
Miejskie Centrum Kultury – Nowy Bytom
2.04. godz. 17.00, „Zemsta Nietoperza” –
operetka J. Straussa w III aktach, w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu.
5.04. godz. 18.00, „Tabu pokarmowe w religiach” – wykład z cyklu „Od FaceBoga do
Facebooka”, prowadzenie: Maria Jolanta
Wolna – kulturoznawca i religioznawca.
5.04. godz. 9.00 – Przegląd taneczny w ramach Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
5.04. godz. 16.30, Klub Malucha – zajęcia
artystyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat, wstęp
wolny po wcześniejszej rezerwacji miejsca
pod numerem telefonu: 32 248-62-40,

Foto: Adam Helisz, Marek Chabrzyk

Miejska Biblioteka
Publiczna
30.03. godz. 18.00, Biblioteka Centralna
przy ul. Dąbrowskiego 18 – Weganizm. Inauguracja cyklu wykładów przygotowanych
przez Sylwię Falkiewicz.
31.03. godz. 18.00, Centrum Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” przy ul. Hlonda
29 – Dyskusyjny Klub Historyczny – Zbrodnie i procesy w Dwudziestoleciu Międzywojennym.
Szczegółowe informacje o imprezach dostępne są na stronach internetowych organizatorów.
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Ponad 100 miejsc parkingowych powstało przy cmentarzu komunalnym w Halembie, a ponad 50 – przy ul. Chrobrego w Bykowinie. Nowe parkingi
są już do dyspozycji kierowców. Ich budowa kosztowała łącznie 1,3 mln zł. W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na podobne inwestycje zarezerwowano w sumie 2,8 mln zł.

Kolejne 150 miejsc parkingowych
czeka na kierowców

Parking przy ul. 1 Maja mieści 104 samochody...
– Kwestia miejsc do parkowania to jeden z głównych tematów poruszanych
podczas moich spotkań z mieszkańcami.
Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się
wychodzić naprzeciw potrzebom kierowców – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Parking w Halembie to druga tak duża
inwestycja zakończona w ostatnich miesiącach – przypomina.
Halembski parking położony jest przy
ul. 1 Maja, w pobliżu cmentarza komu-

nalnego. – Oprócz samych miejsc postojowych, których jest 104, inwestycja
obejmowała również wykonanie zieleńców i oświetlenia LED. Dołożyliśmy też
parę elementów małej architektury.
Koszt zadania wyniósł 812 tys. zł – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji UM.
Kolejna zakończona właśnie inwestycja to miejsca parkingowe przy ul. Bolesława Chrobrego, otaczającej tzw. Osie-

dle Królów w Bykowinie. – Najwięcej
miejsc postojowych – 41 – przybyło
dzięki budowie nowego parkingu
przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Krzywoustego – informuje Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM.
– Część z nich ma bezpośredni dostęp
z ul. Chrobrego, do pozostałych prowadzi nowa droga manewrowa – dodaje.
Pozostałe nowe miejsca, w sumie 13,
zostały zlokalizowane w dwóch grupach. Uzupełniają one istniejące dotychczas miejsca parkingowe przy ulicy Bolesława Chrobrego, których nawierzchnia została w ramach zadania wymieniona. Inwestycja kosztowała 485 tys. zł
i objęła także wymianę opraw oświetlenia ulicznego przy nowym parkingu na
LED-owe.
Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku w dzielnicy Bykowina został
oddany do użytku parking na 96 miejsc
przy ul. Gwareckiej. Zadanie kosztowało 467 tys. zł, a obejmowało także wykonanie odwodnienia i oświetlenia.
W sumie w 2016 r. w Rudzie Śląskiej
przybyło prawie 250 miejsc parkingowych.

...a przy ul. Chrobrego przybyły w sumie 54 miejsca postojowe.
W tym roku miasto chce rozpocząć kolejne inwestycje związane z budową nowych parkingów. Mają one powstać przy
Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku, na
osiedlu Gierałtowskiego w Rudzie, przy ul.
Karola Goduli i Przedszkolnej w Goduli
oraz przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Bielszowicach. W planach jest również utwardzenie

terenu dużego parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu oraz opracowanie dokumentacji projektowych parkingów przy Gimnazjum nr 9 w Halembie,
Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie i ul.
Szramka w Bykowinie. Ogółem na te zadania w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano 2,8 mln zł.
WG

Nie każde drzewo można wyciąć

Od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych może wynieść kara za nielegalną wycinkę drzewa. Straż Miejska w Rudzie Śląskiej wraz z pracownikami magistratu sprawdza, czy wycinki
drzew, które prowadzone są w mieście, odbywają się zgodnie ze znowelizowanymi przez Sejm przepisami. Obowiązujące od początku tego roku regulacje prawne zezwalają wprawdzie
na wycinkę drzew bez zezwolenia, ale dotyczy to tylko osób będących właścicielami nieruchomości i gdy robią to w innym celu niż prowadzenie działalności gospodarczej. W pozostałych
przypadkach zezwolenie na usunięcie drzew może być już potrzebne.
– Wiele osób żyje w przeświadczeniu,
że po zmianie przepisów można wycinać
co się chce. Tak jednak nie jest. Ustawa
o ochronie przyrody ściśle precyzuje, kto
i kiedy może dokonać wycinki drzew bez
decyzji. Określa też wymiary drzew,
w przypadku których taka zgoda również
jest potrzebna. W ostatnim czasie dostaliśmy wiele sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców, którzy informowali
o usuwanych drzewach, stąd prowadzone przez miejskie służby kontrole miejsc,
gdzie taka wycinka jest lub była prowadzona – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
Kto i co zatem może wyciąć? Według
nowych przepisów w uprzywilejowanej
sytuacji są właściciele nieruchomości,
którzy dokonują wycinki drzew bez
względu na ich rozmiar, jednak na cele
inne niż prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą oni w myśl przepisów
usunąć drzewa bez zgłaszania tego faktu
oraz uzyskiwania w tym celu zezwoleń.
– Mieszkańcy muszą pamiętać, że usta-

wa mówi tu o właścicielach nieruchomości. Oznacza to, że dzierżawcy bądź
użytkownicy wieczyści muszą być ostrożni przy usuwaniu drzew z działek, ponieważ niektórych z nich bez odpowiedniej
zgody nie można wyciąć – informuje
Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska.
W myśl znowelizowanej ustawy
o ochronie przyrody osoby, które nie
spełniają kryterium własności lub drzewa usuwają na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą uzyskać zgodę na wycinkę drzew,
których obwód pnia na wysokości 130
cm przekracza 100 cm (dotyczy topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Dotyczy to także
krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m².
To, czy zapisy ustawy są przestrzegane w Rudzie Śląskiej, jest przedmiotem

kontroli prowadzonych przez Straż
Miejską, która wraz z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska sprawdza miejsca, gdzie dokonywana jest
wycinka drzew. – Podczas kontroli
sprawdzany jest stan własnościowy
działek oraz dokonywany jest pomiar
pni lub ściętych drzew. Zebrane dane
mogą być podstawą do nałożenia kar
– informuje Marek Partuś, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rudzie
Śląskiej. – Mieszkańcy, którzy zaniepokojeni są wycinką drzew w swojej okolicy, mogą ten fakt do nas zgłosić. Interwencja ta będzie sprawdzona – zapewnia.
Okazuje się, że kara za nielegalną wycinkę może być bardzo dotkliwa. Zgodnie z ustawą opłatę za usunięcie drzewa
ustala się mnożąc liczbę cm obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokości
130 cm przez stawkę opłaty. Ta ostatnia
określona została na poziomie 500 zł.
Oznacza to, że wycięcie bez zgody drzewa grubego na kilkadziesiąt cm może

Miejskie służby sprawdzają, czy wycinki prowadzone są legalnie.
kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Przy planowaniu wycinki zieleni
szczególną uwagę należy zwrócić także
na terminy jej prowadzenia. Od 1 marca
do 15 października, kiedy w Polsce trwa
okres lęgowy ptaków, usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone
z dużą rozwagą, po uprzednim przepro-

wadzeniu dokładnej kontroli zieleni.
Przed usunięciem drzewa stanowiącego
siedlisko chronionych ptaków należy
uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wyjątek
stanowi usuwanie gniazd ptasich w terminie od 16 października do końca lutego ze względów bezpieczeństwa lub
względów sanitarnych.
TK
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29 ośmioletnich szkół podstawowych (w tym trzy specjalne), cztery licea ogólnokształcące, sześć techników oraz siedem szkół branżowych I stopnia zacznie
funkcjonować od 1 września br. w Rudzie Śląskiej. Rudzcy radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Decyzję poprzedziła pozytywna opinia Śląskiego Kuratora
Oświaty. Zmiany związane są z rządową reformą szkolnictwa. Koszty jej wprowadzenia w mieście na najbliższe dwa lata oszacowano na ponad 2 mln zł.
Opracowanie nowej sieci placówek oświatowych poprzedzone było konsultacjami władz Rudy Śląskiej z nauczycielami i rodzicami.

Sieć szkół zatwierdzona

– Zatwierdzony przez radnych plan
sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent
miasta Ruda Śląska. – Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan
techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego
zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – wylicza.

Głównym założeniem reformy
oświaty, która obowiązywać będzie
od nowego roku szkolnego, jest utworzenie ośmioletnich szkół podstawowych i stopniowe wygaszanie gimnazjów. 1 września 2017 roku uczniowie obecnych klas szóstych rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły
podstawowej. Nie będzie już naboru
do I klas gimnazjalnych. Natomiast
uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych obiektach szkolnych do
31 sierpnia 2019 roku.

Według obowiązujących przepisów
dotychczasowe gimnazja mogą zostać
przekształcone w nowy typ szkoły,
bądź włączone w strukturę innej szkoły. W Rudzie Śląskiej według planu
nowej sieci szkół cztery gimnazja zostaną przekształcone w ośmioletnią
szkołę podstawową, siedem gimnazjów zostanie włączonych do szkół
podstawowych, jedno gimnazjum zostanie włączone do czteroletniego
technikum oraz jedno wchodzące
w skład zespołu szkół ze szkołą podstawową stanie się szkołą podstawową. Ponadto cztery gimnazja wcho-

dzące w skład zespołów szkół z liceami ogólnokształcącymi staną się liceami ogólnokształcącymi.
To jednak nie koniec zmian w systemie oświaty. Od nowego roku siedem
zasadniczych szkół zawodowych
funkcjonujących w mieście stanie się
szkołami branżowymi I stopnia. Ponadto 1 września 2019 roku trzyletnie
licea z mocy ustawy staną się czteroletnimi liceami, a czteroletnie technika
pięcioletnimi technikami.
Z kolei z dniem 1 września 2020 r.
zostanie zlikwidowana klasa I trzyletniego liceum ogólnokształcącego

i rozpocznie się wygaszanie trzyletnich
liceów
ogólnokształcących
oraz zostanie zlikwidowana klasa I
czteroletniego technikum i rozpocznie
się wygaszanie czteroletnich techników.
Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 25 szkół podstawowych, w tym
trzy specjalne, 17 gimnazjów, cztery
licea, sześć techników i siedem zasadniczych szkół zawodowych, w tym
jedna specjalna. W placówkach tych
uczy się ponad 14 500 uczniów, pracuje prawie 2000 nauczycieli i ponad
1000 pracowników niepedagogicznych.
IM

18 kwietnia w Rudzie Śląskiej rusza rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice mają czas do 28 kwietnia, a do szkoły poza obwodem do 8 maja. Jeżeli dziecko jest już przedszkolakiem i będzie kontynuowało edukację, to opiekunowie muszą złożyć wcześniej odpowiednią deklarację.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Nabór dzieci do przedszkoli i pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywać się będzie na zasadzie kryteriów
ustawowych i uchwalonych przez Radę Miasta. Kryteria określone przez
radnych mają zastosowanie w przypadku, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do szkoły poza obwodem, a liczba
kandydatów przekracza liczbę miejsc
w wybranej placówce. Nabór z zastosowaniem tych kryteriów będzie dotyczył też dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy, ale już w postępowaniu uzupełniającym.
Jeżeli rodzice zdecydują, że dziecko
pójdzie do szkoły podstawowej obwodowej, to wówczas wystarczy, że złożą
w szkole zgłoszenie. – Apelujemy do
rodziców, żeby zgłaszali dzieci jak najszybciej. Im szybciej rodzice zapiszą
swoje dzieci do szkoły, tym sprawniej
przebiega rekrutacja – podkreśla Anna
Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska.
Rekrutacja
do podstawówek
W Rudzie Śląskiej na składanie odpowiednich dokumentów i podań kandydaci mają czas od 18 kwietnia do
8 maja 2017 r.
Na przyjęcie do pierwszej klasy
w szkole podstawowej poza obwodem
wpływa m.in. to, czy rodzeństwo kandydata już uczęszcza do tej placówki
(32 pkt), bądź przedszkola znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły

(16 pkt). W rekrutacji liczyć się będzie
też fakt, że dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w tym samym
obiekcie co dana szkoła lub do przedszkola powiązanego organizacyjnie
z wybraną szkołą (8 pkt). O przyjęciu
będzie decydowało również to, czy rodzice pracują w pobliżu szkoły, do której chcą posłać dziecko (4 pkt), bądź
też, czy mieszkają tam osoby, które
wspomagają rodziców w opiece nad
dzieckiem (2 pkt).
Na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata określonych kryteriów komisja rekrutacyjna będzie miała czas
do 10 maja. 11 maja komisja ogłasza
listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Kolejnym
krokiem w rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.
Ma na to czas do 16 maja. 17 maja
szkoły będą musiały ogłosić listę osób
przyjętych i nieprzyjętych. Po tym terminie, jeżeli w szkole będą jeszcze
wolne miejsca, dyrektor placówki może ogłosić postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 13 czerwca.
Rekrutacja do przedszkoli
Nabór do miejskich przedszkoli rozpocznie się również 18 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia. Podobnie jak w roku ubiegłym będzie on prowadzony
z wykorzystaniem systemu elektro-

Rudzki Informator Samorządowy

nicznego. – W naborze elektronicznym
będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie
złożyć odpowiednią deklarację – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM w Rudzie Śląskiej.
Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola
miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko
będzie uczestniczyło w rekrutacji na
takich samych zasadach jak dziecko
zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Elektronicznego zgłoszenia
będzie można dokonać przez stronę:
rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
Jeżeli maluch będzie kontynuował
edukację przedszkolną w tej samej placówce, wystarczy, że rodzice złożą odpowiednią deklarację. Mają na to czas
od 3 do 10 kwietnia.
Osoby, które nie mają dostępu do
Internetu, mogą pobrać wniosek w każdym przedszkolu, wypełnić go odręcznie i złożyć w wybranej placówce.
– O przyjęciu dziecka do przedszkola
nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla Aleksandra Piecko.
– Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola
oraz harmonogram dostępne są w każdej placówce – dodaje.

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

Tak, jak w latach poprzednich, przy
naborze dzieci do rudzkich przedszkoli
publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica
bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje
dziecko oraz czy dziecko objęte jest
pieczą zastępczą – wylicza naczelnik
Wydziału Oświaty. – W przypadku
równorzędnych
wyników
na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez
Radę Miasta – dodaje Aleksandra
Piecko. Do najwyżej punktowanych
kryteriów drugiego etapu należy praca
obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt),
uczęszczanie rodzeństwa dziecka do
tej samej placówki, w której o miejsce
ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8
pkt).
22 maja, po weryfikacji wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rekrutacyjna
opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej
placówki. Tutaj również, pomimo zakwalifikowania dziecka, rodzic będzie
musiał potwierdzić wolę przyjęcia go

pisemnym oświadczeniem do 26 maja.
Następnie 31 maja zostanie podana do
wiadomości publicznej lista dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do danego
przedszkola. Jeżeli w przedszkolach
będą jeszcze wolne miejsca, zostanie
ogłoszone postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 5 czerwca.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje
27 przedszkoli publicznych, jeden zespół miejskich przedszkoli, w skład
którego wchodzą dwie placówki oraz
dwie szkoły podstawowe z oddziałami
przedszkolnymi. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W roku szkolnym 2017/2018 dzieci
w wieku 3-5 lat (urodzone w latach
2012-2014) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2011 r.) są obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne.
Co za tym idzie, rekrutacją objęte są
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Według danych Wydziału Oświaty
1 września 2017 roku naukę w szkole powinno rozpocząć około 1253 dzieci.  IM
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Realizacja rzeczowego funduszu remontowego
Jak co roku podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za ubiegły rok tj. za 2016
ADMINISTRACJA NR 1
– GODULA, ORZEGÓW
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

ADRES – NAZWA OBIEKTU
ZAKRES RZECZOWY
WYKONANIE
Zasoby A-1
Wymiana okien w lokalach mieszkalnych
78.404,04
Zasoby A-1
Refundacje za wymianę okien
11.624,00
Wojciecha Bogusławskiego 7,9,14,
Wymiana okien piwnicznych
1.445,75
Stanisławy Wysockiej 29,31
Heleny Modrzejewskiej 8b
Refundacja za wymianę pieca
1.000,00
Adama Huloka 5
1.000,00
Joanny 26
1.000,00
Heleny Modrzejewskiej 14
1.700,00
Zasoby A-1
Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych 84.007,62
Podlas 22
Remont instalacji domofonowej
2.246,40
Podlas 20e
2.538,00
Podlas 20c
2.538,00
Heleny Modrzejewskiej 14a,14b
4.514,40
Przedszkolna 7a
2.322,00
Podlas 10b
2.268,00
Przedszkolna 5a
2.538,00
Podlas 14
4.039,20
Joanny 9
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
8.488,24
Czereśniowa 7
Wymiana pionu wodnego kuchenno-łazienkowego
4.498,43
Podlas 20
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.881,54
Augusta Hlonda 5
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
8.652,83
Podlas 10c
Wymiana pionu wodnego kuchenno-łazienkowego
4.113,33
Antoniego Tiałowskiego 9
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.822,68
Podlas 6
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
15.423,52
Podlas 4
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
17.048,10
Podlas 26
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
16.570,15
Podlas 20d
Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej
6.945,59
Antoniego Tiałowskiego 9
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.574,83
Heleny Modrzejewskiej 1b
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
8.539,37
Przedszkolna 12
Wymiana pionu wodnego i części pionu kanalizacji w kuchni 9.894,71
Joanny 11
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.822,68
Przedszkolna 12
Wymiana pionu zimnej wody i odcinka kanalizacji sanitarnej 6.538,84
Podlas 20a
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
8.614,16
Podlas 12d
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.412,95
Podlas 4
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
17.068,90
Heleny Modrzejewskiej 1c
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
7.820,05
Przedszkolna 1b
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni i łazience
13.643,99
Podlas 36c
Wymiana pionu wodnego kuchenno-łazienkowego
3.249,95
Joanny 7
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.784,59
Heleny Modrzejewskiej 1b
Wymiana odcinka pionu zimnej wody
2.336,04
Przedszkolna 13b
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.826,03
Podlas 20
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
8.763,47
Czereśniowa 16c
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
8.566,06
Wojciecha Bogusławskiego 9
Wymiana pionu zimnej wody w kuchni i łazience
9.978,12
Heleny Modrzejewskiej 1d
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
8.642,25
Wojciecha Bogusławskiego 9
Wymiana pionu zimnej wody w wc
5.263,25
Podlas 12f
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.551,10
Podlas 22c
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience/wc
8.864,86
Podlas 22c
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
6.358,21
Heleny Modrzejewskiej 1d
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
9.066,82
Antoniego Tiałowskiego 9b
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
9.264,23
Heleny Modrzejewskiej 1
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
9.436,09
Heleny Modrzejewskiej 14
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
5.886,30
Podlas 6
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
13.224,11
Joanny 28d
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
9.129,02
Podlas 22b
Wymiana pionu zimnej wody kuchenno-łazienkoweg
4.793,72
Joanny 3
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
7.805,35
Modrzejewskiej 14
Wymiana odcinka pionu wod.-kan.w łazience
1.258,05
Tiałowskiego 9c
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.614,70
Przedszkolna 9
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
8.576,07
Podlas 36b
Wymiana pionu zimnej wody kuchenno-łazienkowego
4.920,05
Królowej Jadwigi 6a, Adama Huloka 5
Wymiana odcinka pionu wod.-kan.w łazience
2.733,86
Joanny 28d
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
8.800,10
Heleny Modrzejewskiej 8
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
7.233,75
Heleny Modrzejewskiej 20
Wymiana pionu wod.-kan.kuchenno-łazienkowego
7.820,05
Podlas 12f
Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni
5.327,50
Karola Goduli 25
Wymiana pionu wod.-kan.w łazience
8.436,02
Podlas 36-36e
Malowanie klatek schodowych
62.615,34

68. Fabryczna 2
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Joanny 7
Joanny 9
Kardynała Augusta Hlonda 1
Kardynała Augusta Hlonda 7
Stanisławy Wysockiej 29
Kardynała Augusta Hlonda 5
Przedszkolna 12
Podlas 36
Wojciecha Bogusławskiego 5
Wojciecha Bogusławskiego 7
Wojciecha Bogusławskiego 9
Wojciecha Bogusławskiego 14
Adama Huloka 5
Joanny 26,a,b,c
Podlas 22,a,b,c,d
Joanny 3
Fabryczna 6
Heleny Modrzejewskiej 14,a,b
Bytomska 5,a,b,c,d
Karola Goduli 25,a,b,c
Joanny 28,a,b,c,d

90. Czereśniowa 3B
91. Podlas 8
92. Podlas 10a
93. Podlas 12d
94. Podlas 36c
95. Bytomska 5,5a
96. Czereśniowa 5a
97. Czereśniowa 16
98. Przedszkolna 7a,7b
99. Wojciecha Bogusławskiego 14
100. Przedszkolna 11a,11b
101. Kard. Augusta Hlonda 7
102. Stanisławy Wysockiej 29
103. Przedszkolna 7
104. Bytomska 5A
105. Heleny Modrzejewskiej 8,a,b,c
106. Podlas 22e
107. Podlas 12c
108. Podlas 10c
109. Podlas 36b
110. Podlas 18
111. Czereśniowa 7b
112. Przedszkolna 5a
113. Przedszkolna 12
114. Heleny Modrzejewskiej 20
115. Podlas 20
116. Podlas 10
117. Czereśniowa 7
118. Czereśniowa 7b
119. Podlas 12
120. Podlas 24
121. Podlas 8
122. Podlas 22
123. Heleny Modrzejewskiej 14
124. Podlas 10a,b,c,e
125. Przedszkolna 9,9a
126. Przedszkolna 9,9a
127. Wojciecha Bogusławskiego 7
128. Królowej Jadwigi 6/Adama Huloka 5
129. Podlas 10a
130. Podlas 8
131. Fabryczna 2,6,Joanny 3,7,9,11
132. Bytomska 7
133. Fabryczna 2
134. Podlas 10b
135. Królowej Jadwigi 6
136. Joanny 26a
137. Podlas 6

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy z czujnikiem
ruchu i zmierzchowym

Wymiana opraw oświetleniowych,
tablic głównych i administracyjnych
Wymiana opraw oświetleniowych,
wlz i skrzynek rozdzielczych
Remont poziomej instalacji gazowej

Remont poziomej i pionowej instalacji gazowej
Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej

Remont instalacji gazowej w mieszkaniach

Remont dachu
Wymiana rynien i rur spustowych
Remont pustostanu
Naprawa i malowanie tynków ścian elewacji
Refundacja za wymianę instalacji elektrycznej
Wymiana drzwi w wózkowni
Malowanie wejść przybudówek
Naprawa tynków i wymiana drzwi w wózkowni
Wymiana drzwi do wózkowni i piwnicy
Wymiana drzwi do piwnicy

Wymiana drzwi wejściowych do wejścia na dach

3.433,71
5.150,57
5.150,56
5.513,31
2.756,66
3.711,04
2.756,66
5.931,38
10.804,10
7.527,54
3.763,77
3.763,77
3.711,03
2.680,43
4.902,21
8.621,75
3.433,71
3.422,20
4.509,92
6.513,30
16.571,66
14.601,92
13.392,69
7.324,58
4.140,24
3.170,42
5.476,49
7.342,52
6.457,59
5.119,47
11.434,15
7.762,39
6.027,99
6.264,77
5.938,63
5.744,90
7.553,67
17.952,00
5.051,38
1.681,82
1.752,01
919,84
3.394,77
2.377,19
2.601,48
2.046,87
617,79
1.659,28
1.825,43
1.368,30
1.609,63
1.876,10
1.129,37
1.850,05
1.880,03
1.031,52
31.218,18
30.646,99
5.844,71
1.546,31
2.058,44
796,38
1.040,94
12.946,46
1.479,46
2.128,14
450,48
1.010,70
776,56
2.107,33
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138. Zasoby A-1

Wymiana szyb,zamków,samozamykaczy,
stopek, rygli w drzwiach wejściowych
139. Zasoby A-1
Montaż nawiewników
140. Czereśniowa 9
Montaż nowego słupa oświetleniowego
141. Kr.Jadwigi 6/A.Huloka 5
Wykonanie instalacji monitoringu
142. Przedszkolna 1-3
Remont placu zabaw
143. Podlas 8-14
Remont chodników
144. Garaże Szyb Zoﬁi
Naprawa drogi dojazdowej
145. Podlas 2
Naprawa drogi przed parkingiem
146. Podlas 4
Położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku
147. Fabryczna 2
Przełożenie kostki na chodniku
148. Podlas 4
Wykonanie parkingu
149. Podlas 36a
Remont chodnika
150. Podlas 36-40
Remont chodnika
151. Joanny 14
Naprawa parkingu
152. Czereśniowa 3-5,Podlas 4,Podlas 10
Naprawa chodnika z kostki brukowej,
nawierzchni asfaltowej dróg i parkingu
153. Heleny Modrzejewskiej 1,Szyb Zoﬁi
Remont nawierzchni żużlowej
154. Bytomska 7,Podlas 6
Naprawa parkingów – uzupełnienie kruszywem nawierzchni
155. Joanny 14a
Wymiana okna
156. Joanny 14b
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody
157. Joanny 14b
Wymiana instalacji wodnej,naprawa tynków,kafelkowanie
158. Joanny 14b
Malowanie korytarza i pomieszczenia sanitarnego
159. Joanny 14a
Usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej
160. Podlas 34
Malowanie tynków ścian i suﬁtów,grzejników,drzwi,szafek
161. Wojciecha Bogusławskiego 7
Ekspertyza ornitologiczna przed dociepleniem budynku
162. Wojciecha Bogusławskiego 9
163. Wojciecha Bogusławskiego 14
164. Stanisławy Wysockiej 29
165. Stanisławy Wysockiej 31
166. Wojciecha Bogusławskiego 7
Montaż budek lęgowych dla ptaków
167. Wojciecha Bogusławskiego 9
168. Wojciecha Bogusławskiego 14
169. Wojciecha Bogusławskiego 7
Ocieplenie budynku i roboty dodatkowe
170. Wojciecha Bogusławskiego 9
171. Wojciecha Bogusławskiego 14
172. Podlas 18
Mapa własności
173. Podlas 24
174. Heleny Modrzejewskiej 8,14,20,
Podlas 18,24

Opłata dot.kolorystyki docieplenia

RSM | 29.03.2017

2.251,67
3.643,92
3.659,69
2.222,61
19.932,59
100.030,66
1.277,61
324,66
261,18
477,60
18.975,28
28.649,74
16.878,72
9.473,56
20.572,00
28.821,98
1.853,91
2.613,62
3.378,61
3.858,20
6.604,70
1.291,66
4.233,77
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
365,33
1.826,65
182,66
754.915,31
752.717,82
760.844,74
7.921,20
7.921,20

6.

85,00

ADMINISTRACJA NR 2
– NOWY BYTOM, OS. OBR. WESTERPLATTE
LP ADRES – NAZWA OBIEKTU
1. Zasoby Adm-2
Refundacja za wymianę okien
2. Smolenia 6
Smolenia 4
Obj.5, J. Markowej 17
J. Markowej 15
Objazdowa 7
J.S. Dworaka 9,9c
Kolista 7
Spółdzielcza 7
3. Obr. Westerplatte 6,8
Objazdowa 5,5a
Obr. Westerplatte 9,9a
P. Niedurnego 38
4. Obr. westerplatte 6,8
Obr. Westerplatte 10
Obr. Westerplatte 11,11a
Objazdowa 5,5a
Pokoju 8
Pokoju 16
Obr. Westerplatte 8,10
Pokoju 3,3a
Objazdowa 5,5a,7,7a
J.S. Dworaka 9b,9c
Pokoju 10
Ks.J. Szymały 10
Ks.J. Szymały 4,6,8
Pokoju 8
5. P. Niedurnego 38b
J. Markowej 15
J. Markowej 17
Smolenia 2,2a
Obr. Westerplatte 17
Smolenia 4a
Smolenia 6
Chorzowska 25a
Chorzowska 23,23b
Objazdowa 7
Objazdowa 5
Pokoju 3,3a
Pokoju 8

ZAKRES RZECZOWY
Wymiana stolarki okiennej u lokatorów

WYKONANIE
75.731,77
7.159,00
Remont drogi wjazdowej oraz wykonanie chodnika
8.647,18
jw.
10.664,45
jw.
17.970,02
Remont drogi wjazdowej oraz poszerzenie chodnika
33.010,57
Wykonanie chodnika wdłuż drogi
4.668,39
Wykonanie drogi dojazdowej do pl. gospodarczego
33.932,37
Wykonanie utwardzenia pl.gospodarczego
4.697,41
jw.
1.421,89
Malowanie parterów klatek schodowych
10.277,31
Malowanie klatek schodowych
25.192,64
jw.
21.443,03
Malowanie przejść, zsypów oraz usunięcie graﬃti
25.542,99
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
15.781,19
Wym. inst.elektr.w piwnicy oraz opraw świetl.kl.schod.
16.894,23
Wym. WLZ,RG,RL, przew.zasilających mieszkania
30.463,10
Wym. WLZ,RG oraz inst.oświetl.kl.schodowych
37.775,52
jw.
28.690,02
Wym. WLZ,RP, oświetl. piwnicy i kl.schodowej
23.423,27
Modernizacja inst. domofonowej
18.403,20
jw.
11.881,08
jw.
12.722,40
Wyk.cyfrowej inst. domofonowej
17.724,10
Wym. opraw oświetl.na energooszczędne w kl.schod.
1.569,02
jw.
2.967,88
Roboty odgromowe
13.148,26
jw.
897,69
Wym. pionu wod.-kan.w mieszkaniach
22.554,67
Wym. pionów wod.-kan.w mieszkaniach
6.900,27
jw.
6.489,55
Wym. pionu wod.-kan oraz odcinka kanal.deszczowej
26.729,37
jw.
23.293,39
Wym. pionów wod.-kan.w mieszkaniach
17.448,89
jw.
17.683,47
jw.
8.729,01
jw.
23.975,35
jw.
9.232,97
jw.
8.202,47
jw.
20.378,97
jw.
14.299,52

7.
8.

9.

Pokoju 16
Ks.J. Szymały 8b
Kolista 3
Obr. Westerplatte 10b,10c
Obr. Westerplatte 11d
J.S. Dworaka 9a
J.S. Dworaka 11,11a
Spółdzielcza 1
Spółdzielcza 3
Spółdzielcza 5b
Ratowników 7a
Chorzowska 23
Objazdowa 15
Ks.J. Szymały 4b,6c
P. Niedurnego 38c
Ratowników 7a
Obr. Westerplatte 11-11d
Kolista 3,3a
Ratowników 7,9
P. Niedurnego 38
Chorzowska 23
Spółdzielcza 7
Obr. Westerplatte 8-8d
Obr. Westerplatte 6
Obr. Westerplatte 6,8
Obr. Westerplatte 6,8
Obr. Westerplatte 10
Obr. Westerplatte 15c
Ks.J. Szymały 10a, 10b, 10c
Smolenia 2
Pokoju 3a
Chorzowska 23
Kolista 5,7
Obr.Westerplatte 6,11
J.S. Dworaka 9
Kolista 5
J.S. Dworaka 9
Objazdowa 13,15,17
Obj. 5, J. Markowej 17
J. Markowej 15
Damrota 7
Objazdowa 7
Smolenia 2,4,6
P.Niedurnego 38
Objazdowa 5
Obr. Westerplatte 6,8
Objazdowa 17
Objazdowa 5a
P. Niedurnego 38
J.S. Dworaka 9b,9c
Ks.J. Szymały 10b
J.S. Dworaka 9
P. Niedurnego 38b
P. Niedurnego 38b
Obr. Westerplatte 6
Obr. Westerplatte 8
Obr. Westerplatte 6
Objazdowa 13,15,17
Objazdowa 17
Magazynowa 12
Pokoju 18-Adm-2

jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw,
jw.
jw.
jw.
jw.
Wym. oraz czyszczenie odcinka kanal. deszczowej
Przebudowa poziomu z.w.w piwnicy
Wym. odcinka kanalizacji deszczowej
Wym. odcinka kanalizacji sanitarnej
Wym. wewnętrznej inst.gazowej
Rem. inst. gazowej w poziomie piwnic z wym. zaworów
Wym. inst. gazowej w poziomie piwnic
jw.
Wymiana wodomierzy w mieszkaniach
jw.
jw.
Rem. naświetli, naprawa stopnic,wym. rur deszczówki
Remont daszków nad balkonami
Rem. daszków wejściowych oraz kotwienie ścian
Wymiana włazów dachowych
Wymiana naświetli kl. schodowych
Wykonanie poręczy na kl.schodowej
Przemurowanie kominów
Ocieplenie piwnicy
Remont muru oporowego
Zabudowa urządzeń zabawowych
jw.
jw.
jw.
Zabudowa piaskownicy
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
Częściowe wyk. ogrodzenia pl. zabaw i boiska
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
jw.
Refundacja za wymianę pieca Żar
Roboty dociepleniowe poza audytem
jw.
Projekt wykonania przebudowy inst. gazowej
Wyk. i montaż inst.zraszaczy p.poż.w komorach zsyp.
Wym.drzwi wejściowych do kl. schodowych
Wymiana okienka na kl.schodowej
Wymiana skrzynek z wyłącznikami oraz sterownika
Konserwacja dźwigów oraz wyk. monitoringu
Modernizacja dźwigów
Docieplenie budynku
jw.
Remont naświetli klatek schodowych
Opinia ornitologiczna oraz opłata skarbowa
Częściowe docieplenie budynku
Prace remontowe RSM
Rem. inst. elektr., wyk.ścianek kartonowo-gipsowych,
położenie pł. podłogowych, paneli oraz malowanie

7.244,01
19.329,27
9.195,68
13.242,36
8.612,33
32.804,36
44.049,57
19.933,55
17.951,47
8.877,75
18.920,89
13.448,56
2.790,62
13.712,50
3.076,40
5.296,28
30.994,17
9.968,40
36.846,75
59.292,24
5.736,96
4.302,72
27.389,83
32.389,55
17.804,78
21.411,18
14.153,93
2.034,90
51.159,42
899,27
11.982,91
9.150,49
8.219,04
9.651,94
7.956,99
2.465,85
8.610,25
4.710,60
2.005,77
2.045,38
149,98
966,08
3.347,86
3.735,82
2.400,00
401.804,79
320.132,05
6.150,00
38.685,34
4.310,45
463,26
5.073,57
4.412,12
266.392,80
561.248,41
751.324,00
31.113,36
2.782,00
413.885,18
14.793,90
39.607,04

ADMINISTRACJA NR 3
– RUDA 1
LP ADRES – NAZWA OBIEKTU
1. Bzów 1

2.

Bzów 1a,1b

3.

Magazynowa 6

4. Magazynowa 10

ZAKRES RZECZOWY
WYKONANIE
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem
146 645,96
Ocieplenie ścian budynku
219 265,98
Remont instalacji elektrycznej
864,51
Remont domofonu
2 052,00
Wymiana drzwi wejściowych
3 274,83
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem
339 853,81
Ocieplenie ścian budynku
528 031,12
Remont instalacji elektrycznej
2 800,64
Remont domofonu
4 266,00
Wymiana drzwi wejściowych
9 551,12
Konserwacja inst. elektrycznej
3 559,45
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem
281 054,12
Ocieplenie ścian budynku
475 905,29
Kotwienie ścian, montaż budek lęgowych, wymiana drzwi 16 115,09
Konserwacja inst. elektrycznej
1462,60
Remont domofonu
4644,00
Przesunięcie grzejników na klatce schodowej
2 311,28
Instalacja hybrydowej wentylacji
24 391,96
Roboty dodatkowe związane z ociepleniem
401 020,89
Ocieplenie ścian budynku
444 481,60
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5.
6.

Mickiewicza 7
Mickiewicza 8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Magazynowa 8
zasoby ADM 3
zasoby ADM 3
zasoby ADM 3
lokale własne
Słowiańska 3

13. Różana 2 i 4
14. Mickiewicza 5 i 7
15. Wolności 23
16. Wolności 7
17. Norwida 6
18. Norwida 20
19. Norwida 24
20. Nałkowskiej 2
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nałkowskiej 4
Fiołków 8,10
Wolności 90
Wolności 20

Zasoby ADM 3
Wieniawskiego 14
Zasoby ADM 3
Mickiewicza 6
Bzów 3
Fiołków 2
Norwida 19
Norwida 14
Fiołków 4

Kotwienie ścian, montaż budek lęgowych,wymiana drzwi
Remont instalacji elektrycznej
Remont domofonu
Przesunięcie grzejników na klatce schodowej
Konserwacja inst. elektrycznej
Usunięcie uszkodzeń ściany po zalaniu
Wymiana drzwi wejściowych do budynku
Wymiana linki ogranicznika prędkości
Konserwacja inst. elektrycznej
Montaż nawiewników okiennych
Wymiana okien
Refundacje za okna
Remont pomieszczeń biurowych
Wymiana poziomów instalacji gazowej
Remont instalacji elektrycznej w klatce schodowej
odszkodowanie
Remont instalacji elektrycznej w klatce schodowej
Remont instalacji elektrycznej w klatkach schodow.
Remont instalacji elektrycznej w klatkach schodow.
Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
Remont instalacji elektrycznej w klatkach schodow.
Mapa własności do projektu na centr.ogrzewanie
Remont instalacji elektrycznej
Wymiana rozdzielni głównych WLW-u i uziomu
wyrównawczego w klatkach
Remont instalacji elektrycznej
Remont instalacji elektrycznej
Remont pomieszczeń zsypowych
Remont instalacji elektrycznej
Remont instalacji elektrycznej
Konserwacja inst. elektrycznej
Wykonanie audytu energetycznego
Uszczelnienie przewodu kominowego
Wymiana wodomierzy
Uszczelnienie instalacji gazowej
Remont inst. elektrycznej
Opinia ornitologiczna i chipterologiczna
Urządzenia zabawowe
Wymiana wodomierzy
Remonty wind
Wymiana przyłącza SZR
Remont inst. elektrycznej
Remont inst. elektrycznej
Konserwacja inst. elektrycznej
Naprawa dróg i chodników
Konserwacja inst. elektrycznej

43 953,38
32 188,57
6 966,00
2 143,17
5 991,99
386,63
2 568,24
2 474,70
5 114,48
3 049,92
280 721,45
29 189,00
54 053,91
31 020,83
16 804,50
1 000,00
9 764,16
10 585,67
8 296,54
1 741,00
4 504,42
550,00
284,29
93 680,80
1 918,95
3 636,35
7 961,47
3 778,20
3 513,43
8 165,29
26 391,34
2 199,81
31 613,04
5 871,56
2 261,07
2 541,00
14 100,47
22 512,09
6 783,56
5 400,00
10 412,39
3 749.67
2 941,45
15 863,22
3 181,02

ADMINISTRACJA NR 4
– HALEMBA, KOCHŁOWICE
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ADRES – NAZWA OBIEKTU
ZAKRES RZECZOWY
WYKONANIE
Zasoby ADM-4
Wymiana stolarki okiennej
31 461,13
Zasoby ADM-4
Refundacja za wymianę stolarki okiennej
825,50
Zasoby ADM-4
Montaż nawiewników okiennych
21 082,68
Energetyków 7,17,Solidarności 4,8,10,
Uszczelnienie przewodów kominowych
53 312,46
Miodowa,Miedzyblokowa 14, Racławicka 1
Solidarności 10
Remont instalacji elektrycznej
95 416,48
Solidarności 8
Remont instalacji elektrycznej
95 396,94
Solidarności 6
Remont instalacji elektrycznej
95 436,12
Energetyków 19
Remont instalacji gazowej
105 002,97
Solidarności 19
Remont instalacji gazowej
104 986,67
Solidarności 26
Remont instalacji gazowej
126 377,87
Zasoby ADM-4
Remont placyków gospodarczych
65 068,80
Zasoby ADM-4
Remont mienia gruntowego
7 482,31
Magazynowa 12+ADM-4
Remont lokali własnych
9 652,02
Solidarności 11
Wykonanie PT remontu instalacji gazowej
6 027,00
Solidarności 19,26, Energetyków 8,17,19 Wykonanie PT remontu instalacji elektrycznej
15 375,00
Energetyków 17,
Naprawa wylewek balkonowych, uszczelnienie elewacji
10 058,26
Solidarności 4,10,15
Energetyków 7,8,11,13, Międzyblokowa 12,14
Usunięcie graﬃti
21 102,21
Energetyków 11,13
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
16 151,67
naprawa urządzeń zabawowych
Energetyków 19
Modernizacja instalacji domofonowej
5 874,12
Racławicka 1
Modernizacja instalacji domofonowej
3 160,51
Solidarności 19
Modernizacja instalacji domofonowej
11 232,00
Miodowa 16
Modernizacja instalacji domofonowej
4 482,00
Energetyków 1
Remont instalacji odgromowej
8 030,14
Solidarności 11
Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej
4 188,57
Solidarności 10
Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej
2 912,70
Międzyblokowa 12
Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej
18 784,64
Międzyblokowa 7
Wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej
9 396,36
Racławicka 1
Wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej
21 834,78
Energetyków 1b/4-20
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
5 030,59
Międzyblokowa 12b/4-25
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
14 353,44
Olszynowa 5b/2-19
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
7 253,69
Energetyków 17/3-15
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
4 269,72
Solidarności 4a/3-15
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
4 213,54
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Racławicka 1a/6-15
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
1 950,39
Miodowa 20/5-25,2-22
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
14 656,10
Międzyblokowa 5
Wymiana legalizacyjna wodomierzy
5 826,60
Racławicka 1b-1d
Remont naświetli dachowych
32 390,59
Międzyblokowa 12/19
Uprzątnięcie pustostanu
2 707,29
Energetyków 19
Ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi 1 143 476,79
Solidarności 19
Ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi 1 181 534,23
Energetyków 19,Solidarności 19
Montaż budek lęgowych
7 671,96
Solidarności 4,6,8,10
Opinia chiropterologiczna i ornitologiczna, opłata skarbowa
7 432,00
Łukasiewicza 9,Oświęcimska 85
Naprawa – konserwacja wind
747,14
Łukasiewicza 9
Naprawa systemu oddymiania
6 469,20
Łukasiewicza 9,Oświęcimska 85
Wypłata odszkodowań
318,07
Oświęcimska 85 pion mieszkania nr 1
Wymiana pionowej instalacji wodnej
19 391,76
Oświęcimska 85a pion mieszkania nr 4
Wymiana pionowej instalacji wodnej
17 884,51
Oświęcimska 85b/2-52
Wymiana pionowej instalacji wodnej i C.O.
22 328,14
Łukasiewicza 9b/3-43
Wymiana pionowej instalacji wodnej
12 580,87
Oświęcimska 85a/4-44
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan.
16 309,95
Oświęcimska 85
Remont instalacji odgromowej
1 564,62
Oświęcimska 79
Remont instalacji odgromowej
5 934,00
Oświęcimska 85
Wymiana opraw oświetleniowych
35 877,60

ADMINISTRACJA NR 5
– WIREK, BIELSZOWICE
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ADRES – NAZWA OBIEKTU
ZAKRES RZECZOWY
WYKONANIE
Zasoby ADM-5
Wymiana stolarki okiennej (z listy + awaryjne)
144 252,35
Zasoby ADM-5
Refundacja za wymianę stolarki okiennej
12 187,30
ul. Chroboka 24/4,34/1,24/1
Frezowanie przewodu kominowego montaż wkładu kominowego 9 588,78
ul. Równoległa 1,5
Wymiana wodomierzy
4 840,56
ul. Chroboka30/4,
Uszczelnienie przewodów kominowych wkładem ALUFOL
4 276,53
ul. Ks. Niedzieli 45/1,ul.Główna 24a/4
ul.Paderewskiego 1b/9,
Kamerowanie przykanalików przewodów kominowych
1 669,83
ul. Jankowskiego 16b/12
ul. Ks.Niedzieli31,31a,31b,
Remont i uszczelnienie przewodów kominowych
146 267,20
ul.J. Curie4a/9,ul.Paderewskiego1/44,
ul. Jankowskiego 18,16,ul.Paderewskiego 11
Remont instalacji elektrycznej
62 456,09
ul. Elsnera 3,4,ul.Jankowskiego 18
Malowanie klatek schodowych
94 227,92
ul. Ks. Niedzieli 31,ul.Elsnera 4
Kotwienie warstw fakturowych ścian
19 861,64
osłonowych elewacji oraz montaż budek lęgowych dla ptaków
ul. Główna 26-28
Budowa zjazdu z drogi publicznej i parkingu
35 336,25
ul. Chroboka 32-34,28-30,
Montaż wodomierzy kontrolnych oraz podpionowych
31 967,13
ul. Ks. Niedzieli 35,35b,49b,41,43,45 ul.Elsnera 2-2c,
ul. Jankowskiego 18b,18c,ul.Paderewskiego 15-15c,1a
Zasoby ADM-5
Montaż nawiewników
15 924,60
ul. Ks.Niedzieli 43
Wymiana pionów wod.-kan. oraz udrożnienie kanalizacji zewnęt. 14 934,14
ul. Paderewskiego 7b,7c,
Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
73 306,02
ul. Główna 20
ul. Paderewskiego 7c
Wymiana pionowej instalacji wod.-kan. i pionu deszczówki 22 501,85
ul. Ks. Niedzieli 49b,
Wymiana pionowej instalacji wodno-kanalizacyjnej
133 664,74
ul. Główna 26,ul.Elsnera 4,ul.Jankowskiego 18c,
ul. Paderewskiego 7b,ul.Chroboka 30,24,
ul. Kempnego 2c
ul. Elsnera 3a,ul.Chroboka 16-18,
Wymiana poziomej inst. wodno-kanalizacyjnej
17 537,02
ul. Chroboka 32-34
ul. Paderewskiego 1,
Remont chodnika
21 861,58
ul. Jankowskiego 18,ul.Główna 28
ul. Ks.Niedzieli 35
Naprawa nawierzchni drogowej
10 025,75
ul. Ks.Niedzieli 49,43,47,45,41,
Wykonanie audytu energetycznego docieplenia budynku 125 819,73
ul. J.Curie 4,ul.Kempnego 2,4,
ul. Jankowskiego 18-18c,ul.Fitelberga 12
ul. Ks. Niedzieli 31,ul.Elsnera 3,
Modernizacja instalacji domofonowej
33 588,00
ul. Paderewskiego 13,13b
ul. Jankowskiego 18b,16b,
ul. Paderewskiego 3
Wymiana falownika w kabinie sterowej
9 341,61
ul. Jankowskiego 18b,18c
Remont instalacji gazowej
96 763,57
ul. Elsnera 4-4a
Ocieplenie budynku
404 891,90
ul. Elsnera 2-2c
Ocieplenie budynku
623 674,88
ul. Elsnera 1
Ocieplenie budynku
476 315,08
ul. Ks. Niedzieli 41,43,45,47,
Wykonanie map własnościowych
4 059,00
ul .J. Curie 4,ul.Fitelberga 12
ul. Ks.Niedzieli 31
Opinia ornitologiczna
600,00
ul. Magazynowa 12,
Remont pomieszczeń biurowych
31 404,10
ul. Różyckiego 30
ul. Paderewskiego 9
Wymiana podłoża oraz krawężników na parkingu
3 937,13
ul. Ks. Niedzieli 31
Docieplenie budynku
604 608,50
Zasoby ADM-5
Naprawa uszkodzonej elewacji,balkonów,
81 506,19
montaż kratek wentylacyjnych
ul. Elsnera 3-3c
Docieplenie budynku
191 985,17
ul. Jankowskiego 18a
Wymiana systemu sterowania dźwigiem
31 990,68
ul. Jankowskiego 16b-16c
Konserwacja dźwigów
1 848,69

ADMINISTRACJA NR 6
– BYKOWINA
LP
1.
2.
3.

ADRES – NAZWA OBIEKTU
Szpaków 51
Szpaków 47/ 19-20
zasoby ADM6

ZAKRES RZECZOWY
Rozbiórka zbiornika na dachu+remont dachu
Częściowy remont dachu
Wymiana okien + refundacje (138 szt. = 267,40 m2)

WYKONANIE
29 886,88
18 900,00
125 525,09
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www.wiadomoscirudzkie.pl
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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21.
22.
23.
24.
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28.
29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

zasoby ADM6
wymiana drzwi wejściowych (3 szt.)
zasoby ADM6
Montaż nawiewników w oknach
Szybowa 4
Malowanie kl. schodowej
Józefa Grzegorzka 9
Malowanie kl. schodowej
Alfonsa Zgrzebnioka 4
Malowanie kl. schodowej
Franciszka Wilka 8,10
Malowanie kl. schodowej – parter
Szpaków 15
Wykonanie placyku do gry w koszykówkę
Alfonsa Zgrzebnioka 18-20
Likwidacja zalewiska
Brygadzistów 1
Remont chodnika
Szpaków 27-29 do schodów
Remont ciągu pieszego
Drozdów 4
Remont chodnika wzdłuż przedszkola
Szpaków 5 do Drozdów
Remont ciągu pieszego
Szpaków 29-31
Remont chodnika z odwodnieniem
klub COUNTRY
Remont schodów
Gwarecka 23
Wymiana zaworów gaz.podpionowych
ks.A.Potyki 14
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Skowronków 16a/m 3-15
Wymiana pionów wody i kanalizacji
F. Wilka 5a/ m.3 do 30
Wymiana pionów wody
F. Wilka 7 /m 2-29
Wymiana pionów wody i kanalizacji
F. Wilka 7a/m 3-30 kuchnia
Wymiana pionów wody i kanalizacji
F. Wilka 8/ m.3 do 30 kuchnia
Wymiana pionów wody
Kopalniana 8
Wymiana pionów wody
Kopalniana 14/ m 1-13
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Kopalniana 16/m 2-14
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Kopalniana 20/ m 2 do 14
Wymiana pionów wody
Kopalniana 22a
Wymiana pionów wody + poziomu kanalizacji
Brygadzistów 1
Wymiana odcinka instal.c.o.
Brygadzistów 4 m 1-13
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Brygadzistów 7a
Wymiana pionów wod.-kan.
Sztygarska 3a/m 1-13
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Sztygarska 7a/m 1-9
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Gwarecka 25/ m.2 do 19
Wymiana pionów wod.-kan.
Gwarecka 15
Wymiana pionów wody + poziomu kanalizacji
Al.Zgrzebnioka 16a m 1-19
Wymiana pionów wody i kanalizacji
Al.Zgrzebnioka 18-20
Wykonanie nowego przył.kan.sanit.
Józefa Grzegorzka 12
Wymiana pionów instalacji wody
Szpaków 9-11-13
Wymiana pionów wod.-kan.
Szpaków 25-27
Wymiana pionów wod.-kan.
Szpaków 29-31
Wymiana pionów wod.-kan.
Szpaków 37
Wymiana pionów wod.-kan.
III jednostka mieszkaniowa
Wymiana wodomierzy
Al. Zgrzebnioka 2,4,14,16,18,20,22,
Gwarecka 15,19,25,27,31,J.Grzegorzka 1,4,10,12
45. Szybowa 4
Wym.osprzętu elektr. w kl.schodowej
46. Szybowa 6
Remont RG+wentyl.,naprawa inst.elektr.+p-przep
47. F. Wilka 7,6; Kopaln.18-20
Remont RG+wentyl.,naprawa inst.elektr.+p-przep
48. Józefa Grzegorzka 12
Remont RG+wentyl.,naprawa inst.elektr.+p-przep
49. Alfonsa Zgrzebnioka 14
Remont RG+oświetlenie piętra
50. Szpaków 51
Remont RG+wentyl.,.+inst.p-przep.+oświet.LED
51. Szpaków 53
Remont RG+wentyl.,.+inst.p-przep.+oświet.LED
52. Kopalniana 10
Wym. osprzętu i instalacji elektr.na parterach
53. F. Wilka 10
Wymiana złącza SZR
54. F. Wilka 8-10
Wym.osprzętu oświetl.na parterze+zabud.wentyl.
55. F. Wilka 8
Wymiana złącza SZR
56. F. Wilka 5,6
Modernizacja wentylacji
57. Wincentego Pośpiecha 2
Modernizacja wentylacji
58. Wojciecha Korfantego19,21
Modernizacja wentylacji
59. Gwarecka 31
Wym. instalacji elektr.+osprzętu oświetl.
60. Gwarecka 25
Wymiana wentylatorów
61. Alfonsa Zgrzebnioka 22
Wym.instalacji elektr.i osprzętu na parterze kl.sch
62. Szpaków 41-43
Wym.instalacji elektr.i osprzętu oświetl.w piwnic.
63. Szpaków 47
Częściowa izolacji budynku
64. Ryszarda Siekiela 22/6
Zabudowa pieca węglowego
65. Szpaków 3,27
Uszczelnienie elewacji
66. Szpaków 27
Naprawa tynk.elew. i suﬁtów galerii,
ścianki kolank.wejść do klatki
67. Szpaków 25,27
Montaż okapników,naprawa słupów żelbet.
68. Szpaków 27,29
Naprawa krawędzi suﬁtów na elewacji
69. Kombajnistów 1,3
Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji
70. Brygadzistów 5
Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji
71. F. Wilka 8-10
Naprawa posadzki + malowanie drzwi do piwnic
72. Wincentego Pośpiecha 2
Montaż okapników i uszczelnienie elewacji
73. F. Wilka 8
Ocieplenie budynku
w tym: roboty towarzyszące term.
74. F. Wilka 10
Ocieplenie budynku
w tym: roboty towarzyszące term.
75. F. Wilka 6,7; Kopaln.18-20
Mapy własności, PT + audyt energetyczny
76. Brygadz.2,7; Kombajn. 2
Mapy własności, PT + audyt energetyczny+opł.skarb.
77. Magazynowa 12
% udział w remoncie
78. Pawła Poloczka 4
Utwardzenie podłoża placu gospodarczego
79. Szybowa 4
Moderniz. inst. domofonowej
80. F.Wilka 8-10
Moderniz. inst. domofonowej
81. Kopalniana 20/ m.2 do 14
Moderniz. inst. domofonowej
82. Sztygarska 5a
Moderniz. inst. domofonowej
83. Józefa Grzegorzka 9,12
Moderniz. inst. domofonowej
84. Alfonsa Zgrzebnioka 4
Moderniz. inst. domofonowej
85. Brygadzistów 1
Wymiana dżwigu
86. Szybowa 6
Wym. falow. tabl. sterowej

5 480,03
686,88
22 680,00
6 406,21
23 976,00
14 688,00
3 567,00
3 690,00
21 525,00
19 065,00
32 506,38
7 134,00
23 049,52
2 229,94
3 239,30
5 723,97
21 598,83
17 819,51
16 738,46
16 739,70
16 739,45
19 764,00
9 179,82
9 178,74
8 509,48
18 863,49
8 193,78
8 958,16
19 438,32
8 638,29
9 173,20
9 718,06
25 379,72
10 040,46
25 582,06
7 879,02
124 589,65
97 660,62
92 119,62
63 718,91
65 508,97
4 799,23
30 022,42
30 107,98
14 580,00
14 279,88
15 074,24
15 660,00
1 616,91
13 530,00
5 900,36
6 765,00
2 376,00
3 240,00
6 480,00
8 000,00
1 188,00
5 400,00
10 800,00
16 454,10
1 000,00
5 294,00
34 976,64
23 976,00
7 003,20
7 106,40
10 260,00
3 780,00
3 979,20
2 188 070,95
654466,77
2 233 409,30
546090,50
40 272,30
31 351,00
16 635,92
2 091,00
4 644,00
12 852,00
8 164,80
1 512,00
3 564,00
4 644,00
110 160,00
5 077,89
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87. F.Wilka 6
88. Fr.Wilka 8,10
89. Brygadzistów 3a

Wym. lin nośnych
Wym.sterownika drzwi kabinowych
Hydroizolacja szybu windowego

2 028,65
1 983,77
6 480,00

ADMINISTRACJA NR 7
– ORZEGÓW , GODULA
LP ADRES – NAZWA OBIEKTU
1. Zasoby ADM 7
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ZAKRES RZECZOWY
Wymiana okien
Refundacje wymiany okien
Modernizacja loggii balkonowych
Modernizacja loggii balkonowych
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody
Wymiana poziomu zimnej wody
Wymiana poziomu zimnej wody
Wymiana poziomu zimnej wody
Modernizacja instalacji domofonowej
Modernizacja instalacji domofonowej
Modernizacja instalacji domofonowej
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciep lej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody
Remont chodnika
Wykonanie chodnika z kostki brukowej
Malowanie klatek schodowych
Malowanie klatek schodowych
Malowanie klatek schodowych
Malowanie klatki schodowej
Malowanie klatek schodowych
Malowanie klatek schodowych
Remont balkonów

L. Piechy 7/2,10/2,12a/3
A. Zielińskiego 1a/1,3a/2,7/2
L. Piechy 2,2a,2b,2c
L. Piechy 8,8a
W. Fojkisa 2
W. Fojkisa 4
W. Fojkisa 6
K. Latki 2
K. Latki 3a
A. Zielińskiego 6,a,b,c
W. Lipa 9a/1,3,6,9,12
L. Piechy 2b/1,3,5,7,9
K. Latki 6a/1,3,5,7,9
K. Latki 6d/3,6,9,12,15
A. Zielińskiego 9a/1,3,5,7,29a
A. Zielińskiego 6/1,3,5,7
L. Piechy 6a/1,4,7,10,13
J.Waniora 1/1,4,710,13
A. Zielińskiego 4d/1,4,7
W. Fojkisa 7a/2,4,6,8
L. Piechy 12b/3,6,9,12,15
W. Fojkisa 13b/3,6,9,12,15
W. Fojkisa 1b/2,5,8,11,14
K. Latki 6/3,6,9,12,15
L. Piechy 4a/3,6,9,12,15
W. Fojkisa 9/2,4,6,8,10
J. Waniora 1a/1,4,7,10,13
L. Piechy 6
Lipińska 4
Lipińska 4,a,b,c
Lipińska 6,a,b,c
Lipińska 8,a
L. Piechy 8
Lipińska 10
K. Latki 1,3,5,7
A. Zielińskiego 1a/3,5,5a/3,4,
5,6 7,9,7a/3,9a/3,11/8,11a/4,13a/3
Lipińska 10
Wymiana tablic rozdzielczych w piwnicy
W. Lipa 9a
Wymiana tablic rozdzielczych w piwnicy
K.Latki 2 - lok.użytkowy
Wymiana drzwi wejściowych
A. Zielińskiego 7
Montaż nasad hybrydowych
Lipińska 10
Osadzenie parapetów
L. Piechy 1,12b,8a, W.Fojkisa 11c,1,3,3a,
Naprawa drzwi wejściowych do budynku
A. Zielińskiego 4,5,2,7,9,13, J. Waniora 3,3a,
K. Latki 2,4,4c
K. Latki 2
Remont murków oporowych + malowanie
A. Zielińskiego 13a/1,2,11a/1,
Modernizacja skrzydeł loggii balkonowych
9a/1,2,7/1,7a/1,2,7/2,5a/2,1,3/1,2,3a/1,2,1a/1
W. Fojkisa 15
Wymiana przył.wewnętrznej inst. kanaliz.sanitar.
A. Zielińskiego 4
Wymiana wewnętrznej inst. kanaliz. sanitarnej
K. Latki 6
Wykonanie opaski – izolacja budynku kl.6
L. Piechy 1,3
Wyk.map własność.pod dociepl.budynków
W. Fojkisa 10/21,K.Latki 5/1,
Montaż nawiewników higrosterowanych
J. Waniora 1a/10,3a/2
L. Piechy 10,12, Lipińska 12
Zlecenie ekspertyzy ornitologicznej
W. Fojkisa 1
Remont balkonów
A. Zielińskiego 5,5a, J. Waniora 1,3,
Wykonanie zaleceń kominiarskich
A. Zielińskiego 3, L. Piechy 5,7
W. Lipa 9
Usunięcie awarii na instalacji c.o.
Lipińska 10
Wyk. oświetlenia zewnętrznego budynku
K. Latki 8,a,b
Montaż kolcy na dachu bud.odstr.gołębie
W. Fojkisa
Likwidacja graﬃtti na elewacji budynku
A. Zielińskiego 7a,Latki 6c
Remont nasady niskociśnieniowej
Zasoby ADM 7
Naprawa stolarki okiennej w mieszkaniach
Lipińska,12 L. Piechy 10,12
Roboty dodatk.związane z dociepl.budynk.
A. Zielińskiego 2,4d
Uszczelnienie elewacji zewnętrznej budynku
Lok.własne, ODK Neptun,RSM
Bieżące remonty i naprawy
A. Zielińskiego-Fojkisa
Montaż urządzeń rekreacyjnych
A. Zielińskiego-Fojkisa
Wyk. kostki bruk.pod urządz.rekreacyjne
Lipińska 6-8
Montaż urządzeń zabawowych
Zasoby ADM Nr 7
Przegl. techn.i naprawa urządz.zabawowych
K. Latki
Wykonanie podejścia do placu zabaw
A. Zielińskiego
Poszerzenie parkingów
L. Piechy
Likwidacja i wywóz urządz. zabawowego
Lipińska 12,a,b
Docieplenie budynku
L. Piechy 12,a,b
Docieplenie budynku
L. Piechy 10,a
Docieplenie budynku

WYKONANIE
90.702,43
13.746,41
28.761,33
14.878,23
50.788,74
21.077,94
9.273,15
3.545,83
3.545,83
4.147,20
2.538,00
8.726,40
15.710,38
6.494,19
15.104,07
6.618,63
7.545,72
11.201,75
8.125,43
6.775,25
4.935,95
12.218,75
7.985,37
6.954,88
8.201,06
6.775,25
7.323,10
13.260,70
6.908,41
9.054,44
6.576,77
30.562,70
30.193,19
15.650,99
7.347,79
25.539,88
17.538,84
64.830,10
21.925,30
23.718,40
6.205,47
24.257,50
797,35
31.396,33

8.585,72
10.886,40
23.242,31
17.420,67
44.221,52
2.740,00
1.934,29
2.541,00
20.593,22
6.809,09
1.231,84
2.147,16
3.250,80
185,60
1.625,84
1.820,76
1.487.022,08
2.109,24
9.663,60
34.142,07
9.083,06
23.406,46
11.207,77
3. 707,66
28.298,88
1. 219,27
720. 799,68
650. 921,40
511. 856,84
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Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej

ZAPRASZA
na spotkanie dotyczące możliwości podjęcia bezpłatnej nauki w naszej szkole
3.04.2017 r., godz. 17.30 dzieci w wieku 6-9 lat
10.04.2017 r., godz. 17.30 dzieci w wieku 10-16 lat
Aula Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36
Istnieje możliwość zapisania dziecka na spotkanie w innym terminie
tel./fax 32 248-76-28
zapraszamy na stronę internetową szkoły www.zsmruda.pl
•

Placówka jest INSTYTUCJĄ BEZPŁATNĄ, wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.

•

Uczniowie uczą się gry NA WYBRANYM INSTRUMENCIE oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny
poziom muzyczny.

•

Lekcje instrumentalne odbywają się w SYSTEMIE INDYWIDUALNYM (1 uczeń – 1 nauczyciel).

•

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ GRY NA: FORTEPIANIE, AKORDEONIE, KLAWESYNIE, SKRZYPCACH, ALTÓWCE, WIOLONCZELI,
KONTRABASIE, FLECIE, KLARNECIE, SAKSOFONIE, TRĄBCE, WALTORNI, PUZONIE, GITARZE, PERKUSJI, OBOJU.

•

Zajęcia zbiorowe prowadzone są w MAŁYCH GRUPACH (maksymalnie 16 osób).

•

Starsi uczniowe zasilają szeregi SZKOLNEJ ORKIESTRY, CHÓRU LUB ZESPOŁU KAMERALNEGO.

•

Realizacja wszystkich godzin dydaktycznych zajmuje zazwyczaj 2-3 DNI tygodniowo.

•

Pedagogami szkoły są WYSOKO WYKWALIFIKOWANI ABSOLWENCI AKADEMII MUZYCZNYCH będący również
członkami licznych zespołów kameralnych i znakomitych orkiestr (Filharmonia Śląska, Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia Katowice, Filharmonia Zabrzańska i wiele innych).

•

Okres nauki trwa:
dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 9 lat – 6 LAT
dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10-16 lat – 4 LATA.

•

Po ukończeniu szkoły I stopnia istnieje możliwość kontynuacji nauki w działającej od 2010 roku SZKOLE MUZYCZNEJ II
STOPNIA.

•

Szkoła posiada bardzo BOGATO WYPOSAŻONĄ WYPOŻYCZALNIĘ instrumentów muzycznych.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

| P�������
Stephon Alexander

Jazz i ﬁzyka. Tajemniczy związek muzyki
ze strukturą Wszechświata

Dominik Kaznowski-Mucha
syn Aleksandry i Artura
ur. 2.03. (2995 g i 52 cm)

Lena Przyłucka
córka Darii i Wojciecha
ur. 3.03. (2840 g i 51 cm)

Milena Janik
córka Magdaleny i Krzysztofa
ur. 14.03. (2800 g i 52 cm)

Igor Jan Klink
syn Sandry i Kamila
ur. 17.03. (4100 g i 56 cm)

Aleksander Marek Michalski
syn Patrycji i Marka
ur. 16.03. (3440 g i 55 cm)

Filip Haśnik
syn Anny i Arkadiusza
ur. 3.03. (3650 g i 56 cm)

Mateusz Potempa
syn Beaty i Sebastiana
ur. 8.03. (4480 g i 58 cm)

Kubuś Danch
syn Barbary i Krystiana
ur. 13.03. (3500 g i 58 cm)

Paulina Jakóbczyk
córka Moniki i Marcina
ur. 16.03. (3940 g i 57 cm)

Jan Wojdanowski-Padus
syn Magdaleny i Jarosława
ur. 22.03. (2800 g i 52 cm)

Emilia Giemzowska
córka Jagody i Korneliusza
ur. 7.03. (3250 g i 55 cm)

Dominika Dylus
córka Natalii i Krystiana
ur. 9.03. (2480 g i 51 cm)

Natan Możdżeń
syn Nicole i Igora
ur. 14.03. (3015 g i 54 cm)

Michalina Rasek
córka Marzeny i Adama
ur. 17.03. (3200 g i 55 cm)

Natalia Kordowiak
córka Anny i Igora
ur. 20.03. (3390 g i 56 cm)

„Jazz i ﬁzyka” to bardzo osobista opowieść o nauce i muzyce, które splatają się ze sobą
w życiu profesora Stephona
Alexandra. To także opowieść
o Nowym Jorku, grze na saksofonie i o licznych spotkaniach
autora z wielkimi ﬁzykami
i wielkimi jazzmanami.
Myślą przewodnią książki
i ideą przyświecającą badaniom naukowym autora jest
wykazanie, że Wszechświat
ma ukrytą muzyczną naturę.
Stephon Alexander przedstawia ją w książce na różne sposoby, posługując się teorią muzyki i jazzowych improwizacji, a także ﬁzyką i kosmologią.
Ta książka ukazuje także moc analogii. Dzięki dźwiękom,
zaczniemy rozumieć ﬁzykę, wiążąc ją analogiami z muzyką.
Przekonamy się, że harmonia i rezonans są zjawiskami uniwersalnymi, mogącymi wyjaśnić dynamikę całego.
Stephon Alexander to wyśmienity ﬁzyk i muzyk jazzowy
w jednej osobie. Czytając go usłyszycie muzykę Wszechświata.
Edward Frenkel, autor książki „Miłość i matematyka”.
OGŁOSZENIA

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śl., ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
Maja Adamczyk
córka Joanny i Tomasza
ur. 7.03. (3450 g i 54 cm)

Paulina Michta
córka Klaudii i Mateusza
ur. 5.03. (3360 g i 54 cm)

Piotr Krawczyk
syn Beaty i Sebastiana
ur. 14.03. (3300 g i 56 cm)

Robert Drynda
syn Barbary i Adriana
ur. 20.03. (3995 g i 58 cm)

Jakub Mol
syn Agnieszki i Adriana
ur. 18.03. (2750 g i 51 cm)

Piotr Malinowski
syn Santany i Sebastiana
ur. 6.03. (3130 g i 55 cm)

Hania Koloczek
córka Aleksandry i Piotra
ur. 9.03. (2900 g i 54 cm)

Karolina Kozdra
córka Marty i Adama
ur. 17.03. (4400 g i 63 cm)

Dagmara Wieczorkiewicz
córka Anny i Michała
ur. 22.03. (2950 g i 53 cm)

Wiktor Nikiel
syn Izabelli i Dawida
ur. 19.03. (3250 g i 56 cm)

Lena Jeziorska
córka Sandry i Artura
ur. 4.03. (2900 g i 56 cm)

Oskar Kasprzak
syn Kingi i Artura
ur. 20.03. (2950 g i 51 cm)

Dawid
i Oliwia
Pluta
dzieci
Dominiki
i Szymona
ur. 20.03.
(2780 g, 2840 g
i 48 cm, 50 cm)

CH Domino

w Rudzie Śląskiej
ul. Obr. Westerplatte 36
pasaż dolny
tel. 733-33-94-73
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www.babycars.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania
gruntu położonego w:
1. Rudzie Śl. 5 przy ul. Szpaków pow. 718,00,00 m2
działka: nr 678/505, KW GL1S/00022565/6
2. Rudzie Śl. 10 w rejonie ulic Paderewskiego/Kokota
pow. 4.638,00 m2 składającego się z działek: działka: nr 3003/282 i 3444/278, KW GL1S/00009890/6
Warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowych
informacji udziela Dział Techniczny pokój 314 tel. 32
248-24-11 wew. 231.
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Wyjdzie na jaw od
dawna skrywana nieprzyjemna prawda. Od Ciebie zależy,
jakie będą konsekwencje tego wydarzenia.
Byk – Poczujesz przypływ
ambicji i postanowisz pokazać wszystkim, na co Cię
stać. Nie słuchaj ludzi, którzy będą Cię za
to krytykować.
Bliźnięta – Masz wokół wielu życzliwych ludzi. Kiedy
dopadnie Cię zwątpienie, po
prostu poproś ich o pomoc. Nie pożałujesz.
Rak – Zanim zaczniesz leczyć się na własną rękę, skonsultuj się z lekarzem. Przewlekła infekcja może się skończyć powikłaniami.
Lew – Powiedzie się realizacja Twoich planów. Zadba
o to Skorpion. Nie poddawaj
się przejściowym trudnościom.

Panna – Zyskasz szansę na
uporanie się z dręczącym Cię
problemem. Szczęście masz
w zasięgu ręki, musisz tylko wytrwać
w swoich postanowieniach.
Waga – Zbyt dużo mówisz
w ﬁrmie na temat swoich
prywatnych spraw. Nie
wszyscy współpracownicy są tacy życzliwi, jak Ci się wydaje.
Skorpion – Wkrótce okaże
się, że Twoje dzieci nie są wcale takimi aniołkami, za jakie
je uważałeś. Pozwoliłeś im na zbyt wiele.
Strzelec – W końcu uświadomisz sobie, czego tak naprawdę chcesz i będziesz się
starał za wszelką cenę osiągnąć cel. Nie
obawiaj się ryzyka.
Koziorożec – Przed Tobą
okres wzmożonej pracy. Bardzo możliwe, że poświęcisz
na sprawy zawodowe kilka weekendów.
Wodnik – Bliska osoba liczyć będzie na więcej zaangażowania z Twojej strony.
Nie zawiedź jej zaufania. Na nowo odkryjesz miłość.
Ryby – Zbliża się dobry moment na podejmowanie decyzji ﬁnansowych. Nim wykonasz jakikolwiek ruch, zasięgnij rady
kogoś znajomego.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

ROZRYWKA | 29.03.2017
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Poziomo: 1 – dotknęła Egipcjan, 5 – serwatka
z mleka owczego, 8 – odm. sapropelu gnilnego, 9 –
okazała galera, 11 – ozdobny wisiorek, 12 – mrzonka,
15 – mit. gr. piekło, 17 – wzór doskonałości, 20 – połysk, blask, 21 – jap. mata słomiana, 24 – zrośnięcie
się, 25 – ptak afrykański, 28 – okres godowy ryb, 29
– mit. gr. piastunka Hery, 32 – nazwa ludzi z nizin, 33
– odurzenie, 36 – roślina zielna wilgotnych łąk, 39 –
ewolucja narciarska, 42 – samica kuropatwy, przepiórki, 43 – komiczny służący w komedii, 45 – mecz
dwóch lokalnych drużyn, 46 – pomieszczenie
w klasztorze, 47 – przywódca chasydów.
Pionowo: 1 – korsarz, 2 – gat. papugi, 3 – imię
żeńskie, 4 – najwolniejszy chód konia, 5 – płaz, 6 –
tendencja, 7 – cecha moralna, 10 – gilza, 13 – rozpustna uczta pijacka, 14 – ojczyzna Odyseusza, 16 – „jej
nie wypada”, 17 – osioł azjatycki, 18 – szal futrzany,
19 – ważka, 21 – surowy befsztyk, 22 – Dorpad, dawne miasto w Estonii, 23 – nietoperz, 26 – odbitki, 27
– imię żeńskie, 30 – rajska jabłoń, 31 – gat. fasoli, 34
– dychawica, 35 – szkło z domieszką ołowiu, 37 –
dopływ Narwi, 38 – rodzaj gwoździa, 40 – kontuar,
41 – zjawa, 44 – górzysty rejon na wschód od rzeki
Tygrys.
Hasło krzyżówki nr 8 brzmiało: Ból to serca mól.
Nagrodę otrzymuje Elżbieta Molus. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50
złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
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„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzy- go 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
żówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nade- rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszcześlą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurne- nia konkursu.
OGŁOSZENIA

WRÓŻKA
JADZIA

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

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

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

tel./fax 32 370-20-54

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:

KIEROWCĘ
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
Wymagane są:

•
•
•

prawo jazdy kat. C+E
aktualne uprawnienia do
wykonywania przewozu rzeczy
znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym

Mile widziane uprawnienia do przewozu
materiałów niebezpiecznych
ADR w cysternach
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na najem pomieszczenia
na czas nieoznaczony w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 18
przy ul. 1 Maja 32 w Rudzie Śląskiej.
Dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 28.10.2016 r. i 17.01.2017 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
1. Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku Filii
nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Łączna powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do najmu wynosi 140 m2 (powierzchnia użytkowa – 125,2 m2, przynależna – 14,8 m2). Pomieszczenie wyposażone jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie;
przeznaczone na prowadzenie kawiarni/cukierni. Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie jest
w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej – zobowiązań i obciążeń – brak.
2. Cena proponowanego miesięcznego czynszu najmu nieruchomości wynosi 7 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej. Stawka czynszu za powierzchnię przynależną (pomieszczenia wspólnego użytku) wynosi
25% stawki czynszu najmu za powierzchnię użytkową.
3. Rokowania odbędą się w dniu 10.04.2017 r. o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 18, w pok. nr 26.
4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na najem pomieszczenia w budynku F.18 MBP” najpóźniej trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań
tj. do dnia 7.04.2017 r.
5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę ﬁrmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający
jest osobą prawną lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenia, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę (nie niższą
niż cena wywoławcza) czynszu najmu i sposób jej zapłaty; proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań; kopie dowodu wpłaty wadium.
6. Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z Wynajmującym zakres wszystkich prac adaptacyjnych
lokalu oraz przed przystąpieniem do ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia
właściwym organom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje administracyjne. Koszty
prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań oraz opłat administracyjnych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.
7. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie wadium w wysokości 100 zł płatne przelewem
na rachunek bankowy o numerze 44 1050 1331 1000 0022 3291 4990 (w tytule przelewu należy wpisać „Rokowania – F.18” oraz podać pełną nazwę uczestnika rokowań) lub w kasie Miejskiej Biblioteki
Publicznej pok. nr 22 najpóźniej do dnia 7.04.2017 r. Kasa MBP czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 15.00.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny wynajmu lokalu. Wadium przepada w przypadku uczestnika, który rokowania wygrał i uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom rokowań wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po
zamknięciu rokowań na wskazane przez nich rachunki bankowe.
9. Dyrektor MBP zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania najemcy.
10. Lokal można oglądać w godzinach pracy biblioteki (poniedziałek-piątek w godz. 11.00-18.00).
11. Uczestnicy rokowań powinni zapoznać się z regulaminem rokowań oraz Uchwałą nr PR.0007.82.2014
Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 24 kwietnia 2014 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz
zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska, wydanymi na jej podstawie.
12. Dodatkowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać pod nr tel. (32) 242-05-86 (Marcin Kucharczyk wew. 41).

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 budynku przy ul. Wincentego Lipa 7,
Ludwika Piechy 1, Ludwika Piechy 3 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można
odebrać od dnia 29.03.2017 r. do dnia 5.04.2017 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 306.
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: 12.04.2017 r. do
godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 12.04.2017
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 12.04.2017r. 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.
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”
Zbliżające się wybory Miss Rudy Śląskiej to
okazja do tego, by przypomnieć jak wyglądał
konkurs w minionych latach. Wybory Miss Rudy
Śląskiej mają bowiem już 18-letnią tradycję. Po
raz pierwszy najpiękniejszą rudziankę wybrano 16 października 1999 roku. Wówczas jedną
z muzycznych gwiazd wieczoru był Krzysztof
Respondek, który zaśpiewa także podczas tegorocznego ﬁnału. Miss Rudy Śląskiej 2017
Roku wybierzemy 29 kwietnia w Domu Kultury Bielszowice – w tej samej sali, gdzie wybory
odbyły się po raz pierwszy.

Pierwszą Miss Rudy Śląskiej wybrana została Emilia Kunicka,
która zdobyła także tytuł Miss Publiczności. Emilia miała wówczas 20 lat
i marzyła o szczęśliwym ukończeniu studiów. Pierwszą Miss
wybrano spośród 20 kandydatek. ( „WR”, październik 1999 r.)

Tylko raz w historii konkursu wybrano
też mistera „WR”. Zgłosiło się czterech
kandydatów, a tytuł przyznano Wojciechowi
Kondratowi. („WR”, maj 2006 r.)

Jednym z głównych pokazów podczas
ﬁnałów miss była prezentacja
w strojach kąpielowych.
Tak też będzie i w tym roku.
( „WR” kwiecień 2007 r.)

Do startu w konkursie
i wielu godzin prób
mobilizowały atrakcyjne
nagrody dla laureatek
konkursu.
(„WR”, kwiecień 2002 r.)
REKLAMA
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Pani Sławomirze Janickiej
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Serdeczne podziękowania
wszystkim za wyrazy pamięci, złożone kondolencje
i towarzyszenie w ostatniej drodze
mojego męża

śp. Andrzeja Mańka
składa
pogrążona w smutku
Żona z Rodziną

OGŁOSZENIA | 29.03.2017

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Adama Janickiego
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
odznaczonego m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Rodzinie i bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.
Pani Aleksandrze Aniszewskiej
pracownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Adama Janickiego

Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
nauczyciela i pedagoga odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi
oraz Medalem Edukacji Narodowej za całokształt
pracy dydaktycznej, autora wierszy i opowiadań.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłego
składa
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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. 8.0017.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, 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.
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USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

Nie umiera ten, kto zostaje w pamięci i sercach naszych...

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ADAMA JANICKIEGO

wieloletniego członka ZNP
Rodzinie oraz Bliskim
składa Związek Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej

PROMOCJA

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

OGŁOSZENIA | 29.03.2017

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie, pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Pożyczki, kredyty nawet z komornikiem. Tel. 500-853-100.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
Przeprowadzki, kompleksowo. Dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
Kompleksowe remonty mieszkań i
łazienek! Tel. 733-382-106.

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

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Ruda, czteropokojowe, 95 m , 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 75
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA,
ul. Solidarności od 74 m2 cena

Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.

2

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. Owocowej, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, ul. Bytomskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod pasiekę, ul. 1 Maja 87a,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe, ul. Kaczmarka, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki przydomowe.

od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 502-107-384.
Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.
Dwupokojowe: Paderewskiego 48
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2, 109
tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017323.
Trzypokojowe: Chełmońskiego 55 m2,
139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129 tys.,
Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR, tel.
793-017-323.
Do wynajęcia mieszkanie w Bielszowicach. Tel. 733-332-531.
Sprzedam garaż blaszany, ocieplony
przy, ul. Szyb Powietrzny w Rudzie Śląskiej. Cena 10.000 zł. Tel. 531-107-103.
Sprzedam 2 mieszkania o pow. 35 m2,
2-pokojowe, ul. Szyb Powietrzny oraz J. S.
Dworaka. Tel. 660-219-766.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.
Kupię mieszkanie z c.o., tel. 608-144566.
Sprzedam nieruchomość wielolokalową, użytkową w Zabrzu przy ul. Wolności 224. Cena 990 tys. do negocjacji. Tel.
667-588-400, 601-934-091.
Sprzedam nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Ruda Śląska-Bielszowice, cena: 450 tys. zł, do negocjacji. Tel. 667-588-400, 601-934-091.
CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.
Sprzedam mieszkanie Czarny Las,
ul.Kazimierza, 38,5 m2, dwupokojowe, 2
p. Tel. 793-277-476.
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe
– Nowy Bytom. Tel. 504-611-964.
Do wynajęcia mieszkania Wirek. Tel.
692-765-153.
Lokal użytkowy – mieszkanie, biuro.
Tel. 692-765-153.
Mieszkania dla pracowników z Ukrainy. Tel. 692-765-153.
Sprzedam kawalerkę, 31,7 m2, 1 piętro, c.o., Godula. Tel. 662-096-286.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów i felg
aluminiowych. Tel. 665-953-566.

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, 41-710, tel. 601-730400.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych z prawem jazdy. Tel.
603-975-040.
Zatrudnię kucharkę na 1/2 etatu. Tel.
502-510-460.
Zatrudnimy spawaczy, frezerów, ślusarzy i tokarzy – Ruda Śląska, Chebzie,
ul. Pawła 6. Tel. 32 244-35-34.
Zatrudnię od zaraz murarzy, pomocników budowlanych, praca na terenie
Rudy Śląskiej. Tel. 603-580-070.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.
Zatrudnię od zaraz do dociepleń. Tel.
603-580-070.
Firma budowlana Bedamex zatrudni
pracowników w branży ogólnobudowlanej, doświadczenie min. 2 lata, tel. 601504-030 w godz. 8-15.
Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Sp. z o.o. Sp. komandytowa
z siedzibą w Gliwicach zatrudni wykwaliﬁkowanych brukarzy, zbrojarzy oraz
monterów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Kontakt telefoniczny: 32 23174-72, 668-022-568, 602-150-755.
Zatrudnię Panią do pracy w Ogrodnictwie (Wirek). Kontakt: 604-642-063, w
godz. 16.00-18.00.
Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie
z doświadczeniem do pracy ﬁzycznej.
Ruda Śląska, tel. 691-911-683.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.
Sprzedam auto z pracą. Tel. 607-219491.
Sprzedam betoniarki. Tanio. Tel. 531112-344.
Kupię wszelkie starocie od igły po
szafę. Tel. 603-280-675.
Sprzedam młode kurki. 601-081517.
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Zapasy

W klasyku nie mają sobie równych
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biegi

Zrobili dychę na Burlochu

Osiem medali zdobyli młodzi zapaśnicy podczas zawodów w Katowicach.
W niedzielę (26.03) rozegrane zostały Mistrzostwa
Śląska Dzieci w zapasach w stylu klasycznym. Zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska przywieźli z Katowic aż
osiem medali i drugie miejsce w klasyfikacji klubowej.

Bieg na Burlochu składał się z trzech dystansów.

Złote medale wywalczyli: Klaudiusz Gwózdek, Adam
Miłośnicy biegania i nordic walking wystartowali
Cepok i Jakub Lekston, srebrne Kamil Żołdak i Artur w zawodach „Zielona Dycha na Burlochu”. W sobotę
Żołdak, a brązowe: Adrian Kostka, Dominik Hansla i Bar- (25.03) na orzegowskim obiekcie sprawdzili swoje siły
na dystansach: 2,5 km, 5 km i 10 km. Na najmłodszych
tłomiej Szczepanik.
czekał Bieg Mistrzów o długości 400 m.
– Trasa, tak jak to miało miejsce podczas edycji zimowej, poprowadzona została przez okoliczny park młodzieży oraz planty przy ulicy Hlonda. Na tym jednak nie
kończymy. Przed nami „Letnia Dycha na Burlochu”

Piła nożna

Remis na początek

Grunwald Ruda Śląska – SMS Ruda Śląska 2:2 (0:1)

0:1 Grzywaczewski; 1:1 Kubica; 1:2 Mazur; 2:2 Ociepka
Grunwald: Fojcik – Zastawny, Rostek A., Rostek P., Kasperczyk,
Wanke, Kubica, Wójcik, Rejmer, Ociepka, Tałady, Lomania,
Kamiński, Pastore, Uciecha, Miziak, Sobstyl.
Trener: Andrzej Ziob.
SMS: Lis – Mazur, Dylong, Grzywaczewski, Widuch, Watola,
Jastrzembski, Sobolewski, Sęk, Roszczyk, Różycki, Pełka,
Janota. Trener: Dawid Cieślok.

Pół doby w biegu

W najbliższą sobotę (1 kwietnia) do Rudy Śląskiej
ponownie zjadą najlepsi ultramaratończycy z Polski,
Litwy, Białorusi, Czech i Węgier. Wezmą oni udział
w XIX Międzynarodowym Rudzkim Biegu Dwunastogodzinnym połączonym z VIII Mistrzostwami Śląska
w biegu na dwanaście godzin.
– Lista startowa została zamknięta, figuruje na niej
110 osób, w tym 17 pań. Wśród uczestników są medaliści ubiegłorocznych mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym – podkreśla współorganizator August Jakubik.
Rudzki bieg dwunastogodzinny z roku na rok cieszy się
coraz większą popularnością i uznaniem wśród biegaczy. – Rozpoczynaliśmy od kilkunastu uczestników. Teraz przyjeżdżają do nas najlepsi zawodnicy praktycznie
z całego kraju. Dodatkowo rośnie poziom sportowy zawodów, czego dowodem są rekordy Polski, które w ostatnich latach padały w Rudzie Śląskiej – przekonuje organizator biegu oraz jego pomysłodawca, rudzki ultramaMecz na stadionie Grunwaldu zakończył się remisem. ratończyk August Jakubik.
Tradycyjnie o czołowe miejsca walczyć będą reprezentanci rudzkich klubów. Wśród nich m.in. Aneta
Rajda, aktualna wicemistrzyni Polski w biegu
Foto: SR-S Gwiazda Ruda Śląska

W minioną sobotę (25.03) piłkarze
GKS-u Grunwaldu Ruda Śląska
sprawdzili swoje siły w rozgrywkach
III ligi wojewódzkiej C2 rocznika
2003 i zmierzyli się z SMS-em Ruda
Śląska. W derbach piłkarze zremisowali 2:2, mimo że w pierwszej połowie gra toczyła się pod dyktando
SMS-u. Bramkę strzałem zza linii pola karnego zdobył Paweł Grzywaczewski i wtedy goście prowadzili
1:0, ale w kilku innych sytuacjach zabrakło im precyzji, żeby zdobyć następne bramki. Wtedy też Grunwald
wyrównał dzięki Jakubowi Kubicy
(1:1). Następnie Maciej Mazur wykonał rzut wolny z 30 metrów, a błąd
popełnił Kacper Fojcik i przez to SMS
Ruda Śląska mógł cieszyć się z drugiej bramki. Jednak na koniec Oliwier
Ociepka z Grunwaldu trafił do bramki
gości i drużyny zremisowały.

Wawel nie dał szansy przeciwnikowi
Wawel Wirek – AKS Mikołów 2:0 (1:0)

Piłkarskich emocji nie brakowało podczas sobotniego meczu (25.03), w którym Wawel Wirek pokonał
AKS Mikołów na własnym boisku. Mimo że początek
meczu nie zapowiadał się najlepiej dla gospodarzy, to
udało im się wygrać. Chociaż między 20. a 30. minutą
spotkania piłkarze z Mikołowa stworzyli sobie kilka
sytuacji bramkowych, to nie udało im się trafić do
bramki. Dopiero w 38. minucie sytuację wykorzystał
Wesołowski i Wawel wyszedł na prowadzenie. Od tego
gola gra należała już do gospodarzy, którzy nie pozwo-

– tłumaczyła Katarzyna Wolniewicz z FabrikaNordika,
współorganizatorka imprezy. Celem zawodów jest rozpowszechnianie i promowanie biegania oraz nordic
walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
w której mogą wziąć udział osoby w różnym wieku.
– Ważne jest też to, że ten bieg z każdą edycją gromadzi coraz więcej uczestników i integruje różne środowiska, a oprócz rudzian dołączają do nas także mieszkańcy innych miast – dodała Katarzyna Wolniewicz.

1:0 Wesołowski 38. minuta
2:0 G. Kałużny 61. minuta
Wawel: Palka – Kokot, Orszulik, Kałużny,
Wawrzynek, Lux, Forys, Kałużny, Majnusz,
Wesołowski.

24-godzinnym oraz Przemysław Basa, brązowy medalista mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym z 2015 r.
Biegiem towarzyszącym będzie organizowana już po
raz ósmy Rudzka Sztafeta 4-godzinna, w której wystartuje 10 zespołów.
Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a jej długość wynosi 1309,5 m. Wyznaczona została ulicami Nowego Bytomia, zaczynając
od placu Jana Pawła II, następnie ulicami: Smolenia,
Objazdową, Markowej i Damrota. Mieszkańcy tych
ulic muszą być przygotowani na utrudnienia w poruszaniu się samochodem w dniu zawodów w godzinach
od 6.00 do 20.00. – Proszę o wyrozumiałość oraz doping uczestników tego szczególnego biegu. To nie lada
wyzwanie, dlatego też mam nadzieję, że zawodnicy nie
będą na trasie osamotnieni – apeluje prezydent Grażyna Dziedzic.
Plan imprezy: 7.00 – start biegu 12 h – (plac Jana
Pawła II); 13.30 – start sztafety 4-godzinnej – (plac
Jana Pawła II); 17.30 – zakończenie biegu sztafetowego; 18.15 – dekoracja sztafet – (plac Jana Pawła II);
19.00 – finisz biegu 12-godzinnego

Piłka ręczna

Przegrana szczypiornistów
SPR Grunwald Ruda Śląska – SPR Pogoń 1945 Zabrze 21:25 (10:11)

W sobotę (25.03) młodzicy z Rudy
Śląskiej i Zabrza zagrali mecz, którego stawką było drugie miejsce w lidze i udział w dalszych rozgrywkach
Mistrzostw Polski. Rudzianie mogli
sobie pozwolić na porażkę różnicą
dwóch bramek, aby wyprzedzić zabrzan w końcowej klasyfikacji. Mecz
Warta Zawiercie – Slavia Ruda Śląska 2:0 (1:0)
od początku przebiegał w nerwowej
atmosferze, jednak przy licznym
Slavia Ruda Śląska przegrała 0:2 w sobotnim meczu
Skład: Dumin – Korzeniowski, Met, Wujec,
udziale publiczności. Pogoń Zabrze
wyjazdowym z wiceliderem IV ligi – Wartą Zawiercie.
Dryk – Szablicki, Maciejewski, Drapała,
Rejmanowski T., Rejmanowski M., Zalewski.
wyszła na prowadzenie w tym spoZawiercianie wyszli na prowadzenie już w 17. minucie
tkaniu, którego nie oddała już do
spotkania, a na listę strzelców wpisał się Filip Wiśniewski. W 68. minucie było już 2:0 dla rywali. Tym razem rym zespół Slavii nie dał żadnych szans swoim rywa- końca meczu. Ostatecznie Pogoń pobramkarza przeciwników pokonał Rafał Nowak. Mecz lom w spotkaniu IV Ligi Śląskiej, deklasując Górnika konała SPR Grunwald różnicą czterech trafień.
nie mógł się równać z tym z zeszłego tygodnia, w któ- Piaski 7:0.
lili wyjść na prowadzenie przeciwnikom. W 61. minucie Wawel miał już na swoim koncie dwie bramki. Do
końca spotkania mikołowianie chcieli jeszcze odrobić
stratę, jednak bez skutku.

Warta pokonała Slavię

Boks
Grunwald: Szczelaszczyk – Matuszewski 6,
Skutela 6, Podolski 4, Krupiński 3, Otto 2,
Ząbczyński, Fiołka, Majnusz, Zdebik.
Pogoń pokonała Grunwald różnicą czterech trafień.
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Kolarstwo

Kolarski sezon rozpoczęty
Amatorska drużyna kolarska Team ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL rozpoczęła sezon. Podczas corocznego spotkania inauguracyjnego zaprezentowano kolarskie osiągnięcia w 2016 roku oraz przedstawiono plany startowe
w 2017.
– Zapraszamy do wyjazdów
i startów w zawodach rowerowych na Śląsku i w Polsce
wszystkich, którzy lubią pedałować. Szczególnie zapraszamy do naszego Teamu
ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL kolarzy w wieku od
16 do 30 lat, aby wspólnie startować i przekazać im
nasze doświadczenie – zaprasza Zbigniew Domżalski.
W 2016 roku zawodniczki i zawodnicy drużyny wielokrotnie stawali na podium podczas wielu zawodów
kolarstwa górskiego. Wygrywali maratony kolarskie
oraz zajmowali wysokie miejsca w klasyfikacjach generalnych takich cyklów MTB, jak: Bikemaraton, Bi-

Kolarze biorą udział w zawodach i wycieczkach
rowerowych na Śląsku i w Polsce.
ke Atelier Maraton, Skandia Maraton Lang, Amatorskich Mistrzostw Polski Family Cup w Kolarstwie
Górskim. Zwyciężali także w imprezach: Uphill Beskidy, czy II Rowerowym Biegu Piastów.
Największym jednak sukcesem drużyny jest wywalczenie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej
w kategorii drużyn sportowych w największym śląskim cyklu maratonów kolarskich, jakim jest Bike
Atelier Maraton.

boks

Rudzianka mistrzynią w boksie
Zawodniczka GUKS Carbo Lidia Fidura zwyciężyła w finale mistrzostw w Grudziądzu. Walka zakończyła się
po około 30 sekundach. Rudzianka (+81 kg) doprowadziła do liczenia broniącej tytułu Pauliny Laskowskiej (Obra
Zbąszyń) już po pierwszej kombinacji ciosów bitych na głowę. To już siódmy medal mistrzostw Polski seniorek.

Ju-Jitsu

Bastion
na podium
W minioną sobotę (25.03) zawodnicy Bastionu
Ruda Śląska triumfowali. W Zawierciu wywalczyli złote, srebrne i brązowe medale podczas II Super
Pucharu Polski NO-GL. Rewelacyjnie spisał się
Marcin Maciulewicz, który wywalczył złoto oraz
srebro. Dobrze spisał się także Denis Sekura, który
zdobył złoty medal. W tyle nie pozostał także Marek Filip, który zapracował na srebro. Natomiast
Sylwestrowi Janocie udało się wywalczyć brąz.

Zapasy

Pływanie

Pływackie sukcesy
Ostatni tydzień był pełen pływackich wrażeń dla zawodników UKP Ruda Śląska. W środku tygodnia
w Gliwicach odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-letnich, podczas których cztery złote medale zdobył Bartosz Staniszewski
w startach: 100 m stylem motylkowym, 100 m stylem
dowolnym, 200 m stylem zmiennym oraz 400 m stylem
dowolnym. Natomiast Marek Kaźmierczak zajął dziewiąte miejsce w wyścigu na 100 m stylem motylkowym. Następnie w weekend 24-25 marca w Raciborzu
odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13-letnich. W tych zawodach najlepiej
spisała się Klara Surmiak: na 200 m stylem klasycznym
zajęła czwarte miejsce oraz na 100 m stylem klasycznym, który ukończyła z piątym wynikiem. Z kolei Dawid Czerczak w wyścigu na 200 m stylem zmiennym
zajął dziewiąte miejsce. Intensywna była także miniona
niedziela (26 marca), która przyniosła kolejne sukcesy
młodych pływaków podczas VI Zabrzańskiego Mittyngu Pływackiego. W tych zawodach Dominika Kubecka
aż dwa razy zdobyła srebrny medal w wyścigach 100 m
stylem dowolnym oraz 100 m stylem zmiennym, a Bartosz Staniszewski dwukrotnie sięgnął po złoto, wygrywając wyścigi 50 m stylem motylkowym oraz 100 m
stylem klasycznym.
Wyróżnieni pływacy: Kinga Nowara – 5. miejsce 50
m stylem dowolnym oraz 5. miejsce 50 m stylem klasycznym (10 lat), Kinga Zięba – 6. miejsce 50 m stylem

Młodzi pływacy odnoszą wiele sukcesów.

klasycznym (11 lat), Emilia Kroker – 6. miejsce 100 m
stylem zmiennym oraz 9. miejsce 50 m stylem motylkowym (12 lat), Jagoda Romaniak – 7. miejsce 50 m stylem klasycznym (11 lat), Wiktor Staniszewski – 4. miejsce 25 m stylem dowolnym oraz 6. miejsce 50 m stylem
grzbietowym (9 lat), Tomasz Jonik – 7. miejsce 25 m
stylem grzbietowym oraz 10. miejsce 25 m stylem dowolnym (8 lat i młodsze), Marek Kaźmierczak
– 7. miejsce 50 m stylem motylkowym oraz 8. miejsce
100 m stylem zmiennym (12 lat), Kamil Żabiński – 6.
miejsce 100 m stylem klasycznym, Aleksander Duda
– 10. miejsce 25 m stylem dowolnym i 10. miejsce 50 m
stylem grzbietowym (9 lat), Remigiusz Haber – 10.
miejsce 50 m stylem klasycznym (11 lat).

Manta z medalami

W ubiegłą niedzielę (26.03) odbył się VI Zabrzański
Miting Pływacki. Statystyka medalowa na zakończenie
zawodów mówi wszystko. UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska zdobył trzynaście medali za starty indywidualne i dwa medale za sztafety.
W kategorii dziewcząt medale zdobyły: Marta Poppe
(1. miejsce – 50 m stylem dowolnym i 1. miejsce 50 m
klasycznym), Michalina Skudlik (3. miejsce 50 m stylem dowolnym), Maja Szykowska (3. miejsce 50 m stylem klasycznym), Inga Pieczul (1. miejsce 50 m stylem
motylkowym i 1. miejsce 100 m zmiennym).
W kategorii chłopców najlepsi byli; Konrad Zdebel
(2. miejsce 50 m stylem klasycznym), Michał
Trzcionka (1. miejsce 100 m stylem zmiennym i 3.
Złoto, srebro i brąz wywalczyli zawodnicy miejsce 50 m motylkowym), Dawid Malik (1. miejsce
Bastionu w minioną sobotę. 100 m dowolnym i 1. miejsce 100 m stylem zmiennym),
Jakub Staciwa (2. miejsce 100 m stylem klasycznym),
Kamil Staciwa (3. miejsce 100 m stylem zmiennym).
Pierwsze miejsce zdobyła także sztafeta mieszana (4 x
50 m dowolny w kategorii 10-11 lat) oraz drugie miejsce sztafeta mieszana (4 x 50 m dowolny w kategorii
12-13 lat). W poprzednim tygodniu także na basenie
„Olimpijczyk” w Gliwicach odbywała się I runda Dru-

Andrzej Sokalski z Pucharem Polski
Andrzej Sokalski zajął pierwsze miejsce w kategorii do 74 kg podczas rozgrywanego w dniach 24-26.03.2017, w Białogardzie Pucharu Polski Seniorów
w zapasach w stylu wolnym. Zawodnik
ZKS-u Slavia Ruda Śląska pokonał kolejno: Bartłomieja Żurawia (Iskra Spiczyn), Martina Obsta (Niemcy), Magomeda Magomedova (Rosja) i Georga
Hartha (Niemcy).
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Trzynaście medali zdobyli zawodnicy UKS-u Manta.

żynowych Mistrzostw Województw w pływaniu młodzików 12-letnich. Zawodniczka UKS-u Manta Inga
Pieczul stanęła na podium zajmując trzecie miejsce na
200 m zmiennym, natomiast Kamil Staciwa zajął trzecie miejsce na 100 m motylkowym. Trzecie miejsce
wywalczyła także sztafeta 4 x 50 m dowolnym w składzie: Inga Pieczul, Kuba i Kamil Staciwa i Michał
Trzcionka. W punktacji klubowej Manta jest na czwartym miejscu.

Kolumny sportowe przygotowała agnieszka lewko
OGŁOSZENIE

Zawodnik ZKS-u Slavia osiągnął sukces w Białogardzie.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka ręczna, 1 kwietnia, godz. 16.00 – mecz Zgoda
Ruda Śląska – MTS Żory.
Biegi, 1 kwietnia, godz. 7.00-19.00, XIX
Międzynarodowy Rudzki Bieg Dwunastogodzinny
oraz VII Mistrzostwa Śląska w Biegu
Dwunastogodzinnym, plac Jana Pawła II.

Biegi, 22 kwietnia, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki
w halembskim lesie.
Piłka nożna, 8 kwietnia, godz. 11.00 – mecz GKS
Urania Ruda Śląska – LKS Tempo Paniówki.
Piłka nożna, 1 kwietnia, godz. 15.30 – mecz KS
Slavia Ruda Śląska – KS Panki (ul. Sosinki 1).

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu
Miasta Ruda Śląska (Biuletyn informacji Publicznej) wykazu nieruchomości o oznaczeniu
geodezyjnym 2749/545 o powierzchni 802 m2, zapisanej na karcie mapy 3, obręb
Bielszowice, KW GL1S/00002799/9, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnej, w której
udział wynoszący 8/32 części tej nieruchomości, stanowiący własność Gminy Ruda
Śląska, zostanie zbyty na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości w trybie
art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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SALON
MEBLOWY

Honoratka

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW
MIĘDZY INNYMI
ORAZ

•
•
•
•
•
•
•

meble wypoczynkowe
meble sypialniane
meble kuchenne
meble dla dzieci
materace na wymiar
artykuły dekoracyjne
wyposażenie wnętrz
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Nasze meble
znalazły miejsce
w tysiącach
polskich domów.
Łącząc w sobie
piękno i użyteczność
są inspiracją
do urządzania
stylowych
i przytulnych wnętrz.
Meble dla każdego
i na każdą kieszeń.
Z nami urządzisz się
na lata!
Zapraszamy!

DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZYPOBYT W MILÓWCE
Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl

/SalonMeblowyHonoratka

Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

