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BIBLIOSY

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Z książką za pan brat

Głosy z czterech dzielnic

W kategorii „Bibliotekarz Roku”
nagrodzono Danutę Enenkiel.
inspirujący ludzie, bo to dzięki nim mam moc działania. Tak naprawdę to jest Wasza nagroda i dziękuję
Wam za to – mówił laureat Daniel Knapik. – Traktuję
to wyróżnienie jako nagrodę dla mojej szkoły, czyli
Szkoły Podstawowej nr 2, bo dzięki wspaniałej
współpracy z biblioteką, która zaprasza nas do
wszelkiego rodzaju działań, moje dzieci książek się
nie boją i są z nimi za pan brat – dodała Barbara
Siemińska. To dzięki właśnie m.in. takiej współpracy
rudzka biblioteka cały czas się rozwija. Obecnie stoi
ona przed dwoma ważnymi wyzwaniami. – Na swoją
realizację czekają dwa projekty, w ramach których
powstanie biblioteka w budynku dworca w Chebziu
oraz w jednym z domów znajdujących się na terenie
zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus w Wirku – zapowiadał obecny podczas wręczenia „Bibliosów”
wiceprezydent miasta Michał Pierończyk.
Joanna Oreł

DZIEŃ STRAŻAKA

Rudzka straż pożarna świętowała dwudziestopięciolecie swojej działalności. Podczas uroczystości z okazji
Dnia Strażaka, która odbyła się w Miejskim Centrum
Kultury, strażacy odebrali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody prezydent miasta.
Nie zabrakło także wielu podziękowań i życzeń za wykonywaną służbę.
– Ponad tysiąc pięćset wyjazdów w ciągu ubiegłego
roku świadczy tylko o tym, jak bardzo straż pożarna jest
Rudzie Śląskiej potrzebna. Trzeba pamiętać, że praca
strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, ale również
walka z różnymi żywiołami, wyjazdy do wypadków czy
interwencje na wysokościach – podkreślił Krzysztof
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dlatego dziękujemy rudzkim strażakom za to, że narażają się dla bezpieczeństwa mieszkańców. Staramy się też wspierać
straż pożarną, dofinansowując zakup sprzętu czy właśnie nagradzając wyróżniających się strażaków – dodał
wiceprezydent.
O dobrej działalności na rzecz mieszkańców może
świadczyć przyznanie Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Województwa Śląskiego, którą odznaczony został
mł. bryg. Andrzej Małysiak, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Gdy zaczynałem pracę w Rudzie Śląskiej, na początku lat dziewięćdziesiątych, rocznie mieliśmy niespełna czterysta
akcji. Teraz ta liczba zwiększyła się ponad czterokrotnie
– podkreślił mł. bryg. Andrzej Małysiak. – Co ciekawe,
to nie pożary są głównym powodem wyjazdów, gdyż stanowią one jedynie około czterdzieści procent wszystkich
zdarzeń. W ubiegłym roku było to sześćset dwanaście
wyjazdów, zdecydowanie mniej niż w 2015 r. W ciągu
tych 25 lat wyjeżdżaliśmy na akcje prawie 26 tysięcy
razy – dodał.
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Straż pożarna ma już dwadzieścia pięć lat

– W tym roku zwracamy szczególną uwagę na
Wirek. Chcemy zmienić wygląd tej dzielnicy. Mamy gotową koncepcję i powoli jej kolejne elementy będziemy realizować – podkreśliła Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, podczas spotkania w SP nr 8.
Tradycyjnie już na jego początku prezydent
przedstawiła inwestycje realizowane w dzielnicach Wirek i Czarny Las. Wśród nich znalazły się
m.in.: sporządzenie projektu przebudowy budynku przy ul. Kubiny 24 (gdzie powstanie filia biblioteki miejskiej), wykonanie remontu dachu na
targowisku przy ul. Kupieckiej, termomodernizacja Przedszkola nr 18 oraz Gimnazjum nr 7, remont nawierzchni jezdni, parkingu i chodnika
przy ul. Gołębi 3, nawierzchni jezdni ul. Bytomskiego oraz nawierzchni ronda przy CH Plaza,
a także przygotowanie dokumentacji na budowę
odcinka trasy N-S od ulicy Kokota do zjazdu
z autostradą A4. Na tym jednak nie koniec, bo
w ramach budżetu obywatelskiego w tym roku
powstaną: parking przy ul. Okopowej przy Szkole Podstawowej nr 16, siłownia napowietrzna
przy Zespole Szkół nr 6, a także rudzkie miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kolberga.
Dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu ważnym tematem była m.in. uszkodzona w wyniku
szkód górniczych kanalizacja przy ul. Radosnej.
– Projekt budowy kanalizacji sanitarnej przewidziany jest na ten rok. W przyszłym roku ścieki
popłyną już kanałem – poinformowała Sonia Gałuszka z PWiK w Rudzie Śląskiej. Pojawił się też
problem dwóch budynków przy ul. Kubiny, które
są w złym stanie technicznym. – Jeden z nich zakupiliśmy i zostanie on zaadaptowany na cele
publiczne, drugiego właścicielem jest osoba prywatna, dlatego nic z nim nie możemy zrobić
– tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk.
Z kolei najważniejsze inwestycje, jakie realizowane są w dzielnicach Godula i Orzegów,
przedstawione zostały podczas poniedziałkowego (15.05) spotkania w Szkole Podstawowej
nr 36. A wśród nich to: budowa parkingu przy
ul. Goduli i Przedszkolnej, budowa mieszkań komunalnych przy ul. Stromej i Bytomskiej, rewitalizacja rynku w kwartale pomiędzy ul. Czapli,
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O problemach Wirku i Czarnego Lasu oraz Goduli i Orzegowa dyskutowano
podczas dwóch kolejnych w wiosennym cyklu spotkań prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. W czasie wizyt z dzielnicach władze miasta
omówiły także inwestycje dotyczące całej Rudy Śląskiej oraz poszczególnych
dzielnic.
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Już po raz 21. Miejska Biblioteka Publiczna wręczyła „Bibliosy”. Trafiły one do osób zaangażowanych
w działalność rudzkiej biblioteki oraz jej przyjaciół.
Otrzymali oni wyróżnienia w kategoriach „Bibliotekarz Roku”, „Czytelnik Roku”, a także „Pro Library
2017”. Nagrody wręczono w ramach Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek, który trwał do 15 maja.
– Ten rok, który minął, był dla nas szczególny, ponieważ staramy się budować nowoczesną przestrzeń
publiczną, czyli bibliotekę w formule BIBLIOTEKA+. Z jednej strony oznacza to rozwój cywilizacyjno-techniczny, a z drugiej strony to nowoczesność,
która łączy się z aspektem społecznym. Biblioteka
staje się miejscem szczególnym, czego dowodem są
nagradzani przez nas ludzie. Nagroda honorowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej to uściśnięcie dłoni
dla bibliotekarza, który jest przez nas wybierany,
a także dla czytelnika, który jest po drugiej stronie
i z nami współpracuje – podkreśla Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Podczas wtorkowej (9.05) uroczystości w Centrum Inicjatyw Społecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bykowinie Danuta Enenkiel, kierownik
Filii MBP nr 15, została wyróżniona w kategorii „Bibliotekarz Roku”. Z kolei w kategorii „Czytelnik Roku” nagrodę otrzymali członkowie Klubu Literackiego „Barwy”, działającego przy Filii MBP nr 16. Wręczono również wyróżnienia „Pro Library 2017”,
którymi uhonorowani zostali: Irena Urbiczek, Barbara Siemińska, Jolanta Lechowicz oraz Daniel Knapik. – Cieszę się, że w naszej bibliotece pracują tacy

MIASTO | 17.05.2017

Ostatnie spotkania odbyły się
w Wirku i w Orzegowie.
Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda oraz rewitalizacja Placu Niepodległości. Zaś wśród inwestycji drogowych znalazły się m.in: remont nawierzchni ul. Orzegowskiej przy skrzyżowaniu
z ul. Kilińskiego, budowa ścieżki rowerowej
w ciągu ul. Joanny od ul. Szyb Zofii do ul. Solskiego, a także w ciągu ul. Starej i Pawła oraz
opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Goduli i Orzegowa z połączeniem do DTŚ.
Powrócił także temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Modrzejewskiej. – Rozważaliśmy takie rozwiązanie. Jednak w zakrojonej na szeroką skalę ankiecie skierowanej do
mieszkańców ul. Modrzejewskiej jedynie 10 proc.
z nich zdecydowało się na nią odpowiedzieć. Nie
możemy takich zmian wprowadzać bez akceptacji
większości społeczeństwa – podkreślił Krzysztof
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Mieszkańcy informowali także o problemie zaśmiecenia
poszczególnych ulic, złego stanu nawierzchni
ul. Piechy, drogi dojazdowej od strony Goduli do
osiedla Paryż, a także braku wiat przy niektórych
przystankach. – Chcemy główne przystanki w mieście wyposażyć w nowoczesne wiaty. Dotychczasowe, które będą znajdować się w dobrym stanie,
będziemy instalować na tych przystankach, gdzie
wiat do tej pory nie było – poinformowała Grażyna Dziedzic.

Agnieszka Lewko

Strażacy odebrali nagrody i wyróżnienia.
OGŁOSZENIE

W czasie uroczystości nie tylko strażacy odebrali odznaczenia, awanse służbowe i nagrody, ale również i oni
wręczyli statuetki osobom, którym chcieli podziękować
za współpracę. Wśród nich znalazły się władze miasta,
członkowie służb miejskich, przedstawiciele województwa, a także rudzcy przedsiębiorcy.
W ubiegłym roku rudzka Straż Pożarna została dofinansowana kwotą ponad 210 tys. zł, którą przeznaczono m.in. na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów kwatermistrzowskich oraz modernizację systemu
łączności. Z kolei w roku 2017 rudzcy strażacy zostaną
wsparci kwotą ponad 400 tys. zł, która przeznaczona
będzie przede wszystkim na zakup nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
Agnieszka Lewko

Harmonogram

wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:
22.V. – poniedziałek, godz. 17.00
– Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
30.V. – wtorek, godz. 17.00
– Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28;
5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– Halemba (Kłodnica) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,ul. Kaczmarka 9;
12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia
– Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69.
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Codzienne, rutynowe zajęcia czasami nas przytłaczają i zniechęcają do podjęcia kolejnych wyzwań, ponieważ uważamy, że nie mamy
już na nic więcej czasu. Często też boimy się podjąć nowych obowiązków, bo nasze przyzwyczajenie do stałego harmonogramu dnia
staje się silniejsze od nas.

Aktywnie i zdrowo aktywizuj się zawodowo!

Ale czasami warto iść
w NOWYM KIERUNKU…
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej od lutego br. realizuje program specjalny pn. „W nowym kierunku – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym
III proﬁlem pomocy”.
W ramach ww. projektu rudzki urząd
pracy podjął się wyzwania promocji aktywnego i zdrowego stylu życia wśród
bezrobotnych kobiet.
Postawiliśmy na aktywność w wielu
wymiarach: począwszy od wyjścia z domu i zrobienia czegoś innego niż zwykle,
poprzez zdobywanie doświadczenia zawodowego, a skończywszy na życiowej
zmianie. Uczestniczki projektu wzięły
udział w szkoleniu „Szukam pracy – szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy”, które realizowano
codziennie, w okresie 13-31.03.2017,
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej. Cykl spotkań uruchomił w uczestniczkach nowe pokłady energii, przyczyniając się do rozwinięcia
w nich umiejętności poruszania się po
rynku pracy.

Oprócz standardowych działań w postaci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i kompetencji, na
uczestniczki projektu czekała niespodzianka. W ramach specyﬁcznych elementów wspierających zatrudnienie zachęcono Panie do aktywności ﬁzycznej,
zapraszając je 21.04.2017 r. do Studia
Energia Klubu Fitness, gdzie zorganizowano spotkanie na temat zdrowego i ak-

tywnego stylu życia, które oparto na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.
Spotkanie składało się z trzech części:
• wykładu dotyczącego zdrowego stylu
życia, poświęconego również aspektom zdrowego gotowania,
• indywidualnych konsultacji z dietetykiem, umożliwiających analizę swoich
żywieniowych przyzwyczajeń i poznanie ich wpływu na zdrowie i ﬁgurę,
• zajęć relaksacyjnych, wspomagających proces radzenia sobie ze stresem
i napięciem związanym z nowymi sytuacjami, w tym z podjęciem pracy.
Z ekspertem Katarzyną Niemiec – właścicielką Studio Energia Klub Fitness,
przeanalizowano zagadnienie pt. „Zdrowy i aktywny styl życia – co to oznacza?”
Poniżej wskazówki.
Katarzyna Niemiec: – Zdrowo jeść
oznacza dla mnie to, że staram się pilnować swoich posiłków. Ani się nie głodzę,
ani nie przejadam. Wiem, co kupuję
w sklepie, kiedy np. pieczywo jest ciemne,
bo pełnoziarniste, a nie barwione karmelem, aby wyglądało na ciemne. Staram się
jeść żywność nieprzetworzoną w produk-

cji, która charakteryzuje się m.in. długim
terminem ważności. Mój talerz to zawsze
kompozycja warzyw, węglowodanów (kasze, ryże, pełnoziarniste makarony) oraz
białka (np. mięso).
Aktywność ﬁzyczna to mój drugi ﬁlar
w walce o zdrowie i eliminację stresu. Tę
aktywność najlepiej zaplanować regularnie, np. dwa razy w tygodniu. Może to
być zarówno forma dynamicznego spaceru, jazda na rowerze, czy coraz popularniejszy udział w zajęciach basenowych lub klubów ﬁtness. Tu wiek nie gra
roli, bo nawet aktywność w późniejszym
wieku odbywa się z korzyścią dla organizmu.
Ruch wyzwala w nas hormony szczęścia – endorﬁny, które są odpowiedzialne
za poprawę naszego samopoczucia. Kontakt w grupie pozwala na nawiązanie nowych znajomości i wymianę naszych opinii, odnalezienie wsparcia.
Ważna w tym wszystkim jest umiejętność planowania swojego własnego czasu, wciąganie naszych najbliższych
w obowiązki domowe i kreatywne myślenie w rozwiązywaniu różnych zadań dnia
codziennego. Korzystajmy także z nowi-

nek technicznych, bo np. nie każdą sprawę musimy załatwić osobiście. Jest Internet, telefon, mail. Starajmy się żyć zatem
nie tylko zdrowo i aktywnie, ale też zaradnie!
Umiejętności i wskazówki dotyczące
aktywnego i zdrowego życia będą mogły być wykorzystane przez uczestniczki projektu już w kolejnym etapie realizacji projektu, bowiem znaleźliśmy
sposób, w jaki mogą one podwyższyć
kompetencje społeczne i zdobyć doświadczenie zawodowe.
Już w maju rozpoczynają STAŻ!
Realizacja programu specjalnego
stworzyła 10 bezrobotnym kobietom
szansę, aby poszły
w NOWYM KIERUNKU
– aktywie i zdrowo,
aktywizując się zawodowo!

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771-59-00, fax 32 771-59-88
e-mail: karu@praca.gov.pl
REKLAMA
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OGŁOSZENIA

Lisia do poprawy

| NOWY BYTOM

Interwencja naszego Czytelnika dotyczy stanu nawierzchni
ulicy Lisiej w Nowym Bytomiu. Droga ta prowadzi do kompleksu garaży. – Żeby dojechać do garażu bez uszkodzenia
samochodu trzeba jechać z minimalną prędkością i mieć oczy
dookoła drogi – żali się jeden z właścicieli garażu. – Kilka razy
ubytki w drodze były uzupełniane, ale każdorazowo wystarcza to na góra dwa, trzy miesiące. Czy nie da się z tym zrobić
porządku na dobre? – pyta pan Andrzej.
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Użytkownikami drogi są głównie
właściciele garaży. Działki są oddane
w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli garaży. Jednak droga dojazdowa należy do miasta i dlatego podjęto
decyzję o jej bieżącej naprawie.
– W dniu kontroli zostało wystawione
zlecenie na wykonanie bieżącej naprawy z terminem wykonania do 19 maja
bieżącego roku – zapowiada Adam Nowak.
Arkadiusz Wieczorek

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza, że istnieje możliwość
zasiedlenia od zaraz niżej
wymienionych mieszkań, na
podstawie umowy
o ustanowieniu odrębnej
własności lokalu, których
wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:

Foto: AW

Ulicą Lisią trudno poruszać się
zwłaszcza w te mniej słoneczne dni. Po
opadach deszczu i po zmroku bezpieczny przejazd z normalną prędkością jest
praktycznie niemożliwy. Po naszej interwencji w Urzędzie Miasta stan nawierzchni drogi został skontrolowany.
– 9 maja przeprowadzono kontrolę stanu technicznego nawierzchni drogi.
Stwierdzono liczne ubytki i wyrwy, które
powstały na skutek opadów deszczu
oraz intensywnej eksploatacji tej drogi
przez właścicieli. W tym rejonie jest ponad sto garaży – podkreśla Adam No-

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Użytkownicy garaży przy ulicy Lisiej mają problem z przejazdem.

Ogrodzenie do remontu

| BIELSZOWICE

Stan płotu ogradzającego Szpital Miejski w Bielszowicach pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie w rejonie ulic Nad
Dołami i Paderewskiego. – Ten płot wygląda tak, jakby zaraz miał runąć. Jest stary i zniszczony. Poza tym wiele razy
widziałem, jak dzieciaki przez niego przechodzą, nie zdając
sobie sprawy z zagrożenia. Dlatego dobrze byłoby wyremontować to ogrodzenie lub postawić nowe – sugeruje pan Jan z
Bielszowic.
wzdłuż działki, której użytkownikiem
jest szpital, będzie systematycznie naprawiane – dodaje.
W niektórych miejscach powyrywane są przęsła ogrodzenia, brakuje
także śrub mocujących. Powstają też
dziury, ponieważ znaczna część płotu
została wykonana z siatki. Jego zły
Ogrodzenie bielszowickiego szpitala jest w złym stanie.
stan to prawdopodobnie efekt długoletniej dewastacji oraz szkód górniczych na tym terenie. Jednak jak za- skarg ze strony mieszkańców odno- się je naprawiać – podkreśla Arkaznacza rzecznik prasowy, szpital do- śnie wspomnianego ogrodzenia. diusz Loska.
tychczas nie otrzymywał żadnych – Mimo wszystko cały czas staramy
Agnieszka Lewko

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

Foto: AL

Szpitala nie stać jednak na to, żeby
w całości wymienić ogrodzenie. Dlatego w miarę możliwości remontowane są najbardziej zniszczone fragmenty. – Nasi pracownicy sprawdzili stan
techniczny ogrodzenia i rzeczywiście
od strony ulicy Nad Dołami, ale także
dalej, wzdłuż ulicy Paderewskiego,
nie jest on najlepszy – mówi Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
– Zapewniam, że w najbliższych miesiącach ogrodzenie w Bielszowicach

• w Rudzie Śl.-Goduli ul. Joanny
28d/5 o pow. 37,00 m2 77.200,- zł
• w Rudzie Śl.-Wirku ul. Grzegorza
Fitelberga 12/15 o pow. 53,20 m2
94.620,- zł
• w Rudzie Śl.-Bielszowicach ul.
Adolfa Kempnego 2b/14 o pow.
35,00 m2 61.000,- zł
Warunki zasiedlenia oraz szczegółowych informacji udziela Dział
Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209.

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza II przetarg
nieograniczony ofertowy na
sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu położonego
w Rudzie Śl. 5 przy ul. Pawła
Poloczka pow. 5.914,00 m2
działka: nr 1929/88,1374/85,
KW GL1S/ 00007495/3.
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji
udziela Dział Techniczny pokój 314
telefon 32 248-24-11 wew. 231.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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BUDUJ Z NAMI

Zainwestują w rudzkie kopalnie
119 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Taką deklarację złożył podczas
sesji Rady Miasta wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Rządowy pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa zapowiedział też, że do przyszłego roku wydobycie zostanie w niej zwiększone o 3 tys. ton. Z kolei do 2021 r. ma zostać wykonane połączenie technologiczne pomiędzy Ruchami Halemba i Bielszowice. W ten sposób ten ostatni stanie się kluczowym zakładem zespolonej rudzkiej kopalni.

w Piekarach Śląskich, ul. Stalowa 3
oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment
wyrobów hutniczych.
Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, soboty 7-13

Foto: AR

– Ogrom pracy, jaki wykonaliśmy reformując polskie górnictwo, doskonale obrazują
dane składające się na wynik ﬁnansowy. Jeszcze na koniec 2015 r. zadłużenie sektora górniczego wynosiło 4,5 mld zł. W ciągu roku
udało się je zniwelować do niespełna 430 mln
zł. To rezultat bez precedensu i dowód na to,
że podjęliśmy słuszne decyzje – podkreślił
podczas sesji Rady Miasta Ruda Śląska wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. – Jestem przekonany, że górnictwo, które jest
i przez lata jeszcze pozostanie podstawą polskiej energetyki, będzie rentowne, konkurencyjne i będzie się rozwijać. Mam tu także na
myśli rudzkie kopalnie – dodał.
Reformy wprowadzone w ostatnim czasie
w polskim górnictwie dobrze oceniają władze
Rudy Śląskiej. – Baliśmy się, że zapowiadana
restrukturyzacja w górnictwie ograniczy się
tylko do zmiany szyldu. Na szczęście zmiany
idą głębiej, co nas bardzo cieszy. Mam też nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiej – największej gminie górniczej – nie tylko nadal
będzie istniało, ale również i będzie się rozwijało. Trzeba pamiętać, że to również dzięki
górnictwu mamy taki, a nie inny budżet miasta
– ocenia prezydent Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic.
Jeśli chodzi o reformy, którymi objęte zostało górnictwo w Rudzie Śląskiej, to oprócz
połączenia trzech rudzkich kopalń w jeden organizm – KWK Ruda – jedną z kluczowych
decyzji było przyspieszenie robót związanych
z budową połączenia technologicznego dotychczasowych kopalń Pokój i Bielszowice.
Dzięki zainwestowaniu 52 mln zł połączenie,
które pierwotnie miało funkcjonować od
2018 r., gotowe już było pod koniec ubiegłego
roku, a od 1 stycznia 2017 r. całość urobku z Pokoju traﬁa już do Bielszowic. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii Ruch Pokój zakończy eksploatację w pierwszym kwartale 2021 r.
Jak poinformował wiceminister Grzegorz
Tobiszowski, polski rząd zamierza zainwesto-

MEGASET sp. z o.o.

W rudzkich kopalniach pracuje prawie 6,5 tys. osób.

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

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

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67
wać w polskie górnictwo w latach 2017
– 2020 ok. 7,2 mld zł. Jeśli chodzi o rudzkie
kopalnie, to tylko w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą 119 mln zł, w tym 45 mln zł
na budownictwo inwestycyjne i 74 mln zł na
zakup maszyn i urządzeń.
Jedną z kluczowych inwestycji będzie wykonanie połączenia technologicznego pomiędzy Ruchami Halemba i Bielszowice, a tym
samym przekierowanie całości wydobycia
z Halemby do Bielszowic. – Realizacja tego
zadania pozwoli nam zwiększyć efektywność
wydobycia i zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury powierzchniowej. Połączenie
planujemy wykonać do 2021 r., a szacowany
koszt to 104 mln zł – poinformował wiceminister Tobiszowski.
Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa zapowiedział też, że KWK Ruda
zwiększy wydobycie z aktualnych ok. 20 tys.
ton na dobę do 23 tys. ton na dobę w latach
2018 – 2020. Ponadto rudzkie zakłady górni-

cze mają likwidować szkody górnicze w mieście. W tym roku na ten cel przeznaczonych
ma być 46,7 mln zł (więcej na stronie 11).
W ciągu najbliższych dwóch lat mają być
przeprowadzone naprawy m.in. kościoła św.
Wawrzyńca, kościoła św. Andrzeja Boboli
oraz budynku obecnego Gimnazjum nr 14
przy ul. Szkolnej. Władze Rudy Śląskiej nadal widzą w górnictwie kluczową gałąź gospodarki, a z terenami pokopalnianymi wiążą
konkretne plany. – Nie jest tajemnicą, że
chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas trzymamy za słowo ministerstwo, które zapowiedziało, że tereny takie
będą przekazywane samorządom – mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.
– Przede wszystkim chcielibyśmy zagospodarować tereny po dawnej kopalni Polska-Wirek w Kochłowicach, a w przyszłości również
po kopalni Pokój w Wirku – wylicza.
TK
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Emeryci świętowali

Spacerem po archiwum „WR”
Przez 25 lat istnienia „Wiadomości Rudzkich” na łamach naszej gazety gościło wiele znanych nazwisk i wybitnych specjalistów. Jednym z nim, zaufanym lekarzem dla rudzian, był
lek. med. Bernard Serzysko, który przez ponad dziesięć lat regularnie zamieszczał swoje
porady lekarskie w rubryce „Lekarz radzi”. Była to rubryka ciesząca się ogromną popularnością, bo dziś już świętej pamięci dr Serzysko, dawniej kierownik przychodni przy ul.
Siekiela w Bykowinie, radził w niej, jak w naturalny sposób i m.in. poprzez zbilansowaną
dietę, można zadbać o swoje zdrowie.

,,WR”, 16.08.2000 r.
Foto: AL

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki rudzcy emeryci
z Koła Dzielnicowego nr 10 spotkali się w Domu Śpiewaczym „Słowiczek”, żeby wspólnie świętować ten
dzień. Podczas spotkania składano życzenia i wręczano
kwiaty. Nie zabrakło także występów artystycznych.
– Tradycyjnie już od ośmiu lat spotykamy się
w pierwszą środę każdego miesiąca na zebraniach naszego koła. W tym miesiącu spotkanie ma jednak szczególny charakter, ponieważ poświęcone jest wszystkim
matkom, które już niedługo będą obchodziły swoje
święto – zaznaczył Henryk Piórkowski, przewodniczący Koła Dzielnicowego nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zebranym przy kawie i ciastku seniorom, a w szczególności wszystkim mamom, życzenia złożyła wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Bardzo się cieszę i dziękuję
za to, że działacie w naszym mieście i tak aktywnie
uczestniczycie w jego życiu. Dlatego składam wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia, a szczególnie
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Emeryci z koła nr 10 świętowali Dzień Matki.
mamom – tym wyjątkowym w naszym życiu osobom,
które w każdej sytuacji były z nami, wspierały nas i dodawały otuchy, a przede wszystkim obdarzyły wielką,
matczyną miłością – mówiła Anna Krzysteczko.  AL

NOWY BYTOM

Rockowo dla najmłodszych

„WR”, 27.04.1994 r.

Foto: AW

Koncert „Na rockowo i bluesowo dla dzieciaków
przebojowo”, który odbył się 9 maja w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty, był okazją do zbiórki funduszy na terapię dzieciaków uczęszczających do Zespołu
Szkół Specjalnych nr 2. Wielu z uczniów tej placówki
boryka się z autyzmem, a terapia jet bardzo kosztowna.
Na jednej scenie pojawili się podczas tego koncertu
zawodowi muzycy oraz dzieciaki z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Wystąpiły zespoły Piff Parre, Rubens
Band, Galapagos oraz Marcin Roszak. Wszystko po to,
aby nazbierać jak najwięcej funduszy na rehabilitację
prowadzoną w szkole. Potrzebne są m.in. pieniądze na
kosztowną dogoterapię. Szkoła nie jest w stanie pokryć
wszystkich kosztów związanych z terapią swoich podopiecznych. Dlatego też pojawił się pomysł zorganizowania koncertu charytatywnego. – Udało nam się zebrać 3669,22 zł. Pieniądze przeznaczymy na kontynuowanie zajęć oraz organizację zajęć podczas letnich
półkolonii, które staramy się, aby były zawsze na jak
najwyższym poziomie. Na 10 dni organizujemy aż dzie-

Na scenie pojawili się uczniowie szkoły.
więć wycieczek, więc te pieniądze zostaną bardzo dobrze spożytkowane – mówi Ilona Milik, dyrektorka
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. – Mamy nadzieję, że
to nie ostatni taki koncert i że kolejne też będą cieszyły
się taką popularnością – dodaje. 
AW

RUDA ŚLĄSKA

W rajdzie po Rudzie

„WR”, 11.07.2001 r.

Foto: arch.

21 ekip wzięło udział w turystycznym rajdzie samochodowym, który odbył się w minioną niedzielę (14.05)
na ulicach Rudy Śląskiej. Jego uczestnicy mieli za zadanie pokonanie dwóch odcinków o długości ok. 40
km. Jednak w rywalizacji liczył się nie czas i prędkość,
ale bezbłędne wykonanie zadań, wyznaczonych na poszczególnych punktach trasy.
Rajd pod nazwą „Bebok 2017” był częścią drugiej
rundy Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu oraz pierwszej rundy Turystyczno-Nawigacyjnych
Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych. Jego
uczestnicy wyruszyli w niedzielny poranek z rudzkiego
rynku, a dalej jechali wyznaczoną trasą, która przebiegała w normalnym ruchu miejskim. Najważniejszymi
zasadami były: zachowanie przepisów, bezbłędne pokonanie trasy oraz poprawne wypełnienie zadań. – Rajdy turystyczne to doskonała forma rozrywki, w której
chodzi o dokładność przejechania trasy, prawidłowe
odpowiedzi na pytania i spostrzegawczość na drodze
– podkreśla Marcin Lutek, który był autorem trasy rajdu.

Uczestnicy rajdu wyruszyli z rynku.
Natomiast jego organizatorem był Automobilklub
Mysłowicki. Finał imprezy oraz rozdanie nagród odbyły się przy piekaroku w Rudzie.
JO

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej informuje, że planowany na 26.05.2017 r.
na godz. 18 koncert Zbigniewa Wodeckiego został odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora. Osobom, które zakupiły bilety na to wydarzenie, Miejskie Centrum Kultury w tym samym
terminie proponuje udział w koncercie Haliny Frąckowiak, autorki takich przebojów jak m.in. „Anna
już tu nie mieszka”, „Papierowy księżyc z nieba spadł” czy „Serca gwiazd”.
Bilety (rezerwacje) dokonane na Zbigniewa Wodeckiego są nadal ważne na koncert Haliny
Frąckowiak. Jeżeli osoby, które zakupiły bilet, nie są zainteresowane koncertem Haliny Frąckowiak,
to Miejskie Centrum Kultury zwróci im pieniądze (jeżeli zapłacono przelewem to zwrot pieniędzy  
nastąpi na konto bankowe, jeżeli kupiono bilet w kasie to zwrot może nastąpić jedynie w kasie
biletowej MCK). W tym celu należy zwrócić bilet i okazać paragon zakupu.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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INWESTYCJE

Przy ul. Kempnego MPGM TBS
buduje kompleks nowych garaży
Przy ul. Kempnego w Rudzie Śląskiej-Wirku trwa garażowa rewolucja. Rewolucja, która była potrzebna od lat, bo
też przez lata powstało w tym miejscu wiele garaży, budowanych niejednokrotnie w sposób chaotyczny. Dlatego
władze miasta wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej postanowiły uporządkować ten teren i stworzyć zupełnie nowy kompleks.
Do 2018 roku mają powstać 224 zupełnie nowe obiekty garażowe.
Do końca 2018 roku przy ul. Kempnego powstaną 224
nowe garaże. Będą to obiekty blaszane tynkowane,
wolnostojące oraz z podłączeniem do sieci
energetycznej. Ponadto wybudowane zostaną nowe
drogi dojazdowe z płyt ażurowych oraz powstanie
oświetlenie. – Pomysł ten sondowaliśmy wśród
użytkowników garaży i wiemy, że spora ich grupa
chce takiego rozwiązania – podkreśla wiceprezydent
Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
ulicy Słowackiego, które powstaną z płyt ażurowych. Teren będzie także wyposażony w oświetlenie oraz
wspomnianą infrastrukturę elektryczną – wylicza Michał Glodny, inspektor nadzoru w MPGM TBS
Sp. z o.o.
Finalnie przy ul. Kempnego mają powstać 224 garaże – to ok. 50 więcej, bo przedtem było ich 172.
Umowy z większością najemców zostały już rozwiązane. Wszyscy dotychczasowi najemcy będą mieli
pierwszeństwo, jeżeli chodzi o najem garaży po przebudowie. – Jest to o tyle korzystne, że zgodnie
z zarządzeniem, wydanym przez prezydent miasta Ruda Śląska, nowe garaże będą dzierżawione przez
najemców za korzystniejszą stawkę. Dotychczas było to 2,4 zł za metr kwadratowy, bo najem dotyczył
garażu wolnostojącego. Natomiast jako najemcy garaży skupionych w kompleksie, po przebudowie
będą oni płacili 2 zł za metr kwadratowy plus ryczałt miesięczny za grunt, który będzie wynosił 10 zł
netto – tłumaczy Zoﬁa Matyszewska, kierownik Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – Jeżeli
zaś chodzi o nowych najemców, a wiemy, że zainteresowanie jest duże, to będą oni mogli ubiegać się
o najem garaży w trybie przetargowym – dodaje.
Dodajmy, że pieczę nad inwestycją sprawuje wyłoniona w przetargu ﬁrma, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz podpisaną umową, na sﬁnalizowanie przebudowy
kompleksu przy ul. Kempnego ma czas do końca grudnia 2018 roku. W sumie na ten cel Miasto Ruda
Śląska ma zamiar przeznaczyć ok. 3 mln zł brutto. Na tym jednak nie koniec planowanych przez Spółkę garażowych inwestycji. Od marca 2015 roku MPGM TBS sukcesywnie przejmuje w zarządzanie
nieruchomości miejskie zabudowane garażami. – Od tego czasu pracujemy nad planami uporządkowania kompleksów garażowych, bo ich wygląd to po pierwsze jedna z wizytówek miasta, a po drugie
chcemy, aby nasi najemcy byli jeszcze bardziej zadowoleni z warunków, o czym zresztą świadczy liczba
osób zainteresowanych nowymi garażami przy ul. Kempnego – podkreśla prezes Bogusław Waćko.
MPGM TBS zamierza w kolejnych latach m.in. przebudować kompleks garaży przy ul. Tołstoja
(ogółem
znajduje się tam 81 garaży), a także przy ul. Ratowników, gdzie powstaną 53 garaże.
Konieczność przebudowy kompleksu była podyktowana z jednej strony głosami najemców, którzy
narzekali na zły stan dróg dojazdowych do garaży położonych w rejonie ul. Kempnego, a z drugiej
– chęcią poprawy estetyki tego miejsca ze strony Urzędu Miasta oraz zarządcy kompleksu, czyli
MPGM TBS. – Garaże na tym terenie były dzierżawione i budowane w sposób mocno nieregularny.
Zgodnie z kwietniowym zarządzeniem prezydent
Obecnie budujemy w ich miejsce zupełnie nowe obiekty, co nie tylko poprawi ich wygląd, ale równie
miasta stawki za najem gruntów pod garaż wynoszą:
ważne jest to, że liczba garaży wzrośnie o ok. 50 sztuk – podkreśla Bogusław Waćko, prezes MPGM
TBS Sp. z o.o.
2,4 zł za metr kwadratowy (garaże wolnostojące);
Wyburzanie garaży rozpoczęło się na przełomie roku 2016 i 2017. W pierwszym etapie inwestycji
2 zł za metr kwadratowy (garaże blaszane,
powstanie ich 26. Będą to garaże blaszane tynkowane. Każdy z nich ma być odrębnym obiektem, z braw kompleksach) oraz 1,6 zł (garaże murowane
mą wjazdową, podłączeniem do sieci energetycznej oraz o wymiarach 3 x 6 m (łączna powierzchnia
w kompleksach). W przypadku garaży przy
18 metrów kwadratowych). Dotychczas porządkowano teren, zakończyły się roboty ziemne, a obecnie
ul. Kempnego po przebudowie będzie
gotowe są już fundamenty pod budowę pierwszych garaży.
obowiązywała ta druga stawka.
– Jednak nie tylko same garaże będą nowe, ale prace obejmą także stworzenie nowej infrastruktury
towarzyszącej. Cały teren garaży będzie zaopatrzony w utwardzone drogi dojazdowe, prowadzące do

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Mecz rugby, chleb z piekaroka, wystawy, prelekcje, warsztaty kulinarne, konkursy i koncerty to tylko niektóre z szeregu atrakcji zaplanowanych podczas Festiwalu Polsko-Irlandzkiego w Rudzie Śląskiej. W dniach 20-27 maja w mieście trwać będzie
tydzień Zielonej Wyspy.

Rudzki kawałek Irlandii
– Pomysł zorganizowania Festiwalu Polsko-Irlandzkiego zrodził się po części z naturalnego rozwoju
Festiwalu Polska Eire, który po dwóch latach sukcesów w Irlandii dojrzał do rozszerzenia swego zakresu
poza samą Zieloną Wyspę, a po części z powodu specjalnego miejsca, jakie w moim oraz mojej żony sercach zajmuje Ruda Śląska – mówi Wojciech Kostka
z Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego,
pomysłodawca imprezy. – Jesteśmy zaskoczeni liczbą
organizacji, osób oraz instytucji, które zdecydowały
się wspólnie z nami ten festiwal zorganizować w Rudzie Śląskiej. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że nasz
wspólny trud zostanie doceniony przez mieszkańców
miasta, którzy licznie przybędą na festiwalowe wydarzenia – dodaje.
Festiwal Polsko-Irlandzki zainauguruje mecz rugby.
Rudzkie Diablice zmierzą się z drużyną Amazonek z Arklow w Irlandii. – Będzie to pierwszy w Polsce oﬁcjalny
mecz rugby 15-osobowego kobiet. Wyjątkowości nadaje mu też fakt, że rudzianki zagrają z drużyną z Irlandii,
gdzie ta dyscyplina sportu jest tak popularna – mówi
Wojciech Kołodziej, prezes K.S. Rugby Ruda Śląska.
Mecz zaplanowano w sobotę, 20 maja, na godz. 17.00.
Rozgrywki odbędą się na jednym z najlepszych w Polsce boisk do gry w rugby, znajdującym się na Burloch
Arenie w dzielnicy Orzegów. Obok rugbystek Rudę
Śląską odwiedzi też przewodniczący Rady Miasta z irlandzkiego Arklow – Pat Kennedy z żoną. Na meczu
obecny też będzie konsul Irlandii James Kilcourse oraz
Łukasz Chimiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nie lada gratką dla kibiców będzie możliwość wzięcia udziału we wspólnej rozgrzewce razem z zawodniczkami, zaraz po oﬁcjalnym otwarciu festiwalu, które
zaplanowano na godz. 16.00. Wcześniej boisko zajmą
dzieci, które rozegrają Turniej Rugby TAG (start
o godz. 14.30). Co ważne, impreza inaugurująca Polsko-Irlandzki Festiwal w Rudzie Śląskiej wpisuje się
też w obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich
(na drugi oraz trzeci etap rewitalizacji Burloch Areny
miasto otrzymało pożyczkę z programu Jessica RPO
Województwa Śląskiego).
Kolejna atrakcja w ramach Festiwalu Polsko-Irlandzkiego czeka na uczestników już w niedzielę,
21 maja. O godz. 15.00 przy rudzkim piekaroku spotkają się smakosze kuchni śląskiej i irlandzkiej. Wraz
ze świeżo wypieczonym chlebem będzie można degustować sery i masło dostarczone przez głównego sponsora Festiwalu, ﬁrmę Kerrygold. Nie zabraknie też
rudzkiego „tustego”, które z pewnością przypadnie do
gustu irlandzkim gościom.
Kulinarną stronę festiwalu będą odkrywać też
uczniowie technikum gastronomicznego w Rudzie Śląskiej, którzy w poniedziałek 22 maja, w godz.
10.00-12.00, wezmą udział w warsztatach pieczenia
sconsów. – Sconsy to popularne irlandzkie bułeczki,
które podaje się z masłem lub dżemem – mówi Monika
Kostka, dyrektor Polskiej Szkoły Weekendowej w Arklow, twórczyni bloga kulinarnego „Cukierenka”. Pani
Monika, rudzianka z pochodzenia, będzie degustować
wypieki młodzieży, podobnie jak Agnieszka Jasińska,
ﬁnalistka programu Hell’s Kitchen. W degustacji weźmie też udział przewodniczący Rady Miasta Arklow
Pat Kennedy z żoną. – Przygotujemy też coś specjalne-

go dla naszych gości, żeby mogli posmakować śląskiej
kuchni – zapowiada Barbara Rolnik z ZSP nr 2, opiekun młodzieży i organizator warsztatów.
Podczas festiwalu nie zabraknie też wystaw i prelekcji. 22 maja o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim odbędzie się otwarcie wystawy „Powstanie Wielkanocne”
oraz prezentacja dokumentu fabularnego dotyczącego
tego wydarzenia. Wystawę udostępniła Fundacja Kultury Irlandzkiej z Poznania. Składa się ona z 14 rollupów, na których przedstawiono unikatowe archiwalne zdjęcia ze zbiorów Archiwum Wojskowego w Dublinie oraz archiwum wydawnictwa Mercier Press.
W tym dniu w Muzeum Miejskim odbędzie się również
rozstrzygnięcie konkursu fotograﬁcznego „Moje wspomnienia z Irlandii” oraz wręczenie nagród laureatom.
Z kolei Filia nr 18 MBP zaprasza w tym dniu o godz.
17.00 na otwarcie wystawy „Dwa szmaragdy”, prezentującej miasta polskie i irlandzkie współpracujące ze
sobą.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej włączą się w obchody Festiwalu PolskoIrlandzkiego 24 maja. W tym dniu odbędzie się impreza pod hasłem „Kocham Cię jak Irlandię”. Uczniowie
poznają zasady gry w football gealicki, dowiedzą się
z czego słynie kuchnia irlandzka i jak zatańczyć typowy irlandzki taniec. Będzie można poznać historię tego
kraju i zobaczyć zabytkowe zamki irlandzkie wykonane różnymi technikami i w różnej skali.
25 maja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 zorganizuje Wielki Piknik Śląsko-Irlandzki w Morcinku.
Zabawa potrwa do godz. 19.00, a rozpocznie się o 10.00
turniejem piłki nożnej gimnazjalistów. Na godz. 12.00
zaplanowano Paradę Śląsko-Irlandzką, która przemaszeruje ulicami Jankowskiego, 1 Maja i Kubiny. W ramach pikniku odbędą się też warsztaty tańca irlandzkiego, ﬁtness, występy artystyczne oraz podsumowania
konkursów organizowanych w ramach Festiwalu.
To wszystko na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Jankowskiego 22.
Piątkowe popołudnie (26 maja) na terenie zabytkowej kolonii robotniczej przy ul. Kubiny, zaplanowane
w ramach cyklicznych spotkań „Twórczy piątek na Ficinusie”, również zostanie poświęcone Festiwalowi.
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Rudzie Śląskiej dokona porównania architektury śląskich i irlandzkich kamienic na przykładzie
Rudy Śląskiej i Dublina. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17.00 w salce paraﬁalnej kościoła ewangelickiego przy ul. Kubiny w dzielnicy Wirek.
Zwieńczeniem tygodniowego spotkania z kulturą
i tradycjami Irlandii będzie sobotnia impreza w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury. Już od godz. 16.00
odbywać się tam będą warsztaty kulinarne, ceramiczne
i wyrobów z siana oraz gry i zabawy dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Carrantuohill, który wystąpi
o godz. 21.00. Wcześniej, o godz. 19.00, rozpocznie się
koncert gitarowy irlandzkiego artysty Barriego Jay Hughesa. Wystąpi też zespół Pipes & Drums, jedyna orkiestra wykonująca tradycyjną szkocką muzykę w Polsce na wielkich dudach szkockich. Podczas imprezy
zamykającej Festiwal nie zabraknie polskich akcentów.
Wystąpi chór oraz zespół muzyki ludowej Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

Data, dzień tyg., godz.

Wydarzenie

Miejsce

18 maja, czwartek
18.30

Pokaz ﬁlmu „Once”

Kino PATRIA, ul. Chorzowska 3,
Nowy Bytom

20 maja, sobota
14.30-19.00

Oﬁcjalne otwarcie festiwalu – rugby TAG,
Diablice kontra Arklow Amazons

Burloch Arena, ul. Bytomska 15, Orzegów

21 maja, niedziela
15.00-18.00

Piknik przy piekaroku

Piekarok, ul. Bujoczka 24, Ruda

21 maja, niedziela
17.00

Krótki kurs literatury irlandzkiej
– wykład Justyny Schrann

MBP CIS „Stary Orzegów”,
ul. Kard. A. Hlonda 29, Orzegów

22 maja, poniedziałek
17.00

Powstanie Wielkanocne – wystawa, wykład
oraz prezentacja dokumentu fabularnego
Rozstrzygnięcie konkursu fotograﬁcznego
„Moje wspomnienia z Irlandii”

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana
Chroboka, ul. Wolności 26, Ruda

22 maja, poniedziałek
10.00-12.00

Warsztaty kuchni irlandzkiej dla uczniów
technikum gastronomicznego

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Gliniana, Czarny Las

22 maja, poniedziałek
9.00-12.00

Warsztaty o kulturze irlandzkiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Jankowskiego 22, Wirek

22 maja, poniedziałek
17:00

Otwarcie wystawy „Dwa szmaragdy”

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. 1 Maja 32, Halemba

23 maja, wtorek
8.00-12.30

Dzień Irlandzki

Szkoła Podstawowa nr 7,
ul. 1 Maja 173, Wirek

23 maja, wtorek
11.00-13.00

Warsztaty o kulturze irlandzkiej

Gimnazjum nr 8,
ul. Ks. Pawła Lexa 14, Halemba

23 maja, wtorek
17.00

Kino irlandzkie – „Wróg u bram”

Biblioteka Centralna, Galeria Krekot,
ul. Dąbrowskiego 18, Wirek

23 maja, wtorek
17.00

Dziewczyna ze znaczka – Irlandia –
Wielokulturowe społeczeństwo – spotkanie
z Anną Gąciarz

MBP CIS „Stary Orzegów”,
ul. Kard. A. Hlonda 29, Orzegów

24 maja, środa
9.00-12.00

Warsztaty o kulturze irlandzkiej

Gimnazjum nr 5, ul. Bytomska 1, Godula

24 maja, środa
10.00-13.00

Dzień Irlandzki

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych,
ul. Magazynowa 35, Ruda

24 maja, środa
10.00-14.00

Irlandzki Dzień Promocji Zdrowia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 5, Planty Kowalskiego 3, Nowy Bytom

24 maja, środa
10.00

W poszukiwaniu złota Leprikona
– gra terenowa

Gimnazjum nr 8,
ul. Ks. Pawła Lexa 14, Halemba

24 maja, środa
17.00

Kino irlandzkie – „PS Kocham Cię”

Biblioteka Centralna, Galeria Krekot
ul. Dąbrowskiego 18, Wirek

25 maja, czwartek
10.00-14.00

Wielki Piknik Śląsko-Irlandzki w Morcinku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Jankowskiego 22, Wirek

25 maja, czwartek
18.00

Bloomsday, czyli wokół „Ulissesa” Jamesa
Joyce’a – wykład Małgorzaty Borowskiej

Biblioteka Centralna,
ul. Dąbrowskiego 18, Wirek

26 maja, piątek
17.00

Kamienice Dublina oraz Rudy Śląskiej –
reﬂeksje nad architekturą obydwu miast

Zabytkowa Kolonia Robotnicza „Ficinus”,
salka paraﬁalna kościoła ewangelickiego,
Wirek

26 maja, piątek
17.00

Kino irlandzkie – „Michael Collins”

Biblioteka Centralna, Galeria Krekot,
ul. Dąbrowskiego 18, Wirek

27 maja, sobota
15.00-23.00

Impreza zamykająca Festiwal, połączona
z piknikiem rodzinnym

ogrody Miejskiego Centrum Kultury,
ul. Niedurnego 69, Nowy Bytom

– Dzięki zaangażowaniu tak wielu nie tylko miejskich podmiotów będziemy mogli bliżej poznać kulturę
i zwyczaje tego pięknego, zielonego kraju. Rudzianie,
nie ruszając się z miasta, będą mieli okazję doświadczyć kawałka Irlandii od strony kulturalnej, historycznej i kulinarnej – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent
miasta Ruda Śląska.
Organizatorami festiwalu są Miasto Ruda Śląska oraz
Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne. Patronami festiwalu są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Dublinie oraz Ambasada Irlandii, zaś partnerami wydarzenia: Fundacja Kultury Irlandzkiej, Polski Związek
Filatelistów oddział Ruda Śląska, Szkoła Podstawowa
nr 7, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 8, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

Zespół Szkół nr 2 Specjalnych, MOSiR Ruda Śląska,
Arklow Town, Arklow Rugby, Rugby Ruda Śląska,
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI,
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Asocjacja
M & B & P-18, Polish Weekend School KLEKS, Pub
Druid oraz Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska.
Sponsorem festiwalu jest ﬁrma Kerrygold.
Patronat medialny nad Festiwalem objęli: Polskie
Radio, Gazeta Wyborcza, tygodnik społeczno-kulturalny Wiadomości Rudzkie oraz portal rudaslaska.com.pl.
Szczegóły dotyczące poszczególnych wydarzeń
w ramach Polsko-Irlandzkiego Festiwalu znajdują się
na proﬁlu FB Polska Eire Festival Ruda Śląska oraz na
stronie internetowej www.polskaeire.rudaslaska.pl.
IM
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Ruda Śląska rusza z termomodernizacją kolejnych placówek oświatowych. Rozstrzygnięte zostały już przetargi na takie inwestycje w Szkołach Podstawowych
nr 13 i 14 oraz Miejskich Przedszkolach nr 18 i 28. Poza tym trwa procedura przetargowa dla Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Gimnazjum nr 7.

Kolejne szkoły do termomodernizacji

– Staramy się systematycznie obniżać wydatki na utrzymanie miejskiej
infrastruktury, dlatego od lat stawiamy na termomodernizacje placówek
oświatowych. Te inwestycje to oszczędności oraz poprawa warunków nauki,
a także estetyki budynków – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Termomodernizację przeszła już większość
rudzkich szkół. – Z 77 placówek
oświatowych w mieście takie inwestycje przeprowadzono już w 52, a trzy
budynki, które powstały w latach 90.
XX wieku, ich nie wymagają – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko,
odpowiedzialna za oświatę w mieście.
Jeden z rozstrzygniętych przetargów dotyczy termomodernizacji
dwóch budynków, w których mieści
się Szkoła Podstawowa nr 14. Jeden
z nich dzieli z Miejskim Przedszkolem
nr 28. – Zakres prac obejmuje renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania – mówi Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji UM.
– Trzeba też pamiętać, że w ubiegłym

roku w obu budynkach wymienione zostało pokrycie dachu wraz ze stolarką
okienną na poddaszach – dodaje. Wartość tegorocznej inwestycji to ponad
1,5 mln zł. Realizacja ma się zakończyć w listopadzie br. Ubiegłoroczne
prace kosztowały ponad 1 mln zł.
Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczy Szkoły Podstawowej nr 13.
W tym przypadku zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, a także wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, instalacji c.o., oświetlenia oraz okien i drzwi
zewnętrznych. – Co istotne, w ramach
zadania wykonana zostanie też instalacja fotowoltaiczna, składająca się
z 72 paneli – informuje Piotr Janik.
Wartość inwestycji, która ma się zakończyć w ciągu 12 miesięcy, to prawie 1,7 mln zł.
Miasto wyłoniło już także wykonawcę termomodernizacji Miejskiego
Przedszkola nr 18, gdzie mają zostać
m.in. docieplone ściany zewnętrzne,
fundamentowe i piwniczne oraz wymienione drzwi zewnętrzne i instala-

cja centralnego ogrzewania. Koszt inwestycji to 330 tys. zł, a termin wykonania to listopad 2017 r.
Jednocześnie trwają przetargi na
termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Gimnazjum nr 7, które
w związku z reformą oświaty od września zostanie włączone do Szkoły
Podstawowej nr 16. – Warto podkreślić, że w przypadku takich inwestycji
wykonawcy najbardziej uciążliwe prace mają wykonać w czasie wakacji
– zaznacza Piotr Janik.
Na dwie spośród wymieniowych
termomodernizacji – Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 7 – miastu przyznane zostało unijne dofinansowanie. – Te dwa zadania były częścią
naszego projektu, obejmującego osiem
placówek oświatowych. Pozostałe
sześć już się zakończyło. Były to inwestycje w Miejskich Przedszkolach nr
25, 30, 31 i 43, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Zespole Szkół
Specjalnych nr 4 – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dofinansowanie zgodnie z wnioskiem wynosi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 to jedna z placówek,
które już przeszły termomodernizację.
ponad 12,5 mln zł przy kwocie całkowitej projektu 16,3 mln zł – dodaje.
W ciągu ostatnich sześciu lat w mieście poddano termomodernizacji 31
miejskich obiektów (większość z nich

to szkoły i przedszkola). W budżecie
miasta na 2017 rok na termomodernizacje zaplanowano prawie 17 mln zł,
z czego większość przeznaczona jest
na placówki oświatowe.
WG

58 mln zł ma pochłonąć w tym roku likwidacja szkód górniczych. To niemal dwa razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej środków, bo aż 45 mln zł, wyłoży
kopalnia Ruda. Z tych pieniędzy w Rudzie Śląskiej wyremontowanych ma zostać ponad 600 obiektów, m.in. naprawiona będzie kanalizacja w ul. Wyzwolenia, nawierzchnia ul. ks. Niedzieli, a także budynek Zespołu Szkół nr 5 oraz wiele budynków mieszkalnych. Rozpocząć się także ma likwidacja zalewiska
w rejonie osiedla tzw. niebieskich dachów w Bykowinie.

Szkody będą naprawiane

– Górnictwo było, jest i będzie związane z Rudą Śląską. Jakby nie było,
nasze miasto jest największą gminą
górniczą w Unii Europejskiej. Nie da
się ukryć, że nieodłącznym skutkiem
ubocznym eksploatacji górniczej są
zmiany widoczne na powierzchni, czyli
uszkodzenia infrastruktury miejskiej
czy prywatnej. Są one usuwane przez
górnictwo, nas natomiast cieszy to, że
w tym roku środków na ten cel wyasygnowanych będzie zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku – podkreśla
wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.
Tegoroczne zamierzenia w zakresie
likwidacji szkód górniczych przez trzy
zakłady należące do kopalni Ruda
przedstawione zostały podczas ostatniego posiedzenia zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. – Dzięki tym cyklicznym spotkaniom możemy się dowiedzieć, jak
i gdzie dokonywana jest eksploatacja
górnicza oraz jakie niesie za sobą skutki na powierzchni. Tu również przedstawiane są rozwiązania jak z tymi

zmianami radzić i w jak największym
stopniu przed nimi chronić – tłumaczy
Krzysztof Mejer.
W Rudzie Śląskiej niewątpliwie
skutki eksploatacji górniczej swoje odzwierciedlenie mają przede wszystkim
w zachwianych stosunkach wodnych
na terenie miasta. Dotyczy to głównie
Potoku Bielszowickiego, który przepływa przez miasto. Eksploatacja górnicza na terenie miasta sprawiła,
że w kilku miejscach powstały miejsca
zagrożone podtopieniami. W ciągu
ostatnich lat podjętych zostało wiele
działań, by sytuację tę unormować.
W tym roku, zgodnie z zapowiedzią,
uszczelniane na odcinku blisko 400 m
będą obwałowania Potoku Bielszowickiego w rejonie ul. Kokota. Ponadto
w drugiej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych
z likwidacją zalewiska w rejonie osiedla „niebieskich dachów” w Bykownie.
Jak informuje strona górnicza, obecnie
trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową i zarazem zrealizuje przedsięwzięcie.

Rudzki Informator Samorządowy

W tym roku na naprawę szkód górniczych w mieście (ponad 600 obiektów)
kopalnia Ruda zamierza przeznaczyć
ponad 45 mln zł. Najwięcej, bo blisko
20 mln zł, wyda Ruch Pokój. Oprócz
wymienionych już wcześniej inwestycji, które związane są z regulacją zachwianych stosunków wodnych, należy wymienić m.in. naprawę kanalizacji
w ul. Wyzwolenia, remont nawierzchni
ul. ks. Niedzieli, naprawę budynku Zespołu Szkół nr 5, rektyfikację budynków przy ul. Jankowskiego 12-12b,
ul. Lecha 8 oraz ul. Borówkowej. Ponadto remontowanych będzie wiele innych budynków mieszkalnych.
W ubiegłym roku trzy zakłady górnicze kopalni Ruda na likwidację szkód
przeznaczyły 27,2 mln zł. Z kwoty tej
wyremontowano blisko 500 obiektów,
m.in. przeprowadzono remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4, zakończono przebudowę ul. Bielszowickiej, przeprowadzono rektyfikację budynków przy ul. Bielszowickiej
112, 114, ul. Kochłowickiej 50, Kaszubskiej 14, naprawiono nawierzchnię
ul. Na Piaski.

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

Do usuwania skutków eksploatacji
górniczej zobowiązana jest również
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład
Zagospodarowania
Mienia.
W 2016 r. na naprawę szkód po byłym
Ruchu „Wirek” wydatkowano 6,7 mln
zł. Natomiast planowane koszty usuwania szkód górniczych w tym roku
spółka szacuje na ok. 4,5 mln zł. Po
zmianach, jakie nastąpiły w ostatnim
roku w górnictwie, do likwidacji szkód
górniczych zobowiązana jest również
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
która od 1 stycznia 2017 r. przejęła
część dawnej Kopalni „Pokój”. W programie likwidacji kopalni na lata
2017 – 2022 ujęte zostały również
środki na naprawę szkód górniczych
w wysokości 27 mln zł, z czego w tym
roku wydatkowana ma zostać kwota
7,5 mln zł.
Przypomnijmy, że od 1 kwietnia br.
Katowicki Holding Węglowy S.A.,
a co za tym idzie dotychczasowa kopalnia Wujek z Ruchem Śląsk, są częścią Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
W ubiegłym roku kopalnia na terenie
Rudy Śląskiej na usuwanie szkód gór-

niczych przeznaczyła 0,6 mln zł.
W tym roku ma to być 1 mln zł.
Zespół porozumiewawczy ds. oceny
eksploatacji górniczej pod terenami
miasta Ruda Śląska tworzą przedstawiciele władz miasta, Wojewódzkiego
Urzędu Górniczego w Katowicach,
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej, zakładów górniczych należących
do KWK Ruda, a także oddziału KWK
Wujek Ruch Śląsk. Spotkania odbywają się dwa razy do roku. Do tej pory
odbyły się 23 takie spotkania.
KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój,
zatrudnia 6470 osób z czego 5112 „pod
ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2879 osób, w tym
2271 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba
zatrudnionych jest 2349 pracowników,
z czego 1774 „pod ziemią”. Najmniejsze zatrudnienie jest w Ruchu Pokój.
Tutaj zatrudnione są 1242 osoby, w tym
1067 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km2.,
w tym ponad połowa, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba. 
TK
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ZŁOTE GODY
Kolejni jubilaci odznaczeni! Oto małżonkowie, którzy przeżyli razem
50 lat. W piątek (12.05) uroczystość złotych godów obchodziło 15 par.

Bogumiła i Leon Jarczykowie.

Krystyna i Bernard Jaroszowie.

Janusz Czekalski z prezydent Grażyną Dziedzic.

Jerzy Jendrysik z prezydent Grażyną Dziedzic.

Maria Hanke z prezydent Grażyną Dziedzic.

Maria i Alfred Kaniowie.

Mirosława i Andrzej Sarotowie.

Natalia i Eugeniusz Goleniowie.

Renata i Józef Szejowie.

Sylwia i Stanisław Hubczakowie.

Urszula i Henryk Kasztowie.

Wanda i Alfred Janotowie.

Edward Fojcik z siostrzenicą.

Lidia i Alfred Laszczokowie.

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. 512-799211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Robert
Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział
reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja
czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.0015.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Weronika i Stefan Gizowie.

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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Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

rozrywka

Czadoman i Long&Junior w Bielszowicach

Kamila Popielas
córka Anety i Przemysława
ur. 5.05. (3900 g i 57 cm)

Piotr Zdebel
syn Agnieszki i Dawida
ur. 7.05. (4615 g i 56 cm)

Oskar Marcin Gabel
syn Luizy i Michała
ur. 6.05. (4355 g i 59 cm)

Leon Jojko
syn Magdaleny i Mateusza
ur. 5.05. (3820 g i 57 cm)

Oliwia Żymełka
córka Anny i Rafała
ur. 5.05. (3600 g i 56 cm)

Maja Kulawik
córka Wiolety i Tomasza
ur. 5.05. (2970 g i 52 cm)

Bartuś Żak
syn Agnieszki i Damiana
ur. 6.05. (4620 g i 56 cm)

Franek Szkorupa
syn Joanny i Tomasza
ur. 30.04. (1120 g i 43 cm)

Emilia Szczygieł
córka Sylwii i Dawida
ur. 9.05. (3000 g i 56 cm)

Hanna Sroka
córka Patrycji i Piotra
ur. 8.05. (3750 g i 57 cm)

Fabian Dadak
syn Anny i Łukasza
ur. 8.05. (3140 g i 53 cm)

Julia Czech
córka Gabrieli i Andrzeja
ur. 28.04. (4080 g, 54 cm)

Filip Wądołowski
syn Alicji i Sylwestra
ur. 7.05. (3180 g i 53 cm)

Bartosz Zając
syn Katarzyny i Romana
ur. 9.05. (4060 g i 58 cm)

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława
Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława
Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr GL1S/00021118/1, stanowiące działki nr:
– 3791/3 o powierzchni 791 m², użytki:  PsIV i RIVb,
– 3793/3 o powierzchni 780 m²,  użytki: PsIV i RIVb,
(działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki
stanowią teren zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (symbol planu MN2).
Zbywane nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą i drzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej  ulicy Dojazdowej. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odrębnym tokiem
postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla działki:
				nr 3791/3 – 106.000,00 zł
nr 3793/3 – 105.000,00 zł
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 12.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 3791/3 – 5.300,00 zł,
3793/3 – 5.300,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-7563.

5 maja pojawili się
na jednej scenie
w telewizyjnym
„Tańcu z Gwiazdami”.
Niebawem będzie
można zatańczyć
przy ich muzyce
w bielszowickim
Domu Kultury. Już 25
maja pojawią się tam
zespoły Long&Junior
i Czadoman.

Fanom tego gatunku muzycznego tych artystów
przedstawiać nie trzeba. Czadoman to twórca znanego hitu „Ruda tańczy jak szalona”, przy którym bawiliśmy się podczas ubiegłorocznych Dni Rudy Śląskiej. Long&Junior to grupa, która zadebiutowała
w 2000 roku, singlem „J.A.Z.D.A.”, a jej najbardziej
znane utwory to „Tańcz tańcz tańcz”, „Kolorowa sukienka” oraz „Bądź moją królową”. Teledyski do
utworów „Tańcz tańcz tańcz” oraz „Kolorowa sukienka” zostały odtworzone w internecie kilkadziesiąt milionów razy. Takim samym powodzeniem
cieszą się klipy Czadomana.
Na ich koncert Dom Kultury w Bielszowicach zaprasza 25 maja o godzinie 19.00. Bilety w cenie
25 zł i 35 zł do nabycia w kasie DK, a szczegółowe
informacje uzyskać można pod numerem tel. 32 240
21 25.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony część powierzchni widowni na
pierwszym piętrze budynku basenu krytego przy ul. Pokoju 13, w Rudzie
Śląskiej-Nowy Bytomiu o powierzchni 57,80 m2, z przeznaczeniem na
działalność związaną z prowadzeniem siłowni. Szczegółowe informacje
znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR i Urzędu Miasta. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda
Śląska.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215)
wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulicy Siekiela – Potyki, które
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki przydomowe oraz w rejonie ulic Józefa Elsnera – Ludomira Różyckiego,
które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem
pod drogę, dojście.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława
Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, stanowiąca
działka nr 3790/3 o powierzchni 769 m², użytki: PsIV i RIVb, KW nr
GL1S/00021118/1 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).
Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i
drzewami, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Dojazdowej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem
postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie
warunków na powyższe. Przedstawienie dokumentacji inwestycji w
zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestora.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 103.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w
wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. o godz. 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 16.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr
3790/3 – 5.200,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

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

żdżamy

tel. 660-476-276 Donajemiejsce

OGŁOSZENIA | 17.05.2017

CARBOTRANS Spółka z o.o.

Usługi

Drobne remonty, gładzie, kafelki,
malowanie. Tel. 696-045-930.

tel./fax 32 370-20-54

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

Usługi pogrzebowe

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

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

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1

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
uprawnienia do przewozu
materiałów niebezpiecznych ADR
w cysternach

•

Mile widziana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego w stopniu
komunikatywnym
Oferujemy zatrudnienie
w ramach umowy o pracę oraz
atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

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.

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

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

Pani Joannie Koładzie
radnej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

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

OJCA

przekazuje
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena
od 330.000 zł. WIREK,
ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA,
ul. Solidarności od 74 m2 cena
od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

Dwupokojowe: Osiedlowa 46
m2, 95 tys, Olszynowa 46 m2, 117
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32 260-0033. Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol
Finanse Sp. z o.o.

Trzypokojowe: Bykowina 60 m2,
159 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

OJCA
w imieniu władz samorządowych
miasta Ruda Śląska
składają

Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Kupię mieszkanie z c.o. Tel. 608144-566.
Sprzedam 31 m2, Bykowina. Tel.
795-988-331.
Sprzedam mieszkanie 47 m2, Ruda
Śląska-Halemba, tel. 509-542-646.

Motoryzacja

Halemba, jednopokojowe, 37
m2, 75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

składają
pracownicy Przychodni Rejonowej SPZOZ
w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniowej 6

REMONTY MIESZKAŃ na każdą
kieszeń fachowo i sprawnie. Tel.
602-445-909.

Sprzedam kawalerkę 38 m , c.o.,
Godula. Bez pośredników. Tel. 790241-963.
2

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

Kawalerki: Jankowskiego 33 m2,
6 piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

Pani
Joannie Koładzie
Radnej Rady Miasta Ruda Śląska,
Przewodniczącej Komisji Zdrowia,
Rodziny i Pomocy Społecznej
wraz z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

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

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

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

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

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, os. Dworaka. Tel. 660-219766.

Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 85
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Pani Joannie Koładzie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

CIEKAWE, trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, TYLKO 125 000 zł, tel.
600-090-252.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877189.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów,
skup
samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
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. 665-953566.
Skup samochodów na części. Tel.
665-953-566.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za kg.
Odstąpię zbiornicę z możliwością
współpracy z recyklingiem. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097300.

Zatrudnię fryzjerkę Halemba.
Tel. 608-793-121.
Zatrudnimy
502-845-327.

sprzedawcę,

tel.

Zatrudnię barmankę w Rudzie
Śląskiej 1. Tel. 502-510-460.
Zatrudnię elektryka lub elektromontera. Tel. 668-189-468.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia
Smaku w Rudzie Śląskiej (Wirek, Kubiny 32) poszukuje pracowników na
stanowiska: pizzer (2 osoby), kelner/barmanka (2 osoby).Proponujemy umowę o pracę na pełen etat.
CV prosimy składać osobiście lub
mailowo: poczta@kuznia-smaku.pl.
Kontakt: tel. 32 340-02-53.
Monter wod.-kan. z doświadczeniem, tel. 663-404-545.
Pracowników ogólnobudowlanych z doświadczeniem, tel. 663404-545.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66,
781-98-98-73.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.
Kupię wszelkie starocie, porcelanę, szkło, zegary figurki, obrazy,
itp. Tel. 603-280-675.
Zlecę ocieplenie budynku. Tel.
504-519-970.
Sprzedaż młodych kurek kolorowych oraz dziesięciomiesięcznych
(nioski). Tel. 601-081-517.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

Kredyty, konta, Money Gram, Niedurnego 77 tel. 519-045-585.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH

Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 792-277-793.

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami odwołuje ogłoszony na dzień
23.05.2017 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi,
oznaczonej numerem geodezyjnym 4957/213 o powierzchni
947 m2, użytek R-VI, zapisanej na karcie mapy oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/0007235/3 z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z uwagi
na rozbieżność dot. terminu wpłaty wadium: w pełnej treści
ogłoszenia o przetargu podano datę 5.05.2017 r., w wyciągu
z ogłoszenia o przetargu podano datę 16.05.2017 r.

Praca

Złóż życzenia
mamie

24 maja na łamach naszej gazety
będzie można złożyć życzenia
z okazji Dnia Matki. Dla naszych
Czytelników przygotowaliśmy dwa
rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
10 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów – 10 zł)
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów
– 10 zł). Na życzenia czekamy
do czwartku 19 maja do godz.
12.00 w redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36.

32 395 88 83

www.ajpartners.pl
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Piłka nożna

Dwucyfrowa wygrana Grunwaldu
GKS Grunwald – GTS Bojszowy 10:0 (6:0)

Kibice Grunwaldu mieli wielki powód do radości.
W minioną sobotę (13.05) ich drużyna wygrała
z GTS-em Bojszowy aż 10:0. Sobotni mecz Grunwaldu z GTS-em Bojszowy był dwunastym meczem ligowym obu zespołów w historii. W dotychczasowych
meczach Grunwald wygrał aż siedem razy, a GTS jeden. Natomiast trzy spotkania zakończyły się remisami. W sobotę piłkarze Grunwaldu zakończyli bezapelacyjnym zwycięstwem.
– W szatni pogratulowałem chłopcom spotkania.
Sztuką jest, nawet w klasie okręgowej, strzelić przeciwnikowi dziesięć bramek. Nieważne, z kim się gra –
czy to byli młodzi piłkarze, czy doświadczeni. Wygrać
aż dziesięcioma bramkami jest wielką sztuką – komentował Jacek Bratek, trener GKS-u Grunwald Ruda
Śląska. – Chciałbym podkreślić dobrą, zespołową grę
i skuteczność. Po tych sytuacjach, które stworzyliśmy,
mecz mógł zakończyć się jeszcze wyższym wynikiem.

Grunwald: Kurpas – Poprawa, Pokorski, Szymański,
Kowynia – Malec, Kowalski (kpt), Babisz, Dreszer
– Zuga, spalony i rezerwa: Ogłoza, Wojtaczka,
Bartoszek, Rutkowski, Skrzypek. Trener: Bratek.
Bojszowy: Tkacz – Burzyk, Stalmach, Majewski
(kpt), Jędryka, Jędrysik, Lewicki, Ligenza, Nowok,
Kubica, W. Tomala. Rezerwa: Saternus – M. Tomala,
Lepianka, Kostka, Żołneczko, Biolik. Trener: Myszor.

Najważniejsze dla trenera jest to, że zespół podszedł
do tego meczu skoncentrowany. W drugiej połowie
graliśmy piłką, co zaowocowało tym, że jest taki, a nie
inny wynik – dodał. Już w pierwszych minutach meczu
(w drugiej i piątej minucie) „zieloni” strzelili dwie
bramki. Kolejne bramki nastąpiły w 16., 31. i 37. minucie, a także w 44. Tym sposobem zawodnicy na
przerwę zeszli z wynikiem 6:0. W drugiej połowie
także nie dali żadnych szans przeciwnikom, zdobywając kolejne cztery gole.

Rugby

Intensywny weekend rugbistów
Miedziowi Lubin – KS RUGBY Ruda Śląska 16:23 (13:24).

W miniony weekend
wszystkie drużyny KS
Rugby Ruda Śląska rozjechały się po Polsce, grając
na wyjazdach – Gryfy w Lubinie, Diablice w Poznaniu, a Bajtle w Jarocinie.
Gryfy pojechały do Lubina
na swój ostatni mecz
pierwszej rundy sezonu
2017 z Miedziowymi po
zwycięstwo i zachowanie
pozycji lidera grupy południowej drugiej ligi. – Zadanie to udało się wykonać
w stu procentach, choć nie
było łatwo. Bardzo zmotywowani gospodarze postawili zwłaszcza w pierwszej
połowie meczu bardzo trudne warunki i przez pierwsze
40 minut spotkanie było bardzo wyrównane, a rudzianie
po dobrym początku musieli skupić się na obronie – tłumaczy Wojciech Kołodziej, prezes KS Rugby Ruda Śląska.
Dobry początek to dwa przyłożenia Szaciłowskiego
i J. Mańkowskiego w 7. i 16. minucie gry (bez podwyższeń ze strony kopiącego w tym dniu Skubika). Potem do
głosu doszli gospodarze, którzy po drop goalu, przyłożeniu z podwyższeniem i karnym w 33. minucie wyszli na
prowadzenie 13:10. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do rudzian. Na pięć minut przed gwizdkiem
przyłożył ponownie Szaciłowski, a w ostatniej minucie
Skubik, który także wreszcie „wstrzelił się” i podwyższył
obydwa przyłożenia. Druga połowa przebiegała już pod
dyktando Gryfów, którzy kontrolowali grę i twardą obroną nie pozwalali siłowo grającym Miedziowym na
zbyt wiele. – Grając, ze względu na nieobecność kilku zawodników, w dość eksperymentalnym zestawieniu
w formacji ataku, w dodatku z debiutantami w składzie
(Skóra i Kosiak), podopieczni trenera Świerczyńskiego
pokazali, że pozycja lidera w grupie nie jest przypadkiem
– dodaje Wojciech Kołodziej.
Gryfy w swojej grupie wygrały w pierwszej rundzie
wszystkie spotkania i z dużą przewagą nad pozostałymi są
liderem. W ostatniej kolejce pauzują, ale bez względu na
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Biegi

Sezon z wiewiórką trwa
Ponad 350 zapalonych biegaczy i miłośników nordic
walking po raz kolejny udowodniło, że kocha sport.
Czwarty raz w tym roku wystartowali w oni nowym
cyklu „Biegu Wiewiórki”. Na trasie biegnącej przez
halembski las, sprawdzili swoje siły i kondycję fizyczną. – „Bieg Wiewiórki” ma być przede wszystkim dobrym przykładem na to, jak efektywnie, zdrowo i rodzinnie można spędzać czas wolny. Tak, jak w roku
ubiegłym, i tym razem promowane będzie regularne
uczestnictwo, nie zaś przebyty dystans. Na najwytrwalszych uczestników na koniec tego sezonu będzie czekała nagroda w formie charakterystycznej statuetki – mówił rudzki ultramaratończyk August Jakubik, współorganizator biegu.
W biegu tradycyjnie już wystartowały dzieci, których w sobotnie przedpołudnie pobiegło aż 110 oraz
260 dorosłych startujących zarówno w biegu głównym,
jak i w nordic walking. Jak zawsze uczestnicy biegu
sprawdzili swoje siły na pętli o długości 4,25 km, którą,
w zależności od predyspozycji, można było pokonać od
jednego do pięciu razy. Limit pokonania pełnego dy-

W majowym „Biegu Wiewiórki” wystartowało
ponad 350 zawodników.
stansu, czyli 21 km wynosi 2 godz. 45 min. Na tej samej trasie rywalizowali także wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny dystans to 12,6 km.
Dzieci, natomiast musiały przebiec 1 km.

Lekkoatletyka

Biegi przełajowe nie są im straszne

Zawodnicy mieli do pokonania dystans od 800 do 1500 metrów.
Gryfy pokonały przeciwników w Lubinie.
wyniki spotkań rywali pozostaną na pierwszym miejscu.
Skład Gryfów: Jopert, Fura, Krupiński, D. Mańkowski,
Muc, Pyrek (Frątczak 5 punktów), Majchrzak, J. Mańkowski (5 punktów), Skubik 5 punktów, 3 x 2 punkty)
(Skóra), Mucha, Kosiak, J. Zabiegała, Szaciłowski (2 x
5 punktów), Marzec (5 punktów), Kopeć, Drab. Trener:
M. Świerczyński.
Sporą wpadkę zaliczyły niestety Diablice podczas
przedostatniego turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w Poznaniu. Rozlosowane zostały do trudnej grupy, w której przegrały obydwa mecze – z Black Roses
Poznań 0:17 i Ladies Gdańsk 0:34. Następnie w meczu
o utrzymanie się w lidze A przegrały z AZS-em AWF
Warszawa 14:25. Z kolei na słowa pochwały zasłużyły
Bajtle, które zagrały w Jarocinie o Puchar Wielkopolski
oraz w półfinale Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. Mimo sporej konkurencji (14 grających
w turnieju drużyn) podopieczni trenera B. Rybaka spisali się znakomicie. Pierwszy zespół miniżaków zajął
czwarte miejsce, a drugi zespół 10. miejsce. Podobnie
świetnie pokazali się młodzicy, którzy w półfinałowym
turnieju MMM zajęli drugie miejsce. Kierowani w tym
turnieju przez U. Hojeńską w grupie eliminacyjnej przegrali z Gorcami Raba Niżna 7:15 i pewnie pokonali Juvenię Kraków 29:7.

Drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 wzięły udział w finale Wojewódzkich
Drużynowych Biegów Przełajowych, które odbyły się 9
maja w Mysłowicach. – Na ostatni szczebel współzawodnictwa Śląskiego SZS zakwalifikowały się najlepsze
zespoły poszczególnych miast, które następnie musiały
okazać się również najlepsze w rywalizacji podczas zawodów rejonowych. Dzięki wywalczonej kwalifikacji Rudę Śląską miały zaszczyt reprezentować drużyny dziewczyn i chłopców z SP nr 6, Gimnazjum nr 9 oraz ZSO nr
3. Zawodnicy mieli do pokonania dystans od 800 do

1500 metrów. Młodzi rudzianie zaprezentowali się doskonale zajmując czołowe lokaty w województwie w swoich kategoriach – tłumaczy Jacek Czyż. Drugie miejsce
zdobyły obie drużyny SP nr 6 oraz drużyna dziewcząt
z Gimnazjum nr 9. Trzecie miejsce zajęli chłopcy z Gimnazjum nr 9, zaś na najgorszym dla sportowców czwartym miejscu uplasowała się drużyna dziewcząt z ZSO nr
3. Dodatkowo najlepsi zawodnicy indywidualnie zostali
udekorowani na podium, w tym pierwszy wśród gimnazjalistów Mateusz Kuchman, drugi wśród uczniów szkół
średnich Kamil Kubicki oraz trzecia w tej samej kategorii Wiktoria Palacz.

PIŁKA NOŻNA

Pogoń bez wygranej

MKS Pogoń Ruda Śląska – OKS Juwe Tychy Jaroszowice 0:1
Kibicie rudzkiej Pogoni mogli poczuć pewien niedosyt po meczu w ubiegłą sobotę (13.05) , w którym Pogoń Ruda Śląska przegrała z OKS-em Juwe Tychy Jaroszowice 0:1. Mimo że początek meczu zapowiadał bardzo zacięte spotkanie, to rudzianom nie udało się pokonać przeciwników. W pierwszej połowie na boisku gospodarzy żadna z drużyn nie stworzyła sytuacji bramkowych. Jednak trochę inaczej było już po przerwie. Strzał

z wolnego wybił bramkarz gospodarzy, a w 61. minucie
piłkę przejął Hornik z drużyny przyjezdnych i wbił ją
do bramki rudzian. Po tym zdarzeniu piłkarze Pogoni
rzucili się do odrabiania strat, jednak przeciwnicy wprowadzali kontry. Do końca spotkania, które zakończyło
się przegraną Pogoni, rudzianom nie udało się zdobyć
bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem
1:0 dla przyjezdnych.
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ŁUCZNICTWO

AKROBATYKA

Łucznicze osiągnięcia
W dniach 6-7 maja w słoweńskim Kamniku odbyły
się zawody międzynarodowe pod nazwą „Veronica’s
Cup”, na których startowała łucznicza kadra narodowa
juniorów i juniorów młodszych, a wśród nich zawodniczka UKS-u Grot Ruda Śląska Justyna Wyciślik.
W sobotnich kwaliﬁkacjach Justyna strzeliła najwyższy
wynik. Jednak w niedzielnych eliminacjach w drodze do
ﬁnału uległa po barażu Słowence Nalii Jurce, a następnie
w walce o brąz, znów po barażu, przegrała z koleżanką
z kadry Pauliną Pintak, zajmując ostatecznie czwarte
miejsce. Na osłodę niezbyt udanego startu indywidualnego, Justyna Wyciślik wywiozła jednak z Kamnika dwa
złote medale – pierwszy za klasyﬁkację drużynową,
a drugi za zwycięstwo w klasyﬁkacji mikstów wspólnie
z Oskarem Kasprowskim z „Łucznika” Żywiec.
Z kolei 7 maja rozegrany został II Ogólnopolski Turniej Klasyﬁkacyjny, którego gospodarzem był MLKS
„Czarna Strzała” Bytom. Na starcie stawiło się blisko 80
zawodników w trzech kategoriach wiekowych: junior
młodszy, junior i senior. Natomiast w sobotę 13 maja na
stadionie „Naprzodu” Jędrzejów (woj. świętokrzyskie)

Zawodnicy sekcji akrobatyki klubu KPKS-u Halemba uczestniczyli w 4 International Waldviertel Cup
w Austrii. W tym międzynarodowym turnieju, na którym swoje barwy reprezentowały kluby z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Austrii, rudzcy akrobaci spisali
się niezwykle dobrze.
Wśród najmłodszych w kategorii jungend 2 (7-15
lat) brązowy medal zdobyła trójka: Emilia Wodyk,
Emilia Urbańska i Emilia Biernat, a trójka: Hania
Justyna
Stańczyk, Maja Posmyk i Zuzia Szołtysek uplasowała
Wyciślik
się na wysokiej piątej pozycji. Swój debiut w nowej
wywiozła
kategorii zaliczyła także trójka: Julia Rasek, Karolina
z Kamnika
Akrobaci dobrze spisują się zarówno podczas
Gołąb i Monika Skorupa, które zakończyły rywalizadwa złote
zawodów w Polsce, jak i za granicą.
cję
na
18.
miejscu.
W
najliczniej
obsadzonej
konkumedale.
rencji dwójek w tej samej kategorii wiekowej piąte
odbyły się Ogólnopolskie Zawody Młodzików i Dzieci miejsce zdobyły Lilianna Szudy i Dagmara Piktas, tegorii jungend 1 (11-16 lat) tuż za podium, na czwaro Puchar Starosty Jędrzejowskiego. Reprezentacja Grotu a 11. miejsce Emilia Pawlas i Kasia Walecka (które tym miejscu znalazła się trójka: Julia Olchawa, Basia
Ruda Śląska pewnie zwyciężyła w klasyﬁkacji drużyno- przez drobny błąd straciły miejsce medalowe). W ka- Sordyl i Nikola Janik.
wej, zdobywając tytułowy puchar, a rudzcy zawodnicy
w klasyﬁkacjach indywidualnych aż siedem razy wychodzili na podium.

ZAPASY

PIŁKA RĘCZNA

Mistrzostwo Śląska dla Zgody

Dziewczęta młodsze KS Zgoda Ruda Śląska mistrzyniami Śląska. 10 maja w Żorach odbył się ﬁnałowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Młodszych, w którym
oprócz rudzkiego zespołu w ﬁnale znalazły się drużyny
MTS-u Żory oraz MKS-u Skarbek Tarnowskie Góry.
Rudzkie zawodniczki pokonały jednak zespoły z Tarnowskich Gór 26:1 oraz MTS Żory 20:14 i zostały mistrzynia-

mi Śląska. Skład zwycięskiej drużyny prezentuje się następująco: Justyna Gontarek, Julia Rak, Oliwia Szewczyk,
Wiktoria Pietryga, Natalia Garian, Paulina Gwóźdź, Oliwia Dera, Magdalena Młynarek, Dominika Madej, Wiktoria Skiba. Z kolei najlepszą bramkarką została Justyna
Gontarek, najskuteczniejszą zawodniczką – Wiktoria Pietryga, a wyróżnienie otrzymała Natalia Garian.

ZAPASY

Rudzkie zapaśniczki najlepsze
Zawodniczka ZKS-u Ruda Śląska Natalia Strzałka
wygrała prestiżowy turniej zapaśniczy juniorek, który
rozegrany został w dniach 12-13 maja w Bukareszcie
w Rumunii. Rudzianka rywalizowała w kategorii wagowej do 72 kg. Forma zawodniczki Slavii dobrze rokuje
przed Mistrzostwami Polski Seniorek, które rozegrane
zostaną w weekend w Białogardzie, a przede wszystkim
przed czerwcowymi Mistrzostwami Europy Juniorek.
To nie jedyny sukces. Kamila Kulwicka wywalczyła srebro w Rumunii w silnie obsadzonym Międzynarodowym
Turnieju Kadetek w zapasach kobiet w Bukareszcie. Rudzianka rywalizowała w kategorii do 70 kg. Dzięki swojemu dobremu występowi zrobiła duży krok, przybliżający ją do udziału w mistrzostwach Europy. Z kolei piąte
miejsce w tych zawodach (w kategorii do 56 kg) wywalczyła Angelika Mytkowska.

Wysokie miejsca zapaśników

Puchar Śląska Dzieci i Młodzików w Zapasach
w stylu klasycznym odbył się w minioną sobotę
(13.05) w Mysłowicach. Na turnieju nie mogło zabraknąć zawodników rudzkiej Pogoni, którzy zdobyli
aż sześć medali. Złote medale wywalczyli w grupie
wiekowej młodzicy: Rafał Bzdyra (53 kg), Dorian
Bzdyra (66 kg) oraz Szymon Brzeziński (73 kg). Natomiast srebrne medale zdobyli: Franciszek Sikora
(47 kg) i Karol Wrzos (73 kg). Z kolei w grupie wiekowej dzieci srebro zdobył Wiktor Zimny, który wystąpił w puli A. Co ważne, podopieczni trenera Pogoni
Ruda Śląska Artura Kasprzaka w klasyﬁkacji drużynowej zajęli czwarte miejsce.

Sukcesy zawodników MMA

Rudzianie pokazali, na co ich stać podczas Pucharu Polski MMA.

W każdym turnieju zapaśnicy Pogoni
odnoszą wiele sukcesów.
OGŁOSZENIE

Natalia Strzałka zdobyła złoto w Rumunii.

MMA

Rudzcy zawodnicy MMA po raz
kolejny w tym roku pokazali wielką
klasę. Podczas Pucharu Polski
MMA wygrali dwie kategorie wagowe. Najlepsi okazali się Kamil
Krzewina, który wygrał kategorię
70 kg, a Patryk Świtoń kategorię
open. Trzeci z zawodników rudzkiego klubu Kempo Tai Jutsu
Krzysztof Wrona przegrał walkę
w ćwierćﬁnale niejednogłośną decyzją sędziów.

Rudzcy akrobaci w Austrii
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Przegląd rejestracyjny samochodu, naprawienie drobnych usterek przy „czterech kółkach”, serwisowanie instalacji LPG, wymiana opon i płynów eksploatacyjnych, czy kompleksowe mycie auta – często, by załatwić te podstawowe dla każdego kierowcy w ciągu roku czynności, umawiamy się i ustalamy terminy przez pół roku, by przez
kolejne czekać w kolejkach do mechaników. Można tego uniknąć, korzystając z usług Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej-Goduli, należącej do Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o.

Trzy w jednym, czyli witamy na stacji Omega

Stacja OMEGA jest najbardziej doświadczoną, bo
też i pierwszą, założoną przez Grupę AUTO-BUD na
Śląsku. To właśnie tu, od prawie 10 lat, kierowcy mogą
sprawdzić sprawność techniczną swoich pojazdów.
W 2011 roku obiekt w Goduli rozwinął się o stację LPG
SIGMA oraz mały warsztat samochodowy PI specjalizujący się w zakładaniu i serwisowaniu instalacji LPG.
W 2012 roku na rogu ulic Joanny i Starej powstała ponadto nowoczesna Myjnia Bezdotykowa BETA, która
przekonała już tysiące klientów do częstego i szybkiego
mycia swoich aut. – W tym co robimy, kierujemy się
trzema najważniejszymi zasadami – pełnym profesjonalizmem, jakością i korzystną ceną, ale przede wszystkim
– czasem i podejściem do ludzi. To sprawia, że pracę,
którą wykonujemy, wykonujemy z przyjemnością, bo
wiemy, że to – tak samo jak kierowcy – zawsze do nas
wraca – podkreśla Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, który w swoim fachu pracuje od ponad 20 lat.
Jak więc „od kuchni” wygląda wizyta w kierowanej
takimi wartościami OMEDZE? Podstawa to oczywiście
badanie techniczne pojazdu. – Podczas sprawdzania
samochodu sprawdzamy m.in. to, w jakim stanie są
amortyzatory oraz jaki jest ogólny stan zawieszenia.
Ważne, aby nie występowały w nim luzy. Sprawdza się
ponadto grubość klocków hamulcowych, stan zacisków
i siłę hamowania. Kontroluje się poziom emisji spalin
oraz to, czy nie ma wycieków żadnych płynów. Pod uwagę bierze się stan techniczny ogumienia, w tym prawidłowość doboru obciążenia, prędkości i przeznaczenia
właściwego dla danego typu pojazdu. Oceniamy także
stan techniczny układu wydechowego oraz stan techniczny nadwozia i podwozia. Diagności zwracają także
uwagę na takie rzeczy jak oświetlenie samochodu. Niedziałający kierunkowskaz czy tylne światło przeciwmgielne może być powodem do niedopuszczenia pojazdu
do ruchu. Jak możemy zauważyć, sprawdzane są zatem
te elementy, które mają bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Bo też i to jest dla nas najważniejsze – zaznacza Szczepan Mańka, diagnosta pracujący w
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, który
ma ponad 40-letnie doświadczenie w kontroli pojazdów.
Na miejscu kierowcy mogą oczywiście umówić się
na naprawienie ewentualnych usterek, czy skorzystać
z dodatkowych badań, bo stacja OMEGA idzie z duchem czasu, cały czas rozwijając się. Od kilku tygodni
kierowcy mogą skorzystać z najnowocześniejszego
badania geometrii kół technologią 3D, co daje gwarancje bezpieczeństwa przy wyjeździe na drogę. O jakości

i profesjonalizmie do potęgi trzeciej na godulskiej stacji świadczy
także możliwość szybkiego i bezpiecznego montażu instalacji LPG
oraz jej późniejszej konserwacji na
stacjach SIGMA i PI. – Nasi mechanicy wyjątkowo starannie i profesjonalnie podchodzą do tego tematu, bo wiemy, jak ważne jest to
dla naszych klientów. Zwłaszcza, że
część kierowców ma wątpliwości co
do instalacji LPG oraz tego, jaki ma
ona wpływ na pozostałe części samochodu – przekonuje Marcin Kazuch,
mechaniki i instalator LPG na stacji
PI.
Jednak nie tylko to, czy wszystkie
elementy wewnątrz samochodu pracują sprawnie,
jest dowodem na to, że nasza jazda jest w pełni bezpieczna. Dlatego odwiedzając stację OMEGA warto
skorzystać z usług Myjni
Bezdotykowej BETA. To
jedna z najnowocześniejszych myjni bezdotykowych
na Śląsku. Została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić najlepszą jakość mycia w możliwe najkrótszym
czasie. 60 sekund mycia to
koszt zaledwie złotówki! Równocześnie kierowcy mogą skorzystać z aż pięciu zoptymalizowanych programów, więc
myjnia dostosowana jest do potrzeb i wymagań każdego klienta.
– W naszej myjni stosowane są bardzo dobre środki czystości. Ludzie chwalą sobie to,
że już za kilka złotych są w stanie wykonać
podstawowe mycie. Powiedzmy sobie szczerze, że kwota pięciu złotych w dzisiejszych
czasach za mycie jest naprawdę dobra. Używane przez nas środki są na tyle silne, że bardzo dobrze usuwają cały brud z samochodu.
Słyszałem już różne opinie o innych myjniach
i wiem, że za taką cenę nie wszędzie można tak
dobrze zadbać o swój pojazd – podkreśla Michał Kozłowski.
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Zadzwoń i odwiedź
naszą stację!
Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA
Tel. 506-113-356
Szczepan Mańka,
diagnosta Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA
Tel. 508-921-558
Marcin Kazuch,
diagnosta Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA
Tel. 505-712-824
Dawid Sladczyk
mechanik i instalator LPG
na stacji PI przy stacji OMEGA
Tel. 511-092-323
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