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ZDROWIE

Profilaktyka przede wszystkim… i tak od 20 lat
– Pamięta Pani początki pracy?
– Choć minęło 20 lat dokładnie pamiętam zaproszenie Rady Rodziców ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 27 (teraz
Gimnazjum nr 9). Gabinet wymagał generalnego remontu, sprzęt był bardzo stary, zniszczony. Pomyślałam jednak, że
skoro jest taka potrzeba to można zrobić
wiele dobrego w myśl zasady, że lepiej
jest zapobiegać niż leczyć, a im wcześniej
to uświadomimy dzieciom, tym lepiej.
– To jest zasada, którą się kierujecie?
Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym będzie się dobrze
kojarzyć. Pamiętam nasze szkolne lata
70. i 80., kiedy w gabinecie szkolnym
unosił się zapach kamfenolu i nie raz
przyprawiał o zawroty głowy czy mdłości. To się źle kojarzyło od razu na wejściu. My stworzyliśmy gabinet, gdzie
przegląd profilaktyczny jest niebolesny,
a dziecko zamiast strachu otrzymuje
uśmiech. Staramy się zaciekawić dzieci
opowiadając o profilaktyce jamy ustnej,
jednocześnie cały czas wpajając myśl,
jak istotna jest profilaktyka. Oczywiście
wszystko dostosowujemy do wieku
dzieci.

– Dzieci chętnie przychodzą i słuchają?
– Początkowo pod naszą opieką było
300 dzieci, potem był czas kiedy przychodziło 3000 dzieci z okolicznych
szkół, bo takie były potrzeby. Obecnie ta
liczba jest mniejsza, z racji niżu demograficznego. Dziecko to wdzięczny i ufny pacjent. Pacjent, który słucha i zadaje
pytania. Jesteśmy zapraszani do przedszkoli i do szkół, prowadzimy prezentacje prozdrowotne albo dzieci przychodzą na przeglądy profilaktyczne do „Wesołego Ząbka”.
– Czy widać efekty tej edukacji?
– Wierzę, że to co robimy nie poszło
na marne. Dowodem na to mogą być wizyty naszych pierwszych pacjentów
sprzed 20 lat z już swoimi dziećmi. Zaszczepiliśmy w nich chęć dbania o własne zdrowie poprzez właściwą dietę,
wizyty kontrolne i higienę zębów. To
bardzo cieszy. Te dowody wdzięczności
w postaci miłych słów i prac plastycznych dzieci są dla nas szczególnie ważne i cenne. Mam je wszystkie zgromadzone, to też daje siłę naszym współpracownikom i mnie osobiście motywację
do dalszej pracy…

– Czyli można powiedzieć, że w temacie profilaktyki jest ciągle coś do
zrobienia….
– Oczywiście, bo edukujemy kolejne
pokolenia. Ale my tylko zaczynamy, potem już ogromną rolę odgrywają sami
rodzice. Wiemy jak dzieci potrafią unikać
mycia zębów. Mówią, że to zrobiły,
a szczoteczka jest sucha. My nie wiemy
jak długo dziecko myje zęby, ile razy
dziennie, czy dokładnie. To jest rola opiekunów. My tylko przypominamy i powtarzamy jakie profilaktyka ma znaczenie.
– Taka trochę syzyfowa praca?
– Faktycznie nie zawsze te nasze działania są pozytywnie odbierane. Czasem
słyszymy, że po co w kółko mówić o tej
profilaktyce. Dla mnie to nie jest zmarnowany czas, bo wszystko co robimy ma
służyć dobru i zdrowiu dziecka. Jeśli pozytywne nawyki dotyczące dbania o zęby
zaszczepimy choćby w jednym dziecku,
to uważam, że warto to robić i będziemy
to robić nadal. Praca jest wymagająca,
mrówcza, ale daje satysfakcję i spełnienie. Ma sens, co potwierdzają badania.
Stan uzębienia dzieci i młodzieży w Polsce jest niezadowalający. W badaniach
epidemiologicznych w obecnej dekadzie
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W tym gabinecie od razu wyczuwa się przyjazną atmosferę i miłość do dzieci. O profilaktyce chorób jamy ustnej opowiada się z wielką pasją  i tak niezmiennie od
20 lat. O początkach edukacji profilaktycznej oraz o tym jak zmieniała się ona na przestrzeni lat rozmawiamy z Bibianną Kupką, menadżerem „Wesołego Ząbka”.

Bibianna Kupka, menadżer „Wesołego Ząbka”.
wykazano, iż ponad 50% trzylatków ma
ubytki próchnicowe, a odsetek dzieci
z próchnicą wzrasta niepokojąco z wiekiem. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, o której rozmawiamy z dziećmi.
– Czego zatem życzyć Pani na kolejne lata?
– Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od
Próchnicy (ACFF) podejmuje wyzwanie:
roczniki od 2026 mają przeżyć całe swoje

życie bez próchnicy na całym świecie. W roku 2016 na świat przyszedł mój wnuk i będę starała się jako menadżer w gabinecie,
ale i świeżo upieczona babcia, by jego rówieśnicy już mogli znaleźć miejsce w gronie tych dzieciaków, które będą wolne od
choroby próchnicowej. Życzę tego sobie,
rodzicom i naszym małym pacjentom.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
REKLAMA

KONKURS mpgm tbs sP. Z O.O.

Stwórz podwórko marzeń
i zdobądź nagrodę
Jeszcze tylko do 8 czerwca można przesyłać prace plastyczne w ramach konkursu „Zadbaj o swoje podwórko – podwórko marzeń”, organizowanego
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jest on adresowany do uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy w artystyczny sposób będą mogli przedstawić, jak według nich mogłoby wyglądać podwórko marzeń.
To właśnie ich MPGM TBS Sp. z o.o. chce zachęcić do zainteresowania się miastem i zadbania
o nie. Konkurs plastyczny odbywa się pod hasłem
„Zadbaj o swoje podwórko – podwórko marzeń”.
– Czekamy na prace, dzięki którym my dowiemy
się, jak według naszych najmłodszych mieszkańców powinno wyglądać podwórko marzeń, a zarazem zachęcimy uczniów do kreatywności oraz
odpowiedzialności za najbliższe otoczenie – podkreśla Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS
Sp. z o.o.
Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych
mają za zadanie indywidualne przygotowanie pracy w dowolnej technice plastycznej w formie plakatu na papierze formatu A3 (420 x 297 mm).
Zgłoszenia prac na konkurs należy przesyłać
w imieniu uczniów za pośrednictwem danej szkoły podstawowej. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (41-710 Ruda Ślą-

ska, ul. 1 Maja 218) w terminie do 8 czerwca br.
Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury, a ich
autorzy nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami podczas finału konkursu, który odbędzie się 14 czerwca. 
JO
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

REMONTY

Eko-dyskusje

Kilka dni temu miasto wypowiedziało umowę projektantowi przebudowy ulicy Piastowskiej w Rudzie. A to dlatego, że choć ten pierwotnie podpisał drobne zmiany w projekcie budowy mostu, który powstał w ramach inwestycji, gdy przyszło do wydania zgody na jego otwarcie, powiedział nie. Powód? Niezgodność z projektem. Inwestycja stanęła więc w miejscu, a miasto szuka nowego projektanta.

Tematy rewitalizacji ulicy Janasa, przebudowy ulicy Piastowskiej, a także budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii zdominowały spotkanie mieszkańców Rudy z władzami miasta. Również kolejne dyskusje
z mieszkańcami Halemby skupiały się głównie wokół ekologii, a dokładnie
wokół zakładu przetwórstwa odpadów.

Przypomnijmy – w styczniu tego roku
przy ul. Piastowskiej rozpoczęto rozbiórkę
torów, po których kursował zlikwidowany
tramwaj nr 18 oraz budowę nowego mostu
o szerokości 16 m i długości 12 m w miejscu dotychczasowego przepustu nad Potokiem Julka, który był już w opłakanym stanie. Na czas remontu wprowadzono objazd,
który miał obowiązywać do 2 czerwca, ale
kierowcy nadal muszą jeździć przez ul. Sobieskiego, by ominąć remontowany odcinek. – W połowie kwietnia firma, która zajmowała się rozebraniem i budową nowego
mostu, po prostu przestała budować i odjechała, a my nadal nic nie wiemy kiedy prace
zostaną wznowione. Największym problemem jest natężenie ruchu na ulicy Sobieskiego, ponieważ tędy prowadzi objazd i nie
można w spokoju przejść na drugą stronę
ulicy do sklepu – skarży się pan Tomasz,
mieszkaniec Rudy.
Jak tłumaczą urzędnicy, dokładnie 26
kwietnia wykonawca zakończył budowę
mostu oraz nawierzchni na jednym pasie
ruchu i złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie zgody na użytkowanie mostu. To z kolei
miało otworzyć drzwi do rozpoczęcia kolejnych prac, czyli m.in. wykonania kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych na
drugim pasie ruchu. – 16 maja 2017 r. PINB
powiadomił o konieczności uzupełnienia
wniosku o oświadczenie projektanta o wprowadzeniu nieistotnych zmian w projekcie.
Pomimo, że projektant zaakceptował w trakcie realizacji mostu wprowadzone zmiany
wpisem do Dziennika budowy, odmówił
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Przestój na Piastowskiej

Prace na Piastowskiej zostały przerwane w kwietniu.
podpisania oświadczenia do PINB – wyjaśnia Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów.
Dokładnie chodzi o długość pali, które
były wbijane pod budowę mostu. W projekcie została ona określona na 14 metrów, ale
podczas prac okazało się, że długość ok
12,5 m jest wystarczająca, bo dalej natrafiono na skałę, która – jak stwierdzono – jest
wystarczająco trwała, by podtrzymać most.
I projektant pierwotnie zgodził się na to
i podpisał takie zmiany. – Wielokrotne wezwania projektanta do wypełniania swoich
obowiązków wynikających z podpisanej
umowy na pełnienie nadzoru autorskiego
nie odniosły żadnych skutków. Projektant
nie podjął swoich obowiązków – podkreśla
Mikołajek-Wałach. – W związku z powyższym 29 maja 2017 r. została rozwiązana w trybie natychmiastowym umowa z projektantem, co umożliwia zamawiającemu zawarcie
umowy na wykonawstwo zastępcze z innym

uprawnionym projektantem – zapowiada.
Czy to oznacza przedłużenie się remontu?
Owszem, ale tylko o dwa miesiące. – W zaistniałej sytuacji, po wyborze projektanta
zastępczego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego z PINB, zakończenie robót i przywrócenie przejezdności
ulicy Piastowskiej planowane jest na lipiec
2017 r. – zapowiada Barbara MikołajekWałach.
Przypomnijmy także, że w ramach przebudowy zdemontowane zostały tory tramwajowe po nieistniejącej linii nr 18, za którą
kursuje autobus nr 118. Prace wykonano na
razie na odcinku ok. 100 metrów, ale na tym
nie koniec. – Pozostałe torowisko tramwajowe od wiaduktu pod torami PKP do granicy miasta zostanie zlikwidowane w ramach
przebudowy ulicy Piastowskiej, która realizowana będzie w 2018 roku – podkreśla
Barbara Mikołajek-Wałach.
Joanna Oreł

Harmonogram

wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:

12.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69.

OGŁOSZENIE

Spotkanie w Rudzie rozpoczęło się
od dyskusji na temat zagospodarowania ulicy Janasa. Mieszkańcom zostały
przedstawione dwie koncepcje, które
są efektem konsultacji. Ich główną
przyczyną były zgłaszane uwagi odnośnie niewystarczającej liczby miejsc
parkingowych oraz nadmiernej prędkości jadących tam samochodów. Wśród
propozycji znalazło się także utworzenie deptaku na odcinku od ul. Smołki
do ul. Wolności, który miałby ograniczyć w sposób naturalny ruch na
ul. Janasa. – Nasza propozycja jest taka, żeby spośród dwóch propozycji
mieszkańcy wybrali w drodze konsultacji tę, która najbardziej im pasuje, bo
najwyższy czas przystąpić do prac – zapowiedział podczas spotkania wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Dużo więcej emocji wzbudził temat
powstania Ekologicznego Centrum
Odzysku Energii. – Dlaczego miasto
wydało pozytywną decyzję na budowę
suszarni mokrych osadów ściekowych?
Czy i jaka jest gwarancja na to, że jeżeli normy będą przekroczone instalacja
ta zostanie zatrzymana? – m.in. o to
pytali zainteresowani mieszkańcy,
a przede wszystkim członkowie stowarzyszenia „Rudzianie Razem”. – Uważam, że to jest bardzo korzystna inwestycja dla Rudy Śląskiej. Dzięki tej
instalacji Ruda Śląska będzie miała
energię odnawialną. To źródło energii
może być połączone z siecią ciepłowniczą w mieście. Można je też połączyć
z fotowoltaiką, tworząc klaster energetyczny – odpowiadał wiceprezydent
Mejer. – Normy dla takich instalacji są
o wiele bardziej restrykcyjne, niż te dla
tradycyjnych elektrociepłowni, które
mogą emitować znacznie więcej szko-

dliwych substancji. Działanie spalarni,
o której mówimy, będzie stale monitorowane – podkreślał.
Mieszkańcy pytali także o przyszłe
zagospodarowanie terenów w pobliżu
ulicy Bujoczka. Jak zapowiedział wiceprezydent Michał Pierończyk, zostaną one włączone do Gminnego Programu Rewitalizacji. Wśród tematów pojawił się także ten dotyczący terenów
KS Slavia. – Mogę zdradzić, że chcielibyśmy zmodernizować boisko Slavii
z całym zapleczem. Oczywiście musielibyśmy najpierw przejąć teren od klubu. Takie mamy plany, zobaczymy, co
z nich wyjdzie – zaznaczył Krzysztof
Mejer.
Temat dotyczący środowiska był też
najbardziej zajmującym mieszkańców
podczas poniedziałkowego (5.06) spotkania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kłodnicy. Chodzi o zakład
przetwarzania odpadów, który miałby
powstać na terenach po byłej, halembskiej elektrowni. Mieszkańcy sprzeciwiają się tym planom, odkąd tylko ujrzały one światło dzienne, Podobne
zdanie w tej sprawie mają władze miasta, które zapowiedziały podczas spotkania, że odmówią wydania decyzji
środowiskowej. Negatywną opinię
w tej sprawie wydał także marszałek
woj. śląskiego. – Decyzja wydana zostanie do końca lipca, jednak już teraz
mogę Państwu powiedzieć, że nie zgodzimy się na to, by zakład ten powstał.
Na tego typu składowisku, przez okres
50 lat od jego zamknięcia nie mogą być
budowane budynki, wykonywane wykopy, a także instalacje poza tymi, które
związane są z jego funkcjonowaniem
– wyjaśniał Krzysztof Mejer.
JO
REKLAMA
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Śmieciowy problem

OGŁOSZENIA

| BIELSZOWICE, GODULA

Ostatnie interwencje mieszkańców dotyczą zaśmiecenia Parku Młodzieży w Goduli
oraz posesji przy ulicy Krzywej w Bielszowicach. – Według mnie Park Młodzieży
jest zbyt rzadko sprzątany. Chodzę tam często i natykam się na śmieci, przez które
odechciewa się spacerowania – informuje pani Katarzyna z Goduli.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych. Przedmiotem
przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej.

– Jest na niej pełno śmieci, nie mówiąc już
o tym, co znajduje się przed płotem. Jest to
działka, na której nikt na stałe nie mieszka,
ale czy to znaczy, że ma być tam nieporządek? – pyta Czytelnik.
Jak się okazało, śmieci z terenu znajdującego się przed posesją zostały już uprzątnięte. Jednak to nie załatwia sprawy. – Pod
nadzorem strażników uprzątnięto śmieci

Dzikie parkingi powracają

Foto: AL

Park Młodzieży sprzątany jest przez ﬁrmę
odpowiedzialną za utrzymanie parków, zieleńców
i miejskich terenów zieleni w dzielnicach Orzegów
i Godula. Jest to robione dwa razy w tygodniu tj.
w poniedziałek i czwartek. W przypadku stwierdzenia
niezrealizowania zadania, MPGM TBS Sp. z o. o. wzywa
ﬁrmę do należytego wykonania prac, a w przypadku
ich niewykonania, naliczane są kary umowne. W 2017
roku, podczas wykonywanych kontroli, odnotowano
kilka takich przypadków.

– Park ten jest sprzątany dwa
razy w tygodniu w każdy poniedziałek i czwartek – tłumaczy z kolei Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Dodam, że w pierwszej połowie
czerwca planowane jest koszenie
w tym parku, a także prace pielęgnacyjne żywopłotów i krzewów.
Poza tym spółka MPGM TBS, przy współpracy z Urzędem Miasta, systematycznie
poprawia estetykę wszystkich parków w mieście. Pod koniec 2016 roku, naprawiono
w Parku Młodzieży część alejek, mostek nad
fontanną, ponadto zamontowano karmnik
dla ptaków – dodaje.
Z kolei mieszkaniec Bielszowic skarży
się na zaśmieconą posesję przy ul. Krzywej.

Obecnie opracowujemy dokumentację projektową parkingu na około 60 miejsc w okolicy Gimnazjum nr 9 – tłumaczy Barbara
Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału
Dróg i Mostów. – Należy nadmienić, że deﬁcyt miejsc parkingowych w mieście zmniejszyłby się znacząco, gdyby do tworzenia
nowych parkingów włączyły się administracje, wspólnoty mieszkaniowe i inni zarządcy
budynków mieszkalnych – dodaje.

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew.
311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Śmieci przy ul. Krzywej zostały już uprzątnięte.

z pasa drogowego. Natomiast właściciele
zaśmieconej działki zostali upomnieni, żeby
do końca czerwca uporządkować posesję
– zaznacza Henryk Szydłowski, kierownik
Referatu Dzielnicowych Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
Agnieszka Lewko

| HALEMBA

Po raz kolejny wracamy do sprawy parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych. Kierowcy zostawiają swoje samochody na trawnikach, chodnikach i skwerach. – Od prawie 30 lat jestem mieszkańcem Halemby. Piszę do Was zaniepokojony
powstawaniem dzikich parkingów na trawnikach, przy jednoczesnym braku reakcji ze strony gospodarzy tych miejsc – żali
się nasz Czytelnik. – Przykładem (jednym z kilku) może być „były” trawnik za garażami przy ul. Międzyblokowej – dodaje.
Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych nikogo nie dziwi. Mimo tego, że
miasto buduje kolejne parkingi, w wielu lokalizacjach jest to niemożliwe. – Od 2006
roku miasto wykonało w Halembie 28 parkingów na około 540 samochodów, z czego
14 parkingów na około 375 samochodów na
osiedlu II. Miasto nie posiada już w pasach
drogowych terenów, na których istnieje
możliwość budowy nowych parkingów.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Dodajmy, że aby uniknąć sytuacji, w których kierowcy parkują np. na trawnikach,
strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole
prawidłowości parkowania w całym mieście. – Wobec kierowców nieprzestrzegających zasad ruchu drogowego wyciągane są
konsekwencje zgodnie z przepisami kodeksu
wykroczeń – tłumaczy Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIE

Miasto Ruda Śląska opracowuje projekt zagospodarowania przestrzeni
pl. Niepodległości w Goduli. Mieszkańcy zainteresowani
szczegółami rozwiązań architektonicznych
mogą wziąć udział w otwartych warsztatach konsultacyjnych.
Odbędą się one 8 czerwca o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13.
W spotkaniu wezmą udział projektanci opracowujący dokumentację dla tej inwestycji.

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

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Chorzowska 18/7,
ul. Fryderyka Joliot-Curie 2b/13,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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INWESTYCJE

Marek Partuś Następne 110 mln zł dofinansowania na N-S-kę!
nowym
To już pewne! Cała trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady A-4 zostawybudowana przy współudziale środków unijnych. Władze miasta
komendantem nie
pozyskały właśnie 110 mln zł dotacji na budowę ostatniego, a zarazem

Marek Partuś jest magistrem prawa
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz inżynierem zarządzania i ekonomiki ochrony środowiska Wyższej
Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Obecnie jest on także członkiem
Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz czynnym zawodnikiem Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate. To nie jedyna zmiana personalna w rudzkiej komendzie
Straży Miejskiej. Bowiem zastępcą komendanta Marka Partusia został
1 czerwca dotychczasowy kierownik
Referatu Ochrony Porządku Publicznego Dariusz Kozłowski. Dodajmy, że
rozmowę z nowym komendantem Straży Miejskiej opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Wiadomości Rudzkich”.
JO

najdłuższego odcinka tej drogi. Ma on mieć blisko 2 km. – To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu. Droga ta ma znaczenie strategiczne, bowiem usprawni komunikację pomiędzy autostradą A-4 a DTŚ. Przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w zwartej zabudowie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Decyzja o przyznaniu Rudzie Śląskiej unijnej dotacji zapadła na ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego. – Dofinansowanie przyznano jedynie czterem inwestycjom,
a do konkursu zgłoszonych było aż 29
projektów. Nasze zadanie znalazło się
na trzecim miejscu na liście. Zgodnie
z wnioskiem przyznane dofinansowanie to kwota ponad 110 mln zł, a całość
inwestycji ma wartość 185 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Dofinansowany właśnie etap budowy trasy N-S to już kolejny i zarazem
najdłuższy odcinek tej drogi. Będzie
on wiódł od ul. Kokota do zjazdu na
autostradę A-4. Jego długość wyniesie
1,7 km, a trasa przebiegać będzie nad
ul. Bielszowicką, potokiem Bielszowickim, ul. Piaskową oraz linią kolejową. – W ramach inwestycji powstaną
aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od
skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie
rondo. Trasa N-S kończyć się będzie
w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona
zostanie z ul. 1 Maja – wylicza Michał
Pierończyk. Miasto posiada dokumentację projektową tego odcinka i, jak
zapowiadają rudzcy samorządowcy,
jeszcze w tym roku ma się rozpocząć
procedura przetargowa na wykonawstwo tej inwestycji.
Przypomnijmy, że aktualnie w mieście trwa budowa odcinka trasy N-S

o długości ponad 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. – Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmują też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków
działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul.
Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wybudowany zostanie
również wiadukt, którym trasa N-S
przebiegać będzie nad ulicą Kokota
– dodaje. Ten odcinek gotowy ma być
do grudnia 2018 r.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy
N-S. Mają one długość ok. 2 km.
Pierwszy etap został przekazany do
użytkowania na początku 2013 roku.
Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi
nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym
z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została kwotą ponad 36 mln zł
w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku.
Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo
wykonane zostało 1,5 km drogowego
połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli.
Drugi odcinek trasy N-S oraz odcinek, który aktualnie jest realizowany,
objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc.
wartości tych inwestycji. Ogółem jest
to kwota rzędu ok. 90 mln zł. Do tego
należy dodać obecnie pozyskane 110

Foto:arch.

Foto: Straż Miejska Ruda Śląska

Marek Partuś, dotychczasowy zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej awansował na stanowisko komendanta. 1 czerwca w wyniku
nominacji z ramienia zastępcy prezydent miasta, Krzysztofa Mejera, został on awansowany, a tym samym
zastąpił na stanowisku dotychczasowego komendanta rudzkiej Straży
Miejskiej Krzysztofa Piekarza.

Już wkrótce trasa N-S połączy DTŚ z autostradą A4.
mln zł, co daje łączną kwotę 236 mln zł
dotacji. – Dzięki temu budowę aktualnie powstającego odcinka, jak i następnego możemy na bieżąco finansować ze
środków zewnętrznych. To duży komfort jeśli chodzi o realizację inwestycji
w mieście – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. – W tym roku będzie gotowa
dokumentacja na pierwszy odcinek do
ul. Magazynowej, co pozwoli na przygotowanie przetargu już na budowę.
Natomiast niebawem podpiszemy umowę z firmą, która przygotuje projekt na
odcinek od ul. Magazynowej do granicy miasta wraz z obwodnicą Goduli
– informuje wiceprezydent Pierończyk.
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono po-

nad 163 mln zł. To najwięcej w historii
miasta. Z tej kwoty prawie 80 mln zł
kosztować będą inwestycje drogowe.
Najważniejszym zadaniem jest właśnie
kontynuacja budowy trasy N-S. W tym
roku na ten cel zabezpieczono 48 mln
zł. Kolejną dużą inwestycją jest aktualnie trwająca modernizacja ul. Górnośląskiej od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, która kosztować będzie ponad
7,5 mln zł, w tym 3 mln zł ze środków
ministra budownictwa i infrastruktury
w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019.
Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska
z funduszy zewnętrznych pozyskała
już ponad 290 mln zł na realizację 31
projektów. Aktualnie na ocenę czeka
18 wniosków na łączną kwotę ponad
30 mln zł.	
TK
REKLAMA
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WIREK

NOWY BYTOM

In-nY Dzień
Dziecka

Religijno-muzyczne obchody

Basen już
otwarty

Chcieli pobić czytelniczy rekord

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku mieszkalnym na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Energetyków 2/24
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego
najemcy.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

go, uchwałą sejmiku ogłosiły rok 2017 „Rokiem Reformacji” – dodaje.
W programie koncertu „Solus Christus”, który prezentowany jest w całym kraju, a który przygotowano
w ramach obchodów 500-lecia Reformacji, znalazły się
utwory Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka
Händla i twórcy „Śląska”.
JO

Nowy Bytom

	OGŁOSZENIA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja 324/51,
ul. 1 Maja 324/39,
ul. 1 Maja 324/13,
ul. Lipowa 4/2,
ul. Lipowa 4/7,
ul. Chorzowska 8/8,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

„Śląsk” wystąpił z programem „Solus Christus”.

W Dzień Dziecka na rynku
odbyła się akcja czytelnicza.
Z okazji Dnia Dziecka prawie tysiąc dzieci i młodzieży z rudzkich szkół i przedszkoli wzięło udział w pobijaniu czytelniczego rekordu. W czwartek (1.06) na nowobytomskim rynku odbyła się już druga edycja ogólno-

polskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zainicjowana przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”.
– Statystyki pokazują nam, że młodzi ludzie mało czytają, dlatego chcieliśmy pokazać, że nie zawsze tak jest.
Udowodniliśmy, że dzieci chcą i lubią czytać, a także że
mają swoje ulubione książki – zaznaczyła Janina Bienek
z Gimnazjum nr 11, jedna z organizatorek akcji. – Zorganizowane przez nas bicie rekordu polegało na tym, że
w ciągu dziesięciu minut jak najwięcej dzieci czytało
fragment książki. Poza tym był to dobry sposób, żeby
nieco inaczej uczcić święto, jakie przypadało w czwartek, czyli Dzień Dziecka – dodała. W tym roku w Rudzie
Śląskiej organizatorami akcji była Szkoła Podstawowa
nr 1, Gimnazjum nr 11 oraz Zespół Szkół nr 1, a wśród
młodych czytelników znalazły się także dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 oraz Miejskiego Przedszkola
nr 4. Nie zabrakło również pracowników biblioteki, którzy koordynowali spotkanie. 
AL

Orzegów

SP nr 36 ma 115 lat
Uczniowie, absolwenci, nauczyciele, dyrekcja, rodzice oraz zaproszeni goście świętowali 115. urodziny
Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego.
Z okazji tak zacnego jubileuszu we wtorek (30.05)
w placówce odbyła się uroczysta akademia.
– Jubileusz naszej szkoły to dla nas tak naprawdę podwójna uroczystość, bo świętowaliśmy jej 115. urodziny,
ale również zostaliśmy uhonorowani złotym medalem
„Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, co mnie niezmiernie cieszy, ponieważ w ten sposób nagrodzony został wysiłek, jaki grono pedagogiczne oraz rodzice
wkładają w rozwój szkoły – zaznaczyła Iwona Skrzypczyk-Sikora, dyrektorka SP nr 36.
Podczas uroczystości można było m.in. zobaczyć
przedstawienie, które przeniosło uczestników wydarzenia w świat bajek oraz występ zespołu romskiego.
– 115 lat temu w Orzegowie powstała ta wspaniała
placówka, która służy uczniom już tyle lat. Myślę, że to
nie zawsze były łatwe lata, jednak udało się przezwyciężyć wszystkie przeciwności. Poza tym serce tej szkoły,

Spektakl przeniósł uczestników w bajkowy świat.
czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy doprowadzili do tego, że dzisiaj wspólnie możemy świętować – podkreśliła Anna Krzysteczko, wiceprezydent
Rudy Śląskiej. 
AL

Od 1 czerwca można już korzystać z basenu otwartego w Nowym Bytomiu. Do końca roku szkolnego basen czynny będzie od godziny 12 do 20. W okresie
wakacyjnym z obiektu będzie można korzystać od godziny 9 do 20.
Na amatorów wodnego szaleństwa czekają trzy baseny: 25-metrowy basen sportowy o maksymalnej głębokości 1,8 metra, basen rekreacyjny o głębokości do
1,2 metra oraz brodzik o głębokości do 0,4 metra. Cieszącą się dużym powodzeniem atrakcją jest platforma
do opalania wyposażona w 35 leżaków. Ponadto, basen
rekreacyjny jest wyposażony w dwie zjeżdżalnie,
w tym jedną 3-torową.
Podczas pobytu na basenie można także skorzystać
z boiska do koszykówki i placu zabaw dla dzieci – Oficjalne otwarcie sezonu odbyło się 1 czerwca, wtedy też
mieszkańcy po raz pierwszy w tym roku mogli skorzystać z atrakcji kąpieliska. Rudzianie mogą się także
spodziewać wielu niespodzianek podczas zbliżającej
się kolejnej imprezy Hawaii Party – mówi Aleksandra
Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Cennik biletów uległ zmianie w stosunku
do roku poprzedniego, a aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.mosir.rsl.pl.
AW
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Zdrowa Mama to
szczęśliwa Rodzina

Foto: JO

Przypadający w tym roku jubileusz 500 lat Reformacji był okazją do wielkiego muzycznego święta. W niedzielę (4.06) w kościele ewangelicko-augsburskim na
Wirku wystąpili soliści, chór i orkiestra Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Artyści z Koszęcina zaprezentowali koncert zatytułowany „Solus
Christus”.
Rok 2017 obchodzony jest na całym świecie jako
rok jubileuszu 500 lat Reformacji. – Warto podkreślić,
iż po raz pierwszy obchody jubileuszowe mają również
charakter ekumeniczny z udziałem Kościoła Katolickiego, czego szczególnym wyrazem był udział papieża
Franciszka w inauguracji roku jubileuszowego w katedrze w Lund 31 października 2016 roku – podkreśla ks.
Marcin Brzóska, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiego w Rudzie Śląskiej-Wirku i Świętochłowicach. – Ogromne znaczenie Reformacji dla rozwoju
regionu dostrzegły również władze samorządowe województwa śląskiego, które jako jedno z trzech województw, obok dolnośląskiego i warmińsko-mazurskie-

Foto: AL

Dzień Dziecka na kochłowickich plantach to już tradycja. – W tym miejscu spotykamy się od dwóch lat.
Wcześniej Dzień Dziecka organizowany był w naszej
placówce, później przed domem kultury – mówi Tomasz Bartniczak, organizator imprezy. – Teraz dzięki
wsparciu miasta możemy zaprosić jeszcze większą liczbę dzieciaków i spotykać się w pięknym parku w ramach Dni Profilaktyki – dodaje.
Impreza jak zawsze spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przez kilka godzin kilkaset dzieciaków
mogło skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych
przez organizatorów. In-nY Dom Kultury zadbał
o przygotowanie konkurencji sportowych i bogaty program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się m.in.
dzieci, które na co dzień ćwiczą w sekcjach w placówce. Nie zabrakło dmuchanych zamków i zjeżdżalni,
cieszących się sporym powodzeniem. – Na scenie pojawiły się nasze grupy taneczne, w których ćwiczą już
nawet 2,5-letnie dzieci, a także grupa cyrkowa, gitarzyści, perkusiści, grupa hiphopowa, sekcja aikido oraz
zumby i zespół „Wyrośnięte fasolki” – wylicza Tomasz
Bartniczak. – „Wyrośnięte fasolki” to grupa założona
z okazji festynu, w której wystąpili rodzice i pracownicy
naszego domu kultury – dodaje.
AW
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KOCHŁOWICE

Badania i pomiary cieszyły się sporym
zainteresowaniem.
Już po raz piąty Fundacja „Unia Bracka” zorganizowała bezpłatne badania i konsultacje dla mieszkańców.
W sobotę (3.06) w CH Ruda Śląska Plaza pod hasłem
„Zdrowa Mama to szczęśliwa Rodzina” można było
skonsultować ze specjalistami stan swojego zdrowia.
Akcja skierowana była głównie do kobiet, które w ten
sposób mogły udowodnić, że zdrowa mama stanowi jedną z podstaw szczęśliwej rodziny. – W tym roku dla
wszystkich zainteresowanych swoim zdrowiem przygotowaliśmy badania spirometryczne, umożliwiające sprawdzenie pojemności oraz wydolności płuc, pomiary ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi. Zaproponowaliśmy
również badanie EKG, którego wyniki można było na
miejscu skonsultować z lekarzem. Dla pań przygotowaliśmy badanie USG piersi. Było ono głównie kierowane do
kobiet do 50. roku życia. Bowiem panie powyżej tego wieku mogą cyklicznie korzystać z refundowanych przez NFZ
badań mammograficznych. Duże zainteresowanie budziło
także badanie USG tarczycy, z którego chętnie korzystali
również panowie – podkreśla koordynatorka akcji, Magdalena Menzel z Fundacji „Unia Bracka”.
Jak zapowiadają organizatorzy – cykliczna akcja będzie kontynuowana, bo za każdym razem cieszy się ona
dużym zainteresowaniem. Z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach akcji „Zdrowa Mama to szczęśliwa Rodzina” korzysta rokrocznie kilkaset osób.
JO
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DZIEŃ DZIECKA

Bajeczny Dzień Dziecka na rynku

Foto: AL

Foto: UM Ruda Śląska

Było radośnie, bajkowo, kolorowo i niezwykle atrakcyjnie. Podczas obchodów Dnia Dziecka na nowobytomskim rynku najmłodsi rudzianie wzięli udział w różnych zabawach i konkursach
przygotowanych specjalnie dla nich. Przedstawienie „Piraci z Karaibów”, pokazy szkoły tańca „Arabeska” i sztuki walki ,,Capoeira”, konkurs na najpiękniejsze przebranie, a także ekogra
miejska zorganizowana przez „Wiadomości Rudzkie”, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na dzieciaki w minioną sobotę.

Przebranie Zuzi Jaśko uznano za najpiękniejsze.

W grze wzięło udział 50 dzieci.

Foto: AL

Dzieciaki wspólnie przygotowały
kolorowy baner.

Foto: MOSiR Ruda Śląska

ko. – Postanowiłam przebrać się za baletnicę. Długo przygotowywałam razem z mamą
ten strój, bo bardzo chciałam wygrać. Starałyśmy się, żeby wyszedł idealnie, a teraz udało mi się wygrać i jestem bardzo szczęśliwa.
Myślę, że ,,rządzenie” naszym miastem jest
bardzo trudne i odpowiedzialne, ale myślę,
że przez ten jeden dzień byłam dobrym prezydentem – zaznaczyła drugoklasistka. – Zuzia
startuje w tym konkursie już od trzech lat i wreszcie się udało, co mnie bardzo cieszy. Córka
lubi rządzić w domu, dlatego myślę, że byłaby dobrym prezydentem – dodała Weronika
Jaśko, mama dziewczynki.

Agnieszka Lewko

Foto: AL

W tej ostatniej konkurencji wśród dzieci,
które okazały się najlepsze, rozdaliśmy
atrakcyjne nagrody. W tym roku pierwsze
miejsce oraz rower zdobyła Paulina Gabryś.
– Nie spodziewałam się, że wygram, ale udało mi się przejść wszystkie konkurencje
w ekogrze miejskiej, bo biorę w niej udział
każdego roku i już mam wprawę. Udało mi
się ułożyć wieżę z nakrętek, rozbić wszystkie
kręgle i odpowiedzieć na pytania. Było super! – powiedziała Paulina Gabryś. – Paulinka wystartowała w konkursie z taką myślą,
że jak wygra, to przekaże rower swojej młodszej siostrze, bo niedługo ma urodziny – dodał Błażej Gabryś, tata Pauliny.
Na tym jednak nie koniec atrakcji. Na
dzieciaki czekało jeszcze wspólne malowanie wielkiego obrazu, dmuchany labirynt,
fotobudka, szczudlarze, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy i pokazy służb
mundurowych, pokazy taneczne, a także
sztuk walki oraz zumba. Nie zabrakło również konkursu na najpiękniejsze przebranie,
którego laureat w poniedziałek przez jeden
dzień pełnił rolę prezydenta Rudy Śląskiej.
Zwyciężczynią konkursu została Zuzia Jaś-

Foto: AL

Mali rudzianie zaprezentowali swoje kolorowe stroje.

Ekogra miejska cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Na dzieci czekało wiele niezapomnianych atrakcji.

ORGANIZATORZY

Zuzia przez jeden dzień pełniła funkcję
prezydenta miasta.

Foto: AL

Foto: AL

PARTNERZY

Rower w ekogrze miejskiej wygrała Paulina Gabryś (z prawej).
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FESTYN RODZIN ZASTĘPCZYCH

TURNIEJ CHARYTATYWNY

Święto rodzin zastępczych

Dzieci nie wychodziły z pustymi rękoma z festynu.

Foto: JO

Dokładnie 202 rodziny zastępcze działają w naszym
mieście, a przebywa w nich 313 dzieci. Rocznie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej ustanawia 2-3 takie rodziny. – Żeby być rodziną zastępczą trzeba przede wszystkim kochać dzieci – podkreśla Joanna Pakura, która
z mężem tworzy rodzinę zastępczą. – Trzeba być osobą
tolerancyjną, wrażliwą i uczuciową. Do rodzin zastępczych trafiają dzieci z różnym bagażem doświadczeń,
dlatego trzeba być bardzo uważnym i wspierającym
– zauważa.
Należy jednak spełnić też szereg wymogów formalnych. – Składają się na nie m.in. szkolenia z zakresu
predyspozycji psychologicznych. Natomiast równie
istotne jest spełnienie wymogów prawnych. Takie osoby
m.in. nie mogą mieć zasądzonych alimentów oraz posiadać pełnię praw obywatelskich, niekaralność i nieskazitelną opinię. Niezbędna oczywiście jest empatia i umiejętność zaakceptowania tego, że przyjmujemy pod swój
dach na początek dzieci z obcych rodzin, ale z drugiej
strony te dzieci za chwilę mają stać się naszymi dziećmi
– podkreśla Krystian Morys, dyrektor rudzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
JO

Foto: JO

Jubileuszowy, bo dziesiąty Festyn Rodzin Zastępczych odbył się w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury. To święto dla ok. 200 rodzin, które pod swe opiekuńcze skrzydła przyjmują
dzieci. Festyn Rodzin Zastępczych był równocześnie częścią Metropolitalnego Święta Rodziny, odbywającego się pod hasłem „Rodzina źródłem miłości”.

Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji.

KONCERT CHARYTATYWNY

Zagrają dla Darka

Dołącz do drużyny Marcina

Już 11 czerwca odbędzie się turniej charytatywny w piłce nożnej pod nazwą „Gramy dla Marcina”. Marcin dotychczas był aktywnym zawodowo człowiekiem, a także szczęśliwym mężem
i ojcem dwójki chłopców. Dla mężczyzny troska o żonę i synów była najważniejsza. To na jego
barkach spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, bo był jedynym jej żywicielem.
W grudniu 2016 roku życie Marcina i jego rodziny gwałtownie się zmieniło.
Wszystko wskazuje na to, że Marcin zachłysnął
się wodą. Mimo błyskawicznej reakcji trafił na oddział intensywnej terapii, a teraz jest w śpiączce mózgowej. Szansą dla mieszkańca Halemby jest kosztowna rehabilitacja. Tylko ona może wyrwać go ze
śpiączki. Marcin przebywa pod opieką specjalistycznego ośrodka w Krakowie, gdzie kuracja kosztuje
ponad 25 000 złotych miesięcznie.
Aby pomóc przyjaciele Marcina organizują turniej
piłkarski, który odbędzie się 11 czerwca na hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Halembie,
a w którym będą mogli wziąć udział zawodnicy
zrzeszeni oraz niezrzeszeni w klubach sportowych.
Zapisy do turnieju możliwe są pod nr. tel. 535-946649. Wpisowe od drużyny wynosi minimum 300 zł,
które wpłacić trzeba na konto fundacji „Jesteśmy blisko” w tytule wpisując „Marcin Minakowski – turniej”. Podczas turnieju odbędzie się licytacja
wszystkich przekazanych gadżetów. Są wśród nich
między innymi koszulka oraz piłki, podpisane przez
czołowych zawodników ekstraklasy. Cała kwota
przekazana zostanie na rehabilitację Marcina. Ponadto uruchomione zostało konto, którego celem jest
zebranie funduszy na pomoc w leczeniu rudzianina.
Arkadiusz Wieczorek

Dane do przelewu:
Fundacja „Jesteśmy Blisko”, ul. Jędrzejowska 79c, 29-100
Włoszczowa, nr konta: 95 8525 0002 0000 0010 7725
0001. Tytuł przelewu: Marcin Minakowski.
OGŁOSZENIA

Darek Ośliźniok wraz z żoną, Kasią, obchodzili niedawno siódmą rocznicę ślubu. Znajomi mówią o nich, że to miłość, na którą czeka się całe życie. Życie, które jednak nie zawsze było dla
Kasi i Darka łaskawe. Najpierw pan Darek, jako 21-latek, przeszedł udar mózgu. Ale nie poddał się. Jednak kolejny cios przyszedł w wieku 43 lat. Najpierw u pana Darka pękł tętniak, a po
kilku dniach przyszedł kolejny udar. Od czterech lat każdy dzień jest wspólną walką o lepsze
jutro dla Darka i Kasi. By było to możliwe, konieczna jest regularna rehabilitacja. I właśnie w celu zebrania funduszy na jej dofinansowanie zorganizowany zostanie wtorkowy koncert w Domu Kultury Bielszowice.

a

Foto: arch.

Od czasu pierwszego udaru Darek nie poddaje się
każdego dnia. Początkowo, mimo niedowładu prawej
strony, prowadził on w miarę normalny tryb życia. Pracował, kierował samochodem, pomagał rodzicom, czekał na miłość swojego życia. Tę spotkał w wieku 40 lat.
Z Kasią poznali się przez Internet, ale już po trzech miesiącach Darek oświadczył się, a po niespełna roku pobrali się. W lipcu 2013 roku Darek wspólnie z żoną wybrał się na ogródek, by świętować urodziny swojej
szwagierki. – To był tak naprawdę moment. Nie rozpoczęliśmy tego świętowania, bo Darek stracił przytomność. Całe szczęście, że mieliśmy blisko do szpitala
w Goduli. Tam Darkowi udzielono pierwszej pomocy
– mówi Aniela Czerner, szwagierka Darka, która koordynuje organizowane dla niego akcje charytatywne.
Okazało się, że Darek żył z tętniakiem w głowie, który nagle pękł. Konsekwencjami tego do dzisiaj są afazja
i niedowład kończyn. Na tym jednak nie skończyły się
złe wiadomości. Kilka dni po bardzo skomplikowanej
operacji nadszedł kolejny udar i porażenie czterokończynowe. Rodzina nie poddała się jednak i zamiast szukać zakładu opiekuńczego, co sugerowali lekarze, znalazła dla Darka rehabilitantów. Rehabilitacja trwa od
czterech lat po pięć razy w tygodniu. Z dnia na dzień
udaje się robić kolejne postępy – pierwsze wypowiedziane słowa, pierwszy samodzielny kęs chleba, pierwszy krok, pierwszy prezent dla żony... – Kilka dni temu
Darek z Kasią obchodzili siódmą rocznicę ślubu. Darek
razem ze swoją panią logopedą przygotował z serwetek
siedem przepięknych róż dla Kasi i na każdej z nich napisał sentencje dla żony. Nie muszę mówić, że wszyscy
płakaliśmy ze wzruszenia – opowiada Aniela Czerner.

W rehabilitacji Darka wspiera go
przede wszystkim żona Kasia.
Aby dalsza rehabilitacja była możliwa, niezbędne
jest wsparcie ludzi o dobrych sercach. 13 czerwca odbędzie się trzeci koncert charytatywny dla Darka. O godz.
17 w Domu Kultury Bielszowice dla Darka wystąpią:
artysta Krzysztof Respondek, solistka Daria Salamon,
wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej oraz grupa taneczna Swing City, pojawi się także Andrzej Marie, członek kadry Speed-Ball Polska.
Odbędzie się ponadto licytacja fantów i losowanie nagród. Poza tym przygotowany zostanie poczęstunek.
Jednak tak naprawdę będzie to okazja, by spotkać się
w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych Darka, a także
z nim samym. 
Joanna Oreł

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie: ul. 1 Maja 73, która
zostanie oddana w dzierżawę, na okres 9 lat pod ogródek przydomowy.
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STOWARZYSZENIE POMAGA OFIAROM WYPADKÓW BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Pomoc poszkodowanym
Czy wiemy co zrobić,
gdy z powodu dziury
w chodniku złamaliśmy
nogę, zostaliśmy
poszkodowani w wypadku
komunikacyjnym lub
kolizji drogowej, albo
poślizgnęliśmy się na
śliskiej nawierzchni,
straciliśmy kogoś bliskiego,
czy też lekarz podczas
leczenia lub operacji
popełnił bąd? Co zrobić,
gdy mieliśmy wypadek
w pracy lub poza nią,
a firma ubezpieczeniowa
zaniżyła bądź odmówiła
odszkodowania?
Czy wiemy, jakich kwot żądać
i od kogo oraz jakie mamy prawa,
czy umiemy sami poprowadzić sprawę i odnaleźć się w gąszczu przepisów i nie dać się oszukać? Czy
wreszcie, mamy na to czas, zdrowie
i pieniądze?
Na te pytania odpowiada prezes
stowarzyszenia
,,WOKANDA”
Marcin Marszołek:
– Poszkodowani, niestety, bardzo
często nie potrafią się w takiej sytuacji odnaleźć. Nie wiedzą, do kogo
skierować roszczenia, jakie dostarczyć dokumenty, nie stać ich na ad-

wokata czy radcę prawnego. Ponadto nie mają czasu na dochodzenie
roszczeń, boją się iść do sądu, nie
wiedzą jakiego żądać odszkodowania, a właśnie to wykorzystują firmy
ubezpieczeniowe, licząc, iż przyjmiemy drobne kwoty, minimalne
stawki, a o resztę nie będziemy się
starać. A to błąd.
Trzeba przerwać ten węzeł i dlatego ponad 13 lat temu powstało Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na Skutek Błędów Lekarskich ,,Wokanda” w Katowicach,
które dochodzi odszkodowań, pomaga w wyjaśnieniu spraw, prowadzi
konsultacje medyczne, wynajmuje
biegłych, prowadzi sprawy osób poszkodowanych w sądach, udziela
pomocy ekonomicznej, załawia rehabilitację i leczenie.
Bardzo często trafiają do nas osoby, które chcą, żeby sprawa została
prowadzona przez profesjonalistę,
prawnika, zajmującego się konkretnie odszkodowaniami, który doskonale zna profil prowadzonych spraw
i ma doświadczenie. Można to porównać do naprawy pojazdu. Serwis,
który specjalizuje się w danej marce
samochodów, naprawi nam go lepiej
niż ten, który naprawia wszystkie
auta jakie do niego trafią. To kwestia doświadczenia i specjalizacji

śledzenia aktualnego orzecznictwa
sądowego, nowości medycznych
współpracy z biegłymi, prokuraturą
i policją. Stowarzyszenie zajmuje się
tylką taką problematyką, więc mamy
duże sukcesy w walce z nieuczciwymi firmami ubezpieczeniowymi.
Wystarczy powiedzieć, że przez lata
naszej działalności wywalczyliśmy
dla poszkodowanych o ponad 15
mln złotych więcej, niż proponowały firmy ubezpieczeniowe. Zapewniliśmy ponad 200 osobom dodatkową
rentę, rehabilitację, prowadziliśmy
i prowadzimy ponad trzy tysiące
spraw, z czego ponad tysiąc zakończyło się w sądach.
Wielokrotnie wygraliśmy dużo
większe odszkodowanie, niż na podstawie opinii swoich lekarzy wypłacały firmy ubezpieczeniowe za
uszczerbek na zdrowiu. Przykładowo, w jednej ze spraw firma ubezpieczeniowa przyznała poszkodowanemu 7 procent uszczerbku na zdrowiu. Po skierowaniu sprawy do sądu,
biegły sądowy określił ten uszczerbek na poziomie 30 procent, co spowodowało konieczność dopłaty ponad 50 tysięcy złotych do otrzymanego już odszkodowania. Podobnie
ponad 300 procent różnicy w określonym uszczerbku na zdrowiu uzyskaliśmy w innej sprawie, gdzie wywalczyliśmy dodatkowo ponad 100

Apteka Rodzinna
pl. Niepodległości 5, 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 248-38-89

tysięcy złotych oraz rentę. Takie
sprawy w stowarzyszeniu rozwiązujemy na porządku dziennym.
Często też zaniżane są odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.
Tutaj także należy walczyć o swoje.
Przykładem niech jest sprawa poszkodowanego mieszkańca Sosnowca, który otrzymał odszkodowanie
w wysokości ponad 100 tysięcy złotych plus rentę wypadkową, gdzie
wcześniej firma ubezpieczeniowa
wypłaciła zaledwie 20 tysięcy złotych. Mieszkanka Zawiercia, na skutek wniesienia sprawy do sądu,
otrzymała dodatkowo ponad 200 tysięcy złotych. Takich przypadków
mamy całe mnóstwo.
Podobnie wyglądają sprawy związane z zadośćuczynieniem za śmierć
osoby bliskiej. Czasami kwoty wypłacane za śmierć osoby bliskiej są
wręcz śmieszne, np. pani wypłacono
za śmierć matki w wypadku, ,,oszałamiającą” sumę 5 tysięcy złotych.
Dla przypomnienia, bliskim ofiar
tragicznej katastrofy smoleńskiej
wypłacono po 250 tysięcy złotych.
Sprawa oczywiście trafiła do sądu.
W innym zdarzeniu dzieci zmarłego
w wypadku przy pracy otrzymały po
25 tys. zł. Po naszej interwencji dopłacono kolejne 20 tysięcy złotych,
a w sądzie gdzie skierowaliśmy
sprawę, w wyniku wyroku należało

dopłacić jeszcze ponad 50 tysięcy
złotych.
Z kolei błędy medyczne to temat
rzeka, ale także i tutaj odnosimy sukcesy. Sprawy, w których wykazujemy, iż nastąpił błąd medyczny, udaje
nam się wygrać. Są wypłacane odszkodowania i zadośćuczynienia.
Niestety, wymagają one cierpliwości
i bardzo często skierowania na drogę
sądową. Dzięki współpracy z lekarzami jesteśmy już wstępnie w stanie
ocenić zasadność roszczenia, jego
wysokość i sposób działania.
Zajmujemy się wiele lat dochodzeniem roszczeń, bo zdajemy sobie
sprawę, w jakiej sytuacji znajdują się

osoby pokrzywdzone i co jest im potrzebne na danym etapie sprawy.
Czasem mniej ważne są pieniądze,
a ważniejsza rehabilitacja, opieka
psychologa oraz ludzkie podejście
do osoby poszkodowanej, o czym
zdaje się, inni nie pamiętają.
Swoją działalność prowadzimy na
terenie Śląska i Zagłębia. Najlepiej
skontaktować się z nami mailowo:
stowarzyszeniewokanda@wp.pl,
telefonicznie 508-339-495
lub przyjść do siedziby naszego
stowarzyszenia, mieszczącej się
przy ul. Jagiellońskiej 5
w Katowicach.

Apteka Rodzinna

całodobowa 24h

ul. Oświęcimska 126, 41-707 Ruda Śl.,
tel. 32 242-70-80
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

APteka Rodzinna

Apteka ZDROWIE I

ul. Niedurnego 50D/2, 41-709 Ruda Śl.,
tel. 32 242-00-38
pon.-pt. 8.00-20.00 , sob. 8.00-16.00

ul. Karola Goduli 13 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 244-30-77
pon.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00
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Michał Szpak, Kasia Moś, Cover Festival – Ikony Rocka, śląskie granie, jubileusz 35-lecia zespołu Universe – to tylko niektóre atrakcje zaplanowane na muzyczne święto
miasta. Od 9 do 11 czerwca na terenach targowych w Wirku odbędą się tradycyjne Dni Rudy Śląskiej. W tym czasie w mieście będą kursowały specjalne linie autobusowe,
które będą dowoziły mieszkańców na miejsce imprezy. – Serdecznie zapraszam wszystkich rudzian do wspólnej zabawy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Trzydniowe święto miasta

Dni Rudy Śląskiej rozpoczną się w piątek (9 czerwca) o godz. 16.00 koncertem zespołu Covernostra.
O 16.50 publiczności zaprezentuje się Tandeta Blues
Band, a o godz. 18.00 zespół Horrorscope. Z kolei
Kinior Reggae Sound „Nalepa – Loebl” wystąpi
o 19.30. Na zakończenie, o godz. 21.00, zaplanowano
program pod nazwą „Cover Festival – Ikony Rocka”.
Będzie można posłuchać muzyków zespołów KAT,
VADER, CETI, KRUK, Ścigani, Medulla i Alcoholica.
Gościem specjalnym będzie Kasia Moś, tegoroczna reprezentantka Polski na konkursie Eurowizji oraz Andrzej Ryszka. Artyści „Cover Festivalu” zaprezentują
największe hity AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin,
Aerosmith, Tiny Lizzy, Judas Priest oraz zespołu Metallica. W trakcie „coverów” odbędzie się pokaz świetlny „Fusion 2017”.

W sobotę (10 czerwca) najpierw o godz. 14.00
zaprezentują się zwycięzcy rudzkich konkursów wokalnych i tanecznych: Wiktoria Siodłak, Wind Rose, Mini
Promyczki oraz Elektra. Na godz. 15.00 zaplanowano
koncert rudzkiego zespołu EMuody, a o 15.30 rozpocznie się „Granie po śląsku”. Wystąpią: grupa Vox, Jacek
Silski, Karpowicz Family, Janina Libera, Duo Fenix,
Paweł Siluk-Steiner, Krzysztof Procek, Emi Band, Bajery, a także Mirosław Szołtysek oraz Claudia i Kasia
Chwołka. Natomiast o godz. 21.00 publiczność będzie
mogła posłuchać Michała Szpaka.
Niedzielną edycję Dni Rudy Śląskiej rozpocznie
Grzegorz Poloczek, Bartos Band oraz Kola i Jula. Swój
repertuar zaprezentują o godz. 15.45. Z kolei o godz.
17.00 rozpocznie się jubileusz 35-lecia istnienia Universe. Zespół wystąpi wraz z Orkiestrą Kameralną
OKSAC. O godz. 18.30 swój koncert rozpocznie Gang

Olsena. Dni Rudy Śląskiej zakończy gwiazda polskiej
sceny rockowo-bluesowej, czyli zespół Dżem.
Muzycy rozpoczną koncert o godz. 20.30.
– Każdego roku staramy się, aby repertuar Dni Rudy
Śląskiej był zróżnicowany i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie – podkreśla Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału
Kultury i Kultury Fizycznej. – Jednocześnie dbamy o to,
by poziom artystyczny imprezy był wysoki – dodaje.
W czasie trzydniowego święta będą odbywały się
także konkursy z cennymi nagrodami. Oprócz atrakcji
muzycznych będzie można korzystać również ze stoisk
handlowych i gastronomicznych oraz wesołego miasteczka. Uczestnicy, którzy w ramach akcji Motoserce
oddadzą krew, będą mogli wziąć udział w losowaniu
motocykla.
Warto dodać, że dla chętnych do wzięcia udziału
w wydarzeniu przez trzy dni będzie dostępny bezpłatny

transport. Będą kursować linie oznaczone literami
A, B oraz C.
Autobus A – kierunek Godula (kurs trasą: Wirek
– Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów
– Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek).
Autobus B – kierunek Halemba (kurs trasą: Wirek
– Bykowina – Kochłowice – Halemba i następnie z pętli
autobusowej w Halembie wraca tą samą trasą,
czyli Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek).
Autobusy A i B będą rozpoczynać kursy z przystanku
o nazwie „Wirek – Kopalnia Pokój”, który znajduje się
nieopodal wireckiego targowiska.
Autobus C – kierunek Bielszowice (kurs trasą: Wirek
– Bielszowice – Halemba – Wirek). Kurs będzie się rozpoczynać z przystanku o nazwie „Wirek Kościół”
(ul.1 Maja).
AS

Zabytkowa kolonia robotnicza Ficinus przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku po raz kolejny włącza się w Industriadę. Tradycyjne Święto Szlaku Zabytków
mencie – industrialne, a w ﬁnale – elektroniczne. ScenaTechniki odbędzie się już 10 czerwca. W sumie weźmie w nim udział 47 obiektów w 28 miastach województwa śląskiego. To jedyny festiwal kultury dzieriusz zakłada wykorzystanie efektownej mobilnej scenodzictwa przemysłowego w Polsce. Hitem rudzkiej Industriady na Ficinusie będzie spektakl „W rytmie maszyny”, którego producentem jest Teatr HoM,
graﬁi oraz efektów pirotechnicznych.
a także koncert muzyki żydowskiej pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna.
Obok programu zaplanowanego na scenie i w kościele
ewangelicko-augsburskim o każdej pełnej godzinie od
12.00 do 15.00 przy stanowisku Industriady zlokalizowanym przy kościele czekać będzie przewodnik, z którym
będzie można wejść na wieżę kościelną, zwiedzić Ficiczas
Industriady
pan
Janusz
zaprezentuje
swoje
dzieła
Rudzką edycję Industriady zainauguruje w samo połu- stawienia jest Monika Czoik-Nowicka, rudzka poetka,
dnie przemarsz orkiestry dętej KWK „Pokój”. Przejdzie autorka bajek dla dzieci, a spektakl wyreżyserowały An- i opowie o swojej pasji. Obok bogatej kolekcji pana Janu- nus i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o jednej z najsza będzie też można zobaczyć zbiór monet i banknotów starszych kolonii robotniczych w regionie. – Paraﬁa jest
ona ulicą Kubiny sprzed kościoła ewangelickiego. W uro- na Janas, Katarzyna Muzykant i Katarzyna Skutnik.
czystym orszaku wezmą też udział mażoretki z Zespołu
O godzinie 14.00 wystąpi Zespół Akordeonistów Stanisława Mazura. Wartym uwagi będzie również kącik nierozerwalnie związana z Ficinusem, dlatego nie wySzkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Pieśni i Tańca im. Edwarda Huloka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Rudzia- rudzkich ﬁlatelistów z wydawnictwami pocztowo-ﬁlate- obrażam sobie Industriady bez naszego udziału – pod„Rudzianie”, młodzież z Gimnazjum nr 11 w strojach nie”. Zespół Akordeonistów przy Domu Kultury w Ru- listycznymi oraz okolicznościowym datownikiem i kart- kreśla ks. proboszcz Marcin Brzóska. Zainteresowani
śląskich oraz mieszkańcy. Dla uczestników przemarszu dzie Śląskiej to wyjątkowy zespół amatorski z bogatym ką z okazji 150 lat Ficinusa. – Rudzcy ﬁlateliści towarzy- będą mogli wejść na wieżę kościoła i podziwiać nie tylko
organizatorzy przygotowali 150 baloników napełnionych dorobkiem artystycznym, podtrzymujący tradycje Gór- szą nam przy okazji wielu imprez w mieście. Upamiętnia- dzwony, ale także pochodzący z 1900 roku zegar.
Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Będzie można
helem, które zostaną wypuszczone w niebo z okazji 150- nego Śląska, rozpoznawany już od prawie 60 lat na mu- ją ważne wydarzenia i daty z historii Rudy Śląskiej.
lecia zabytkowego osiedla robotniczego „Ficinus”, które zycznej arenie międzynarodowej. Często koncertuje Co roku przygotowują też wydawnictwa z okazji Indu- wspiąć się na ściankę wspinaczkową w kształcie robota,
przypada właśnie w tym roku. – Przed laty, w uroczy- wraz dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Rudzianie”. striady – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału zmierzyć się w zawodach sumo i robo-darcie. Dla młodych konstruktorów przygotowano mega klocki. Zaplastych chwilach, orkiestra koncertowała dla załogi kopal- Popis tych dwóch formacji będzie można obejrzeć Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Około godziny 16.00 Industriada na Ficinusie przenie- nowano też lekcję pantomimy, warsztaty szczudlarskie,
ni, rodzin górniczych oraz dla mieszkańców robotniczych na scenie podczas Industriady w Rudzie Śląskiej.
osiedli. Dlatego kto inny, jak nie orkiestra dęta, może
– Nojdali jak siyngom pamiyncióm, jawi mi sie Fici- sie się do kościoła ewangelicko-augsburskiego, gdzie jazdy na bicyklu oraz kącik dla małych artystów.
W świętowanie 150-lecia zabytkowej kolonii robotnirozpocząć świętowanie na Ficinusie – mówi Iwona Ma- nus, kaj łod sztwortego do siódmego roku życio chodziół rozpocznie się koncert chóru „Słowiczek”. Tam też, okołyska, koordynatorka rudzkiej Industriady.
żech do szkółki. Ale króm tego, co jo zapamiyntoł, sóm ło godz. 18.15, na zakończenie rudzkiej edycji Industria- czej „Ficinus” włączył się też rudzki browar Alternaty– Nie zabraknie też dźwięków akordeonu, tak popular- jeszcze wspómniynia tego, czego żech się nasuchoł ło dy, rozpocznie się koncert muzyki żydowskiej „Przy sza- wa, którego piwo z okolicznościową etykietą będzie do
nego instrumentu na Śląsku oraz chóru osiedlowego, Ficinusie łod moi mamy Gertrudy i łod mojego ópy Lu- basowych świecach” w wykonaniu orkiestry kameralnej nabycia podczas Industriady. Nie zabraknie też nalewek
bo tutaj granie i śpiewanie było bardzo ważne – dodaje. dwika, kerzy miyszkali na Ficinusie duge lata – wspo- i solistów pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna. z rudzkiej Piwniczki Smaku. Będzie można degustować
Hasło tegorocznego festiwalu brzmi „W rytmie ma- minać będzie Bernard Śmigała, autor tomiku „Pomiyn- – Koncert muzyki żydowskiej przywoła pamięć o społecz- chleb „rudzianin” z piekarni Jakubiec, który okazjonalnie
szyny”, dlatego też rudzka edycja imprezy została oparta dzy blokym a familokym. Wireckie wspominki” ności żydowskiej, która współtworzyła społeczność osie- wypiekany jest w rudzkim zabytkowym piecu chleboo rytm „gruby”. Życie na Ficinusie, podobnie jak w in- (godz. 14.30). Bernard Śmigała jest też współautorem dla i dzielnicy Wirek – zapowiada ks. Marcin Brzóska, wym, tzw. piekaroku. Industriadowe specjały przygotuje
nych osiedlach patronackich w XIX wieku, wyznaczał okolicznościowego wydania „Na gyburstag Ficinusa”. proboszcz paraﬁi Ewangelicko-Augsburskiej Odkupicie- też ambasador konkursu „Rudzkie Smaki”, Michał Kaczrytm pracy głowy rodziny – górnika z pobliskiej kopalni Urszula Pilny, Barbara Politaj, Bernard Śmigała i Broni- la w dzielnicy Wirek. – Poprzez wykorzystane podczas marczyk.
Industriada jest świętem Szlaku Zabytków Techniki
„Gottessegen”, później „Pokój”. – Ojciec górnik był bar- sław Wątroba zawarli w nim wspomnienia, legendy, koncertu opowiadania, poezję i muzykę można będzie podzo ważną osobą, bo gwarantował utrzymanie często opowiadania i powiedzenia związane z „Ficinusem”. znać bliżej świat, którego już dziś nie ma – świat, któ- Województwa Śląskiego. To jedyny tego typu festiwal
wielodzietnej i wielopokoleniowej rodziny. Prowadzenie Fragmentów tomiku będzie można posłuchać też ry odszedł bezpowrotnie za sprawą tragicznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Impreza promuje unikalny w skali kraju turystyczny szlak, który zrzesza najgospodarstwa domowego i wychowanie dzieci w rodzinie o godz. 14.30. Tym, którzy znają to miejsce, wydawnic- historycznych – dodaje ks. Brzóska.
Kulminacyjnym punktem tegorocznej Industriady na ciekawsze obiekty związane z przemysłowym dziedzicgórniczej spoczywało wyłącznie na żonie. To gospodyni two z pewnością przypomni jego dawną atmosferę. Iluwiązała życie rodzinne, dbała o rodzinę, dom, uprawiała stracje do tomiku wykonał znany rudzki artysta Marek Ficinusie będzie spektakl „W rytmie maszyny”, którego twem regionu. Reprezentują one tradycję górniczą, hutproducentem jest Teatr HoM z Tychów. – W ubiegłym niczą, energetykę, kolejnictwo, łączność, produkcję woprzydomowe poletko i ogródek – podkreśla Iwona Mały- Wacław Judycki.
ska. – Jak to wszystko godziła? To zdradzą CISowianki
Tomik śląskich „szpasek” to nie jedyna niespodzianka roku podczas Industriady mieliśmy okazję obejrzeć wido- dy oraz przemysł spożywczy. Na tej liście znajduje się
oraz grupa teatralna z Bytomskiego Centrum Kultury- z okazji 150-lecia osiedla. Rudzianin Janusz Urbański wiskowy spektakl pt. „Golem Godula” w wykonaniu ar- także kolonia robotnicza „Ficinus” w Rudzie Śląskiej,
podczas spektaklu „Śląska kobieta doskonała – Ślon- wykonał specjalnie na tę okoliczność makietę jednego tystów Teatru HoM. Jestem przekonany, że w tym roku która powstała w 1867 roku dla pracowników kopalni
zoczka na zicher” – dodaje. Początek przedstawienia z domków kolonii Ficinus. Pan Janusz ma nietypową pa- również będziemy świadkami niezapomnianego widowi- Gottessegen. Pomysł Industriady został zainspirowany
o godz. 15.15.
sję – tworzy konstrukcje z zapałek. Jest autorem modeli ska, które zostało przygotowane specjalnie na tę okazję niemieckim wydarzeniem o nazwie „ExtraSchicht”, orTradycje górniczej rodziny będzie też można poznać m.in. szybu kopalnianego, wieży Eifﬂa, radiostacji w Gli- – mówi Krzysztof Piecha. Tematem przewodnim spekta- ganizowanym od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry. I edycja
oglądając spektakl pt. „Chrzciny u hajera” w wykonaniu wicach, Muru Chińskiego, mostu Golden Gate oraz wro- klu „W rytmie maszyny” jest alegoryczna historia cywi- Industriady odbyła się 12 czerwca 2010 roku. Liczba
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 47 w Rudzie Śląskiej cławskiego Mostu Grunwaldzkiego. Na cześć swojej lizacji, w której pierwotny puls w miarę rozwoju akcji uczestników tego święta wyniosła blisko 29 tysięcy
IM
– Bykowinie (godz. 13.15). Autorką scenariusza przed- mamy zbudował również potężny okręt „Stefania”. Pod- przybierze formy zorganizowane, w kulminacyjnym mo- i z roku na rok rośnie.

Industriada na Ficinusie

12 czerwca pod hasłem „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” rozpocznie się kolejna akcja, organizowana przez tygodnik „Wiadomości Rudzkie”
wraz z Grupą AUTO-BUD Sp. z o.o. Jej celem jest zadbanie o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów zwłaszcza podczas wakacyjnych wypraw. W dniach
od 12 do 17 czerwca będą oni mogli skorzystać z zupełnie bezpłatnych kontroli pojazdów (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym
badaniem technicznym). Wystarczy wyciąć zaproszenie z dodatku do naszej gazety lub wydrukować je z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl i przyjechać na
jedną z dwóch stacji diagnostycznych, które będą wspierały naszą akcję. Tam diagności zadbają w stu procentach o sprawdzenie sprawności samochodu
i jeżeli będzie taka potrzeba – wyjaśnią, co wymaga pilnej naprawy. W zamian za to kierowcy otrzymają zawieszki zapachowe z logotypem akcji i partnerów.
Nie czekajcie na przykrą niespodziankę w trasie, tylko poświęćcie chwilę, by zyskać pewność, że Wasz samochód jest w pełni sprawny. Tym bardziej, że
podczas ośmiu, dotychczasowych edycji akcji, zaufało nam tysiące kierowców!

PARTNER STRATEGICZNY

OMEGA
Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów
– Godula
Ruda Śląska,
ul. Stara 1
(róg ulicy Joanny i Starej),
czynne: pn.-pt. 7-20,
sob. 8-14,

tel. 32 725-58-88

ALFA
Stacja Kontroli

CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.
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KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

Pojazdów
– Bykowina

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

Ruda Śląska,
ul. Szpaków 51,
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 8-14,

tel. 32 740-92-21

MICHAŁ KOZŁOWSKI

www.auto-bud.com.pl

IWONA KOZŁOWSKA

DORADCA KLIENTA
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

DAMIAN ŚLEDŹ

DIAGNOSTA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW GAMMA

TEL. 500-097-840
ŁUKASZ FELIS

DIAGNOSTA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW GAMMA

TEL. 502-567-574
BOGDAN CHLEBOWSKI
DIAGNOSTA STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 519-154-378

MARCIN KAZUCH

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824
ANDRZEJ IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Już 12 czerwca rozpocznie się dziewiąta kampania „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, w ramach której kierowcy będą mogli
bezpłatnie sprawdzić sprawność swoich aut tuż przed wakacjami. To doskonały moment na to, żeby poza obowiązkowym przeglądem
rejestracyjnym upewnić się, że wszystko pod maską, i nie tylko, działa sprawnie. Akcja, organizowana przez „Wiadomości Rudzkie” potrwa
do 17 czerwca i będzie prowadzona na dwóch stacjach kontroli pojazdów Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o., która jest naszym partnerem
strategicznym.

Bezpiecznie z „WR”
i Grupą AUTO-BUD

Celem akcji jest zachęcenie kierowców do tego,
by ze spokojną głową i w pełni sprawnym samochodem mogli wyjechać w wakacyjną podróż. Na
co dzień, gdy w trasie robimy z reguły kilkadziesiąt
kilometrów, usterka w samochodzie nie uprzykrzy
nam tak bardzo życia, niż ta, która może zdarzyć
się podczas dalszych podróży, czy to w kraju, czy
za granicą. Dodatkową sprawą jest to, że warunki
atmosferyczne, choć za oknem coraz więcej mamy
wiosenno-letniej aury, nie rozpieszczają nas i naszych czterech kółek. – Kampanię „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” organizujemy po
raz dziewiąty i za każdym razem, gdy widzimy jaki
jest odzew kierowców, a także słyszymy ich opinie,
przekonujemy się, że to ważna i konieczna akcja.
Nie każdy z nas ma czas oraz głowę do tego, aby
pomyśleć nad tym, iż nawet najdokładniejsze zaplanowanie trasy nie daje nam gwarancji tego, że zakończy się ona sukcesem. A tak, dzięki temu, że kierowcy, czy to dzięki naszej gazecie, czy dzięki informacji od znajomego, zdecydują się na dodatkowe
sprawdzenie samochodu – zachęca Anna PiątekNiewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości
Rudzkich”.
Tym bardziej, że taka kontrola nie kosztuje ani
złotówki! Akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 17 czerwca. Samochód będzie można
skontrolować na dwóch stacjach diagnostycznych
Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o., która po raz kolejny
została partnerem naszej akcji. Tym razem o nasze
bezpieczeństwo zadbają diagności ze Stacji Kontroli Pojazdów Alfa z Bykowiny (ul. Szpaków 51)
oraz z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega
w Goduli (ul. Stara 1), którzy pod lupę wezmą podstawowe i najważniejsze części samochodu. – Kontrola będzie dotyczyła układów: hamulcowego, kierowniczego zawieszenia, ogumienia, a także oświetlenia i ogólnego stanu technicznego pojazdu – zapowiada Andrzej Izydorczyk, diagnosta i kierownik
Stacji Kontroli Pojazdów Alfa. – Kierowcy nie ponosząc żadnych opłat, zostaną poinformowani
o tym, co ewentualnie należy naprawić, bowiem nie
wszystkie usterki można wykryć „gołym okiem” samodzielnie pod domem, czy w garażu – zaznacza.

PORADNIK
– JAK SKORZYSTAĆ
Z AKCJI SPOŁECZNEJ
„BEZPIECZNY SAMOCHÓD
– BEZPIECZNA RODZINA”.
•

•
•
•
•

•
•
•
Jak zaznaczają diagności – warto skorzystać z akcji bez względu na to, czy samochód niedawno
wyjechał z salonu, czy był w naprawie. – Taka kontrola to naprawdę chwila, dzięki której zyskujemy
stuprocentową pewność, że nie będziemy stanowić
zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych uczestników ruchu – mówi Michał Kozłowski, kierownik
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega w Goduli. – To będzie już czwarty raz, kiedy wezmę
udział w akcji. Jestem wprawdzie z Zabrza, ale
pracuję w Rudzie Śląskiej, więc podjechanie na
stację przed lub po pracy to dla mnie moment.
A wiem, że warto. Mój kuzyn rok temu wyjechał na
wakacje nad morze. W trasę wybrał się nocą.
W trakcie jazdy pod maską zaczęło się dymić, a on
był zmuszony, by zatrzymać się i na szybko organizować pomoc w zupełnie obcym mieście. Nikomu
nie życzę podobnych wakacji – opowiada pan
Krzysztof, jeden z kierowców.
Warto zaznaczyć, że stacje diagnostyczne nie
będą zatrzymywały dowodów rejestracyjnych
w przypadku wykrycia jakichś usterek. Głównym
celem akcji jest uświadomienie naszym mieszkańcom, jak ważny jest stan techniczny naszych samochodów i jak ważną rolę odgrywa w zachowaniu
bezpieczeństwa na drodze. – Kierowcy nie zawsze
mają czas i pieniądze na to, by w razie wątpliwości
skontrolować samochód. Właśnie o to chodzi w naszej kampanii, by kierowcy mieli świadomość, że
bezpieczna i odpowiedzialna jazda to podstawa
– podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska.
W stacjach kontroli pojazdów AUTO-BUD
można będzie na miejscu umówić się na termin
ewentualnej naprawy pojazdu, bądź mechanicy od
razu zabiorą samochód na warsztat. My zaś ze
swojej strony przypominamy, że kierowcy, którzy
wezmą udział w naszej akcji, otrzymają zapachowe zawieszki do samochodu z logotypem kampanii.
Za pośrednictwem gazety rozdajemy w naszym
dodatku 20 tys. biuletynów z zaproszeniami, które
umożliwią skorzystanie z usługi polegającej na
bezpłatnym sprawdzeniu stanu technicznego samochodu (nie mylić z okresowym przeglądem

technicznym/okresowym badaniem technicznym).
Dodatkowo zaproszenia można pobrać również
z naszego portalu www.wiadomoscirudzkie.pl.
Dodajmy, że podczas ubiegłorocznej kampanii z bezpłatnych kontroli pojazdów skorzystało ponad tysiąc osób, co jest dowodem na to, że kierowcy coraz częściej pamiętają o bezpiecznej jeździe. JO

•

Wytnij zaproszenie z dodatku
,,Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” lub pobierz
je z naszego portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl
Wypełnij część przeznaczoną na
wpisanie podstawowych informacji
o Twoim samochodzie.
Sprawdź, która stacja diagnostyczna
z poniższych jest blisko Ciebie.
Zadzwoń pod podany numer
telefonu i umów się na wizytę.
Umawiając się nie zapomnij
powiedzieć, że uczestniczysz
w akcji „Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina”.
Przyjedź na stację w umówionym
terminie i sprawdź swój samochód.
Za udział w akcji odbierz zapach do
zawieszenia na lusterku.
Jeżeli w Twoim samochodzie
wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj
się, poproś diagnostę o informację
gdzie, kiedy i za ile możesz ją
usunąć.
Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoich
bliskich w Twoim samochodzie.

CAŁODOBOWA
POMOC DROGOWA
• holowanie pojazdów
osobowych i dostawczych
• transport maszyn i urządzeń
• wypożyczalnia samochodów
• mechanika pojazdowa
• wulkanizacja
DLA POSZKODOWANYCH
W ZDARZENIACH
DROGOWYCH
BEZGOTÓWKOWE
HOLOWANIE ORAZ
SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Ruda Śląska, ul. Kokotek 56
tel. 32 771-46-26 pn.-pt. 8-16
tel 515-137-511 pn.-pt. 8-16

tel. 507-622-167
tel. 501-542-462

|24h

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
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Nieodzownie z wakacjami wiążą się podróże. Na wyczekiwany urlop jedni docierają transportem publicznym, inni wybierają swój samochód. Przed wyjazdem w daleką podróż własnym
pojazdem warto sprawdzić, czy jest on dobrze przygotowany do wojaży. Rudzki mistrz mechaniki i egzaminator w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach Krzysztof Toboła z Auto Service
Toboła w Kochłowicach, radzi mieszkańcom, co należy skontrolować w swoim samochodzie
przed wakacyjnym wyjazdem.

Przygotuj samochód
na wakacje

Według pana Krzysztofa przygotowanie warto rozpocząć od wizyty u mechanika, który sprawdzi stan naszych hamulców i zawieszenia jezdnego, a także
przyjrzy się, w jakim ogólnym stanie jest
nasz silnik oraz skrzynia biegów. Mechanik może również sprawdzić poziom płynów i oleju. Te ostatnie czynności może-

my jednak też wykonać samodzielnie.
– Sami możemy sprawdzić resztę. Chodzi
o stan wycieraczek i oświetlenie pojazdu.
Warto też poświęcić chwilę na kontrolę
ciśnienia w oponach i stan ogumienia
– zwraca uwagę Krzysztof Toboła. Jeśli
chodzi o samodzielne sprawdzenie płynów, pamiętać należy, że płyn w chłodni-

cy należy kontrolować gdy jest zimny
silnik. Dlatego kontrolę tę powinno się
wykonać conajmniej po 30 minutach od
wyłączenia silnika.
Przy sprawdzaniu samochodu nie możemy zapomnieć o tym, co mamy na wyposażeniu. – Podstawą jest trójkąt ostrzegawczy i zestaw kluczy. Warto też mieć
w bagażniku pompkę i litr oleju silnikowego w zapasie – zwraca uwagę Krzysztof Toboła. – Mimo że nasz samochód
wydaje nam się sprawny, przed podróżą
warto wszystko dokładnie sprawdzić, by
uniknąć problemów i nieprzyjemności
w trakcie upragnionego urlopu – podkreśla mechanik. Radzi też, żeby systematycznie dbać o swój samochód, wtedy
jednorazowe przygotowanie do wakacji
nie będzie takie kosztowne i nie pojawi
się wiele niespodzianek. Pan Krzysztof
jako kierowca z wieloletnim stażem podkreśla, że do podróży należy dobrze przygotować się od strony logistycznej.

• 5% RABATU NA USŁUGI
• specjalne preferencje dotyczące ogólnego
przeglądu samochodowego przed podróżą
do końca czerwca bieżącego roku
(dla każdego klienta, który przyjedzie
na warsztat z reklamą warsztatu,
zamieszczoną w „WR”)

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE

sprawdzenie stanu technicznego samochodu.
Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
OMEGA – Godula,
ul. Stara 1,
tel. 32 725-58-88

w Stacji Kontroli
Pojazdów ALFA
– Bykowina,
ul. Szpaków 51,
tel. 32 740-92-21

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

ALFA
Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21
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CENTRUM
MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD
Sp. z o.o.
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www.auto-bud.com.pl

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________
model

___________________________________________
rok produkcji

___________________________________________
kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Z tym zaproszeniem do 17 czerwca 2017.
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:
AKCJĘ WSPIERA:

Warsztat

GAMMA

Stacja Kontroli
Pojazdów

EPSILON

Sklep Auto-Części
– ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

ZAPROSZENIE
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LAMBDA

13

www.wiadomoscirudzkie.pl 

PLAN ODJAZDÓW AUTOBUSÓW BEZPŁATNYCH
Trasa „A” - „PÓŁNOC”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów – Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej: „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Godula

9.06.2017 r. (piątek)
Wirek – Kopalnia Pokój
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom –
Zakłady Odzieżowe
Czarny Las – Stacja Paliw
Ruda – 1 Maja
Ruda – Zamet
Ruda – Południowa
Ruda – Wolności
Ruda – Dworzec PKP
Ruda – Starowiejska
Ruda – Szkoła
Ruda – Kościół
Orzegów – Most
Orzegów – Orzegowska
Godula – Osiedle
Godula – Plac Niepodległości
Chebzie – Pawła (n/ż)
Chebzie – Rondo
Nowy Bytom –
Osiedle Kaufhaus
Nowy Bytom – Huta Pokój
Nowy Bytom – Urząd Miasta
Nowy Bytom – Centrum
Wirek – KWK Pokój

16:00
16:03

17:00
17:03

18:00
18:03

19:00
19:02

20:00
20:02

21:00
21:02

22:00
22:02

23:00
23:02

0:15
0:17

0:20
0:22

16:05

17:05

18:05

19:04

20:04

21:04

22:04

23:04

0:19

0:24

16:06
16:07
16:10
16:12
16:14
16:16
16:18
16:20
16:22
16:24
16:26
16:28
16:30
16:33
16:35

17:06
17:07
17:10
17:12
17:14
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:26
17:28
17:30
17:33
17:35

18:06
18:07
18:10
18:12
18:14
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:33
18:35

19:05
19:06
19:09
19:11
19:13
19:15
19:17
19:19
19:21
19:23
19:25
19:27
19:29
19:32
19:34

20:05
20:06
20:09
20:11
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:27
20:29
20:32
20:34

21:05
21:06
21:09
21:11
21:13
21:15
21:17
21:19
21:21
21:23
21:25
21:27
21:29
21:32
21:34

22:05
22:06
22:09
22:11
22:13
22:15
22:17
22:19
22:21
22:23
22:25
22:27
22:29
22:32
22:34

23:05
23:06
23:08
23:09
23:10
23:11
23:12
23:14
23:15
23:17
23:18
23:20
23:22
23:24
23:26

0:20
0:21
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:29
0:30
0:32
0:33
0:35
0:37
0:39
0:41

0:25
0:26
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:34
0:35
0:37
0:38
0:40
0:42
0:44
0:46

16:37

17:37

18:37

19:36

20:36

21:36

22:36

23:28

0:43

0:48

16:39
16:40
16:42
16:45

17:39
17:40
17:42
17:45

18:39
18:40
18:42
18:45

19:38
19:39
19:40
19:43

20:38
20:39
20:40
20:43

21:38
21:39
21:40
21:43

22:38
22:39
22:40
22:43

23:29
23:30
23:31
23:33

0:44
0:45
0:46
0:48

0:49
0:50
0:51
0:53

Trasa „A” - „PÓŁNOC”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów – Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej: „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Godula

10-11.06.2017 r. (sobota-niedziela)
Wirek – Kopalnia Pokój
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom –
Zakłady Odzieżowe
Czarny Las – Stacja Paliw
Ruda – 1 Maja
Ruda – Zamet
Ruda – Południowa
Ruda – Wolności
Ruda – Dworzec PKP
Ruda – Starowiejska
Ruda – Szkoła
Ruda – Kościół
Orzegów – Most
Orzegów – Orzegowska
Godula – Osiedle
Godula – Plac Niepodległości
Chebzie – Pawła (n/ż)
Chebzie – Rondo
Nowy Bytom –
Osiedle Kaufhaus
Nowy Bytom – Huta Pokój
Nowy Bytom – Urząd Miasta
Nowy Bytom – Centrum
Wirek – KWK Pokój

15:00
15:02

16:00
16:02

17:00
17:02

18:00
18:02

19:00
19:02

20:00
20:02

21:00
21:02

23:00
23:02

23:05
23:07

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

21:04

23:04

23:09

15:05
15:06
15:09
15:11
15:13
15:15
15:17
15:19
15:21
15:23
15:25
15:27
15:29
15:32
15:34

16:05
16:06
16:09
16:11
16:13
16:15
16:17
16:19
16:21
16:23
16:25
16:27
16:29
16:32
16:34

17:05
17:06
17:09
17:11
17:13
17:15
17:17
17:19
17:21
17:23
17:25
17:27
17:29
17:32
17:34

18:05
18:06
18:09
18:11
18:13
18:15
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25
18:27
18:29
18:32
18:34

19:05
19:06
19:09
19:11
19:13
19:15
19:17
19:19
19:21
19:23
19:25
19:27
19:29
19:32
19:34

20:05
20:06
20:09
20:11
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:27
20:29
20:32
20:34

21:05
21:06
21:09
21:11
21:13
21:15
21:17
21:19
21:21
21:23
21:25
21:27
21:29
21:32
21:34

23:05
23:06
23:08
23:09
23:10
23:11
23:12
23:14
23:15
23:17
23:18
23:20
23:22
23:24
23:26

23:10
23:11
23:13
23:14
23:15
23:16
23:17
23:19
23:20
23:22
23:23
23:25
23:27
23:29
23:31

15:36

16:36

17:36

18:36

19:36

20:36

21:36

23:28

23:33

15:38
15:39
15:40
15:43

16:38
16:39
16:40
16:43

17:38
17:39
17:40
17:43

18:38
18:39
18:40
18:43

19:38
19:39
19:40
19:43

20:38
20:39
20:40
20:43

21:38
21:39
21:40
21:43

23:29
23:30
23:31
23:33

23:34
23:35
23:36
23:38

Trasa „B” - „POŁUDNIE”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Halemba

9.06.2017 r. (piątek)
Wirek – Kopalnia Pokój
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Katowicka
Bykowina – Górnośląska
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Tesco
Kochłowice – Krzyż
Kochłowice – Kościół
Kochłowice – Park Pamięci
Halemba – Panewnicka
Halemba – Orzeszkowej
Halemba –Żytnia (n/ż)
Halemba – Most
Halemba – Kopalnia
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Park Wodny
Halemba – Solidarności
Halemba – Energetyków
Halemba – Pętla

Halemba – Pętla
Halemba – Energetyków
Halemba – Solidarności
Halemba – Park Wodny
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Kopalnia
Halemba – Most
Halemba –Żytnia (n/ż)
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Panewnicka
Kochłowice – Park Pamięci

16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:09
16:11
16:13
16:16
16:18
16:20
16:22
16:23
16:24
16:26
16:27
16:28
16:30
16:32
16:34

16:50
16:52
16:54
16:56
16:57
16:58
17:00
17:01
17:02
17:04
17:07

17:30
17:32
17:34
17:36
17:38
17:39
17:41
17:43
17:46
17:48
17:50
17:52
17:53
17:54
17:56
17:57
17:58
18:00
18:02
18:04

19:00
19:02
19:03
19:05
19:07
19:08
19:10
19:12
19:14
19:16
19:18
19:20
19:21
19:22
19:24
19:25
19:26
19:28
19:30
19:32

18:20
18:22
18:24
18:26
18:27
18:28
18:30
18:31
18:32
18:34
18:37

20:30
20:32
20:33
20:35
20:37
20:38
20:40
20:42
20:44
20:46
20:48
20:50
20:51
20:52
20:54
20:55
20:56
20:58
21:00
21:02

19:50
19:52
19:54
19:56
19:57
19:58
20:00
20:01
20:02
20:04
20:07

Rudzki Informator Samorządowy

22:00
22:02
22:03
22:05
22:07
22:08
22:10
22:12
22:14
22:16
22:18
22:20
22:21
22:22
22:24
22:25
22:26
22:28
22:30
22:32

21:20
21:22
21:24
21:26
21:27
21:28
21:30
21:31
21:32
21:34
21:37

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

0:15
0:16
0:17
0:19
0:20
0:21
0:22
0:24
0:26
0:28
0:30
0:32
0:33
0:34
0:36
0:37
0:38
0:40
0:41
0:42

0:20
0:21
0:22
0:24
0:25
0:26
0:27
0:29
0:31
0:33
0:35
0:37
0:38
0:39
0:41
0:42
0:43
0:45
0:46
0:47

23:40
23:41
23:43
23:45
23:46
23:47
23:49
23:50
23:51
23:53
23:55

7.06.2017
17:09
17:12
17:14
17:15
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24

Kochłowice – Rynek
Kochłowice – Krzyż
Bykowina – Tesco
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Górnośląska
Wirek – Katowicka
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Kopalnia Pokój

18:39
18:42
18:44
18:45
18:46
18:48
18:50
18:52
18:54

20:09
20:12
20:14
20:15
20:16
20:18
20:19
20:21
20:23

21:39
21:42
21:44
21:45
21:46
21:48
21:49
21:51
21:53

23:57
23:59
0:01
0:02
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08

Trasa „B” - „POŁUDNIE”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Halemba

10-11.06.2017 r. (sobota-niedziela)
15:00
15:02
15:03
15:05
15:07
15:08
15:10
15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:21
15:22
15:24
15:25
15:26
15:28
15:30
15:32

Wirek – Kopalnia Pokój
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Katowicka
Bykowina – Górnośląska
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Tesco
Kochłowice – Krzyż
Kochłowice – Kościół
Kochłowice – Park Pamięci
Halemba - Panewnicka
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Żytnia (n/ż)
Halemba – Most
Halemba – Kopalnia
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Park Wodny
Halemba – Solidarności
Halemba – Energetyków
Halemba – Pętla

16:30
16:32
16:33
16:35
16:37
16:38
16:40
16:42
16:44
16:46
16:48
16:50
16:51
16:52
16:54
16:55
16:56
16:58
17:00
17:02

15:50
15:52
15:54
15:56
15:57
15:58
16:00
16:01
16:02
16:04
16:07
16:09
16:11
16:13
16:14
16:15
16:17
16:18
16:20
16:22

Halemba – Pętla
Halemba – Energetyków
Halemba – Solidarności
Halemba – Park Wodny
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Kopalnia
Halemba – Most
Halemba –Żytnia (n/ż)
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Panewnicka
Kochłowice – Park Pamięci
Kochłowice – Rynek
Kochłowice – Krzyż
Bykowina – Tesco
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Górnośląska
Wirek – Katowicka
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Kopalnia Pokój

18:00
18:02
18:03
18:05
18:07
18:08
18:10
18:12
18:14
18:16
18:18
18:20
18:21
18:22
18:24
18:25
18:26
18:28
18:30
18:32

17:20
17:22
17:24
17:26
17:27
17:28
17:30
17:31
17:32
17:34
17:37
17:39
17:41
17:43
17:44
17:45
17:47
17:48
17:50
17:52

19:30
19:32
19:33
19:35
19:37
19:38
19:40
19:42
19:44
19:46
19:48
19:50
19:51
19:52
19:54
19:55
19:56
19:58
20:00
20:02
18:50
18:52
18:54
18:56
18:57
18:58
19:00
19:01
19:02
19:04
19:07
19:09
19:11
19:13
19:14
19:15
19:17
19:18
19:20
19:22

21:00
21:02
21:03
21:05
21:07
21:08
21:10
21:12
21:14
21:16
21:18
21:20
21:21
21:22
21:24
21:25
21:26
21:28
21:30
21:32

23:00
23:01
23:02
23:04
23:05
23:06
23:07
23:09
23:11
23:13
23:15
23:17
23:18
23:19
23:21
23:22
23:23
23:25
23:26
23:27

20:20
20:22
20:24
20:26
20:27
20:28
20:30
20:31
20:32
20:34
20:37
20:39
20:41
20:43
20:44
20:45
20:47
20:48
20:50
20:52

23:05
23:06
23:07
23:09
23:10
23:11
23:12
23:14
23:16
23:18
23:20
23:22
23:23
23:24
23:26
23:27
23:28
23:30
23:31
23:32
22:20
22:22
22:24
22:26
22:27
22:28
22:30
22:31
22:32
22:34
22:37
22:39
22:41
22:43
22:44
22:45
22:47
22:48
22:50
22:52

Trasa „C” - „BIELSZOWICE”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek. Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół”
(vis-a-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Bielszowice

9.06.2017 r. (piątek)
Wirek – Kościół
Wirek – Osiedle
Bielszowice – Szpital
Bielszowice – Kokota
Bielszowice – Kopalnia
Halemba – Przejazd Kolejowy
Halemba – Nowy Świat
Halemba – Halembska (n/ż)
Halemba – Pakuły
Halemba – Młyńska
Halemba – Kościół
Halemba – Wawrzynek
Halemba – 1 Maja
Wirek – Przejazd Kolejowy
Wirek – Ratusz
Wirek – Kościół

16:00
16:02
16:03
16:05
16:07
16:09
16:11
16:12
16:13
16:14
16:16
16:19
16:20
16:22
16:25
16:27

17:00
17:02
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:12
17:13
17:14
17:16
17:19
17:20
17:22
17:25
17:27

18:00
18:02
18:03
18:05
18:07
18:09
18:11
18:12
18:13
18:14
18:16
18:19
18:20
18:22
18:25
18:27

19:00
19:02
19:03
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:12
19:13
19:15
19:17
19:18
19:20
19:23
19:25

20:00
20:02
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
20:17
20:18
20:20
20:23
20:25

21:00
21:02
21:03
21:04
21:06
21:08
21:10
21:11
21:12
21:13
21:15
21:17
21:18
21:20
21:23
21:25

22:00
22:02
22:03
22:04
22:06
22:08
22:10
22:11
22:12
22:13
22:15
22:17
22:18
22:20
22:23
22:25

23:00
23:01
23:02
23:03
23:05
23:07
23:09
23:10
23:11
23:12
23:13
23:14
23:15
23:16
23:18
23:20

0:15
0:16
0:17
0:18
0:20
0:22
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:33
0:35

0:20
0:21
0:22
0:23
0:25
0:27
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:38
0:40

Trasa „C” - „BIELSZOWICE”
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół”
(vis-a-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy. Kierunek: Ruda Śląska – Bielszowice

10-11.06.2017 r. (sobota-niedziela)
Wirek – Kościół
Wirek – Osiedle
Bielszowice – Szpital
Bielszowice – Kokota
Bielszowice – Kopalnia
Halemba – Przejazd Kolejowy
Halemba – Nowy Świat
Halemba – Halembska (n/ż)
Halemba – Pakuły
Halemba – Młyńska
Halemba – Kościół
Halemba – Wawrzynek
Halemba – 1 Maja
Wirek – Przejazd Kolejowy
Wirek – Ratusz
Wirek – Kościół

15:00
15:02
15:03
15:04
15:06
15:08
15:10
15:11
15:12
15:13
15:15
15:17
15:18
15:20
15:23
15:25

16:00
16:02
16:03
16:04
16:06
16:08
16:10
16:11
16:12
16:13
16:15
16:17
16:18
16:20
16:23
16:25

17:00
17:02
17:03
17:04
17:06
17:08
17:10
17:11
17:12
17:13
17:15
17:17
17:18
17:20
17:23
17:25

18:00
18:02
18:03
18:04
18:06
18:08
18:10
18:11
18:12
18:13
18:15
18:17
18:18
18:20
18:23
18:25

19:00
19:02
19:03
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:12
19:13
19:15
19:17
19:18
19:20
19:23
19:25

20:00
20:02
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
20:17
20:18
20:20
20:23
20:25

21:00
21:02
21:03
21:04
21:06
21:08
21:10
21:11
21:12
21:13
21:15
21:17
21:18
21:20
21:23
21:25

23:00
23:01
23:02
23:03
23:05
23:07
23:09
23:10
23:11
23:12
23:13
23:14
23:15
23:16
23:18
23:20

23:05
23:06
23:07
23:08
23:10
23:12
23:14
23:15
23:16
23:17
23:18
23:19
23:20
23:21
23:23
23:25

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Zespół Szkół nr 5 – Ruda Śląska
– Wirek, ul. A. Jankowskiego 2
Spółka Polska Grupa Górnicza obejmuje gwarancją
zatrudnienia uczniów, którzy rozpoczną
w roku szkolnym 2017/2018 naukę
w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4985/213 o powierzchni 869 m2, użytki: R-IVb, R-V,
– 4992/213 o powierzchni 849 m2, użytki: R-IVb, R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze
sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 610 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 4987/216 o powierzchni 216 m2, użytek R-IVb, KW nr GL1S/00006378/0,
– 4988/213 o powierzchni 394 m2, użytki: R-IVb, R-V, KW nr GL1S/00007235/3
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 4985/213, 4992/213, 4988/213 – MN27,
nr 4987/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213
(KW GL1S/00007235/3), 5204/213 (KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4987/216 i 4988/213
wynoszą:
– dla działki nr 4985/213–133.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 119.000,00 zł,
droga 14.000,00 zł,
– dla działki nr 4992/213–130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł,
droga 14.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę
mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić
podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15%
ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od
towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do
rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia
16.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 4985/213 –
6.700,00 zł, 4992/213 – 6.500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 032/ 248 -75-63.
Dla Anny Smolarz
Dziś jest taki dzień, w którym smutki idą
w cień, a marzenia się spełniają
i otuchy dodają. Każdy składa Ci życzenia:
szczęścia, zdrowia, powodzenia.
A my życzymy Ci miłości, radości
oraz życia bez przykrości. Żeby każdy dzień
był taki, w którym słonko daje znaki o wierności i miłości

życzą koleżanki z oddziału J.P.S.
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GÓRNICTWO NA CZASIE!
W ostatnim czasie o górnictwie mówi
się wiele i nie zawsze są to dobre wiadomości w związku z krążącymi informacjami na temat „wygaszania” kopalń.
JEDNAK RZECZYWISTOŚĆ JEST
OPTYMISTYCZNA!
W Zespole Szkól nr 5 od początku jego istnienia kształci się uczniów na kierunkach górniczych. Wszyscy absolwenci naszej szkoły (Technikum nr 3
i Szkoły Zawodowej nr 5), którzy ukończyli kierunki górnicze, znaleźli pracę
w rudzkich kopalniach. Młodzież wciąż
interesuje się pracą w kopalni, a kopalnie poszukują pracowników.
Dlaczego młodzi chcą pracować
w kopalni? Większość z nich pochodzi
z rodzin o wieloletnich tradycjach górniczych. Przyciągają ich godziwe zarobki
oraz pewność pracy i możliwość szybkiego przejścia na emeryturę (po 25 latach pracy).
Z rozmów z naszymi uczniami wynika, że swoją przyszłość wiążą z miastem
Ruda Śląska i pracą w tutejszych kopalniach.
Do tej pory młodzież ucząca się w naszej placówce otrzymywała „gwarancję
zatrudnienia”, co mobilizowało ich do
ukończenia szkoły w terminie i zdania
pomyślnie egzaminów zawodowych.
Analiza rynku pracy wskazuje, że szczególnie poszukiwani są absolwenci, którzy ukończyli klasy o kierunkach: ślusarz, elektryk. Uczniowie ci mogą podjąć pracę w górnictwie, jak również w innych branżach.
WIĘKSZOŚĆ NASZYCH
ABSOLWENTÓW PRACUJE
W KOPALNIACH!
Z przeprowadzonych rozmów z naszymi absolwentami wynika, że wszyscy uczniowie, którzy chcieli podjąć
pracę w zakładach górniczych, mieli taką możliwość. Mimo zalewających nas
informacji o kryzysie górnictwa i braku
pracy w kopalniach, uczniowie kierunku
górniczego bez większych problemów
znaleźli pracę. Tegoroczni absolwenci
właśnie przechodzą proces zatrudniania.
Kilku z nich już od końca maja pracuje
w kopalni zespolonej „Ruda”, a niektórzy mają rozpocząć pracę na dniach.
Jeden z absolwentów Zespołu Szkół
nr 5 w Rudzie Śląskiej tak ocenia wybór
kierunku górniczego: „Wybór kierunku
górniczego był w stu procentach trafny.
Wszyscy moi koledzy znaleźli pracę

Dla Kasi Kagon
Urodziny to dzień radosny,
pełen kwiatków, zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Ci życzenia, szczęścia,
zdrowia, powodzenia. Niech Ci słońce
jasno świeci i w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki, troski
by nastąpił dzień radości
życzą koleżanki i koledzy z pracy

w rudzkich kopalniach. Mój staż pracy
to dwa lata. Zaczynałem najpierw jako
młodszy górnik na oddziale odstawczym, następnie po dwóch miesiącach
pracowałem na ścianie. Tak przepracowałem półtora roku, w czasie którego
uczyłem się pracy w różnych warunkach. Przez następne pięć miesięcy byłem stażystą na oddziale zbrojeniowym
i na ścianie. Obecnie pracuję jako sztygar na ścianie. Nigdy nie będę żałował
wyboru kierunku górniczego w Zespole
Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej. Szkoła ze
wspaniałą kadrą i znakomitym systemem praktyk na kopalniach i w CKP
zapewniła mi dobrą pracę”.
JAK NA SYTUACJĘ
W GÓRNICTWIE ZAPATRUJĄ SIĘ
SPECJALIŚCI?
Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski,
ekspert Politechniki Śląskiej, optymistycznie patrzy na sytuację polskiego
górnictwa. Poprosiliśmy go o wypowiedź: „Od szeregu już lat słyszy się
o zamykaniu, czy jak to dziwnie brzmi:
„wygaszaniu” kopalń. Słyszymy o zatruwaniu środowiska w wyniku spalania
węgla, o schyłkowości górnictwa węgla
kamiennego. Budzi to zrozumiałe zaniepokojenie. Jestem jednak optymistą.
Dlaczego? Dlatego, że węgiel jest najtańszym źródłem energii. Dlatego, że nie
posiadamy w Polsce innych jej źródeł.
Ze spalania węgla kamiennego i brunatnego uzyskujemy ponad 90% energii
elektrycznej i cieplnej. Biorąc pod uwagę panujący u nas klimat i warunki pogodowe produkcja energii ze źródeł odnawialnych nie jest w stanie pokryć naszego zapotrzebowania. Wiele krajów,
których rozwój gospodarczy jest znaczny, zwiększyło w ostatnich latach kilkakrotnie wydobycie węgla kamiennego.
Należą do nich: Chiny i Rosja. Wpływ
spalania węgla na środowisko nie musi
wcale być aż tak negatywny. Zaawansowane technologie stosowane w energetyce zawodowej zapewniają czyste powietrze, wolne od pyłów i toksycznych
produktów spalania węgla (...).Co więcej, nie jest możliwe funkcjonowanie
żadnej gałęzi gospodarki bez górnictwa.”
KOPALNIE POTRZEBUJĄ
MŁODYCH PRACOWNIKÓW!
Z naszych źródeł wynika, że zapewnienie przez kopalnie „gwarancji zatrudnienia” wzbudza duże zainteresowanie
kierunkami górniczymi.

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

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

Obecnie Zespół Szkół nr 5 jest jedyną
szkołą w Rudzie Śląskiej, która przyjmuje młodzież na kierunki górnicze. Dodatkowo ma podpisane porozumienie z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (uczniowie mogą korzystać
z wykładów organizowanych przez wydział oraz uczestniczyć w laboratoriach).
29 maja przedstawiciele największych
spółek węglowych poinformowali o rozpoczęciu długofalowego programu
współpracy górnictwa ze szkołami zawodowymi, co dobrze rokuje dla kandydatów przyszłych kierunków górniczych,
a tym samym dla Zespołu Szkół nr 5.
Polska Grupa Górnicza przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej wynikające z porozumień w zakresie
kształcenia młodzieży w zawodach
górniczych i współpracuje z 14 organami prowadzącymi takie szkoły.
– Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury,
struktury wiekowej i stażu pracy pracowników PGG widzimy potrzebę dalszej kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze
przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Doprecyzowywane są zasady tej współpracy w zakresie naboru uczniów na kolejne lata,
tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić im zatrudnienie w kopalniach
wchodzących w struktury PGG – informuje Tomasz Głogowski, rzecznik
PGG.
Zespół Szkół nr 5 zaprasza ponadto na
kierunki: technik informatyk mundurowy, technik spedytor mundurowy, technik teleinformatyk, technik elektryk
i technik szerokopasmowej komunikacji
elektronicznej.
Klasy mundurowe to jedyne w Rudzie Śląskiej klasy mundurowe w technikum, dają zawód i przygotowanie do
pracy w służbach mundurowych. Zapewniamy wycieczki, poligony, szkolenia, strzelnicę itp. oraz zajęcia, dzięki
którym młodzież pozna tajniki pracy
służbach mundurowych.
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to nowy kierunek
otwierany we współpracy z Silemanem
Sp. z o.o. i Elsatem Sp. z o.o. Ciekawe
zajęcia u przedsiębiorcy gwarantowane.
Zapraszamy do szkoły na Wirku
– róg ul. 1 Maja i A. Jankowskiego
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KOLEJNY SEZON ZA NAMI

Gramy po śląsku w „Mateczniku”
Za nami kolejny sezon imprez w ramach cyklu „Gramy po śląsku”. Przez dziesięć miesięcy spotykaliśmy się w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”.
Podczas naszych koncertów wystąpiły największe gwiazdy śląskiej estrady, nie
brakowało nagród i niespodzianek. Cały cykl koncertów poprowadzili Anna Włodarczyk i Arkadiusz Wieczorek.
Podczas podsumowującego ten sezon koncertu wystąpili Jacek i Jolanta Kierok,
Sandra i Joachim Koj, Weronika i Piotr Herdzina. Specjalnym gościem tego spotkania był Henryk Czich lider zespołu Universe, który obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia. Największe przeboje tego zespołu wyśpiewała cała publiczność. Już dziś zapraszamy na kolejny sezon spotkań jesienią.
AW
Foto: Marek Chabrzyk
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Dar uzdrawiania ﬁlipińskiego uzdrowiciela
CLAVER PALITAYAN PE
Claver Pe pochodzi ze znanej rodziny hilerów na Filipinach. Jest jednym z najlepszych hilerów na świecie
z wieloletnim doświadczeniem, praktyką uzdrawiania oraz ogromnymi osiągnięciami i sukcesami
w uzdrawianiu ludzi, co potwierdzają jego liczni pacjenci z Polski i całego świata, którzy stracili wiarę w leczenie
metodami farmakologicznymi.
Pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji
kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii,
wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach piersi,
chorobach kobiecych oraz w wielu innych schorzeniach. Uzdrowiciel stosuje również
zabiegi reﬂeksologiczne, które immunologicznie oddziałują na schorowane
i wycieńczone chorobą ciało.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest Pan Wiktor z Katowic, któremu
po dwóch wizytach zeszły kamienie z woreczka żółciowego, a guz tarczycy
wchłonął się, co potwierdza badanie USG. Pani Janina z Krakowa odczuwała
dolegliwości torbieli piersi oraz mięśniaków na narządach rodnych.
Po trzech wizytach torbiel wchłonęła się a mięśniaki zanikły.

DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONAD LUDZKICH I JEST
OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELA MOŻE ZAWSZE OSIĄGNAC POMOC
PRZYJMUJE:
18 czerwca – GLIWICE
19 czerwca – RYBNIK i SOSNOWIEC
20 czerwca – KATOWICE i RUDA ŚLĄSKA
Zapisy i informacje:

506-536-270, 784-608-979
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EKOwiadomości

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

Kompost – nawóz doskonały

Kompostowanie swą tradycją sięga tak daleko jak rolnictwo. Już w starożytnych Chinach gromadzono w osobnym miejscu odpadki kuchenne, a także rolnicze celem pozyskania nowego materiału w postaci kompostu.
W Polsce pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w książkach dotyczących rolnictwa w 1563 roku.

Kompostownia MPGK Sp. z o.o. w Katowicach.
Dzisiaj kompost przeżywa swój drugi
renesans. Okazuje się, że wyrzucone w jednym miejscu odpadki pochodzenia roślinnego to nie tylko materiał na cenny
nawóz. Proces kompostowania to złożona technologia pochodząca wprost ze środowiska naturalnego. Pryzmę kompostową można porównać do „minifabryki”,
w której społeczność mikrobów, grzybów
i drobnych zwierząt przerabia stertę odpadków na cenny kompost i jak się okazuje, również energię. Zachodzące procesy wciąż badane są przez naukowców,
którzy starają się jak najwięcej dowiedzieć na ten temat. W początkowej fazie
zaledwie jeden gram kompostu zawiera
kilkaset milionów bakterii oraz kilka milionów komórek grzybów. Pod wpływem
pracy tych drobnych organizmów polegającej przede wszystkim na trawieniu substancji pokarmowych zawartych w odpadkach wytwarza się energia cieplna.
W efekcie kompost nagrzewa się do temperatury nawet do 40°C.
Pod wpływem wzrostu temperatury
w pryzmie kompostowej rozmnaża się
coraz więcej bakterii. Niestety wraz ze
wzrostem ciepła, część z nich wymiera
z powodu braku odporności termicznej.
W zamian za to zaczynają rozwijać się
mikroorganizmy termofilne, które doskonale radzą sobie w tych warunkach.
Ich liczba wzrasta nawet dziesięciokrotnie. Wraz ze wzrostem liczby mikroorganizmów rośnie również temperatura,
która może osiągnąć nawet 80°C. Faza
ta w zależności od składu odpadków,
a także dostępności do wody i tlenu może trwać od 3 do 5 dni. Jeżeli po tym
czasie przerzucimy pryzmę, czyli najprościej mówiąc umożliwimy dostęp do
powietrza, kompost ponownie się roz-

grzeje. Czynność tę powinniśmy powtarzać kilkakrotnie, by następnie materiał
wszedł w kolejną fazę zwaną „dojrzewaniem”.
Na pryzmę kompostową można wyrzucać praktycznie wszystko to, co pochodzi z roślin: trawę, liście, resztki
owoców i warzyw, wióry, rozdrobniony
papier (pozbawiony farb, które mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy).
O czym jednak warto zawsze pamiętać?
Kompostowanie przebiega najlepiej wtedy, gdy stosunek węgla do azotu wynosi
25-30 do 1. Nie trzeba jednak się trudzić
i robić szczegółowych, wręcz aptekarskich wyliczeń. Wystarczy zastosować
zasadę „brązowe do zielonego”, czyli
najprościej mówiąc przekładać warstwy
kompostu bogate w węgiel, czyli np. suche liście lub trociny, warstwami zielonymi, np. świeżo skoszoną trawą lub odpadkami warzyw.
Częstym argumentem podejmowanym
przez „opornych” na kompostowanie jest
przykry zapach zgnilizny pojawiający się
podczas całego procesu. Nic bardziej
mylnego. Zapach zgnilizny pojawia się
tylko wtedy, gdy pryzma pozbawiona jest
dostępu do tlenu. Jeżeli kompost zostanie
dobrze przez nas napowietrzony (często
przerzucany i nakłuwany), zapach będzie
przypominał ziemię ogrodową. Z badań
przeprowadzonych kilka lat temu przez
naukowców wynika, że taki zapach wpływa bardzo pozytywnie na nasz mózg.
W glebie oraz kompoście znajdują się
bakterie zaliczane do promieniowców,
które pobudzają nasz układ nerwowy do
produkcji „hormonów szczęścia”, czyli
endorfin. Być może dlatego osoby posiadające swój własny zielony zakątek czują
się szczęśliwe.

Wiedza na temat odpadów zielonych
oraz procesów kompostowania pozwala
na tworzenie coraz nowszych technologii, które pomagają nam zagospodarować
te odpadki już na poziomie naszych gospodarstw domowych. W Japonii opracowano nową technologię beztlenowego
rozkładu odpadów zielonych – bokashi.
W procesie tym wykorzystywany są specjalne drobne szczepy „efektywnych mikroorganizmów”. Działają one mniej
więcej na tej samej zasadzie co mikroby
odpowiedzialne za procesy fermentacji
zachodzące w zsiadłym mleku, czy ogórkach kiszonych. W ten sposób w bokashi
do całego procesu nie jest potrzebny tlen,
a tym samym pojemniki mogą być szczelnie zamknięte, co w efekcie powoduje, że
nie wydzielają się brzydkie zapachy. Takie wiaderko można z powodzeniem
schować w domu pod zlewozmywakiem
obok zwykłego kosza, a tym samym
w znacznym stopniu zmniejszyć ilość powstających odpadów.
Jeżeli jednak posiadanie tego typu rozwiązania wcale nas nie przekonuje, nie
powinniśmy zapomnieć o konieczności
selektywnej zbiórki również odpadów
zielonych, która już od 1 lipca stanie się
faktem. Każdy z nas będzie miał obowiązek oddzielanie kolejnej frakcji oprócz
papieru, szkła, tworzyw sztucznych, czy
metali. Do tego celu służyć nam będzie
kolejny brązowy pojemnik lub worek.
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Środowiska od lipca do tych pojemników
będą trafiać: odpady ulegające biodegradacji, czyli: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
Nie wolno będzie natomiast wrzucać tam

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Z pomocą przychodzą nam tutaj również profesjonalne kompostownie, do
których będą trafiać nasze odpady. We
wrześniu 2016 roku w Katowicach
MPGK Sp. z o.o. zakończyło drugi etap
inwestycji – kompleksowa instalacja do
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Wartość inwestycji wyniosła
ok. 40 mln zł, z czego blisko 57% stanowiła pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Instalacja składa się z 24 zadaszonych boksów. Osiem z nich służy do przetwarzania
selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, systemem ujęcia i zbierania
odcieków, sondą pomiaru temperatury
oraz instalacją zraszania. Łączny teren
inwestycji obejmuje blisko 5,4 ha. Jego
budowa trwała zaledwie 14 miesięcy.
Wydajność instalacji wynosi 60 tys. mg/
rok. Pozwoli to na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących od ok. 300 tys. mieszkańców. Technologia pozwala również na przeprowadzanie w boksach (bioreaktorach) procesów biosuszenia odpadów i suszenia paliwa RDF.
Pamiętajmy jednak, że nic nie dzieje
się samoistnie. To do nas należą codzienne decyzje, co stanie się z naszymi odpadami, czy trafią one do kosza na odpady
zmieszane, czy darujemy im „drugie życie” wykonując prostą czynność segregacji. 
Agnieszka Kominek
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej
o powierzchni 3651 m2, obręb Wirek, karta mapy 1, KW nr GL1S/00016192/5,
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 2669/125 o powierzchni 3069 m²,
– 2671/118 o powierzchni 582 m²,
która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA
– SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniach 6-8 czerwca 2017 roku (termin zapasowy 9 czerwca br.) zaplanowano trening systemu alarmowania i
ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu w
ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 17/I, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny
o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności
cywilnej.
W ramach treningu zależnie od trasy przelotu podejrzanego statku
powietrznego przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych do:
– ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
– odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.
Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu
ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 1 Maja, która zostanie oddana w
najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe.
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

BUDUJ Z NAMI
MEgaset sp. z o.o.

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.

Usługi

Usługi pogrzebowe

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

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

TEL. 32 390 35 90

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

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

Nieruchomości

Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o., Godula. Bez pośredników. Tel. 790-241-963.
Kupię mieszkanie z c.o. Tel. 608-144566.
Sprzedam mieszkanie z garażem w Rudzie Śląskiej 7. Tel. 502-510-460.
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie
w centrum Nowego Bytomia (parter). Tel.
795-451-326.

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

Remonty mieszkań i łazienek dla osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121-532.

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

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel.
601-934-091, 667-588-400.

Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Motoryzacja

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

Zadzwoń | zapytaj | odpowiemy
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VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna,
rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel.
516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF
S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
REMONTY MIESZKAŃ na każdą kieszeń fachowo i sprawnie. Tel. 602-445909.
Drobne remonty, gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 696-045-930.
Pożyczka na spłatę zaległości KRD ZUS
i US. Zadzwoń, infolinia 537-532-311.

Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 85 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 73
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 38 m2, 105
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bielszowice, dwupokojowe, 38 m2, 109
tys, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
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. 665-953-566.

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

Skup samochodów na części. Tel. 665953-566.

Kawalerki: Jankowskiego 33 m2, 6 piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.Cena0,60zakg.Odstąpięzbiornicęzmożliwością współpracy z recyklingiem. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel.
32 771-61-31, 502-097-300.

Dwupokojowe: Osiedlowa 46 m2,   95
tys, Olszynowa 46 m2, 117 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Bykowina 60 m2, 159
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

Grupa Mobilna do sprzątania: mycie klatek przeszkleń pielęgnacja terenów zielonych, tel. 603-705-927.

CIEKAWE, trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, TYLKO 125 000 zł, tel. 600-090252.

Montaż, konserwacja pieców gazowych
i instalacje. Tel. 502-510-340.

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

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Lipowa 4/4,
ul. Węglowa 11/4,
ul. Konstantego Damrota 12/6,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w rejonie: ul. Starej,
która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat
pod parking płatny niestrzeżony.

Praca
Zatrudnię barmankę w Rudzie Śląskiej 1.
Tel. 502-510-460.
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.

POŻYCZKI

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 78198-98-73.
Zatrudnię kierowcę kat. C. Wymagania: kwalifikacje zawodowe – kurs na
przewóz rzeczy, karta kierowcy. Tel. 602750-313.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych z prawem jazdy – tel. 603975-040.
Zatrudnię murarzy i pomocników. Kontakt: tel. 603-580-070.
Sprzedawcę, kierowcę-magazyniera
do hurtowni mat. bud. w Rudzie Śląskiej,
budchem@autograf.pl.
Valdi Plus Mikołów zatrudni kucharzy, pomoc kuchenną, pomoc cukiernika i kelnerów, kontakt tel. 32 330-0562.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851852.
Zlecę ocieplenie budynku. Tel. 504-519970.
Sprzedaż młodych kurek kolorowych
oraz dziesięciomiesięcznych (nioski). Tel.
601-081-517.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-375.
Sprzedam bilet na koncert Eltona Johna w Operze Leśnej w Sopocie, 9 lipca
godz. 20.00. Tel. 533-524-512.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl
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Jubileusz KPKS Halemba

Piętnaste urodziny KPKS-u Halemba

KPKS Halemba powstał w 2002 roku.
Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba świętował. W miniony czwartek (1.06) w Domu Kultury
Bielszowice odbył się uroczysty jubileusz klubu, który
działa w Rudzie Śląskiej już 15 lat. W skład klub wchodzi sekcja akrobatyki sportowej i siatkówki dziewcząt.
Podczas uroczystości nie zabrakło wielu życzeń i podziękowań oraz wręczenia nagród.
– Początkowo nasz klub zrzeszał dzieci i młodzież
w różnych dyscyplinach sportowych takich jak: gimnastyka sportowa, siatkówka, tenis stołowy, szachy, kolarstwo. Jednak obecnie w obrębie klubu działają dwie
sekcje, czyli akrobatyka sportowa i siatkówka dziewcząt. Musieliśmy ograniczyć sekcje, ponieważ prowadzenie aż tylu wiąże się z ogromnym nakładem finansowym – zaznacza Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba. Obecnie w klubie trenuje ponad 300 zawodników, a do każdej sekcji zapisanych jest ponad 160
sportowców. Natomiast przez lata działalności klubu
jego członkowie odnosili liczne sukcesy podczas różnych zawodów.

– Każdego roku do naszego klubu zapisywało się coraz więcej osób, które odnosiły sukces za sukcesem,
a klub cieszył się coraz większym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Bierzemy udział w mistrzostwach
Polski, mistrzostwach Europy w Niemczech oraz mistrzostwach świata w Chinach, mamy reprezentantkę
w kadrze siatkówki – Kornelię Moskwę. Teraz już możemy się chwalić zawodnikami, którzy są wyszkoleni przez
naszych trenerów i mają wiele osiągnięć – podkreśla
Danuta Wodarska.
Do sekcji akrobatycznej należą dzieci w wieku od 5.
do 18. roku życia, z kolei do sekcji siatkówki zapisują
się najczęściej dziewczęta od czwartej klasy szkoły
podstawowej.
Podczas czwartkowej gali goście mogli zerknąć także do pamiątkowej kroniki klubu, która prowadzona jest
od samego początku jego działalności. Kronika notuje
ważniejsze sukcesy i imprezy, w których zawodnicy
brali udział oraz przypomina to, co działo się w klubowym życiu zawodników w ciągu 15 lat.

Maraton Fitness

Zumba połączyła rudzian

Nocny maraton zgromadził mnóstwo rudzian.
To, że zumba łączy pokolenia, udowodnili starsi
i młodsi mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wspólnie
zatańczyli zumbę. W minioną sobotę (3.06) po raz
pierwszy na rynku w Nowym Bytomiu odbył się Nocny Maraton Zumba Fitness, który zgromadził wielu
mieszkańców. – Najpierw wszystkie dzieciaki mogły
wziąć udział w zumbie dla dzieci, czyli zumbie kids.
Później dorośli i całe rodziny mieli okazję poćwiczyć
z instruktorami. Jak wytrzymają tempo, to poćwiczą aż
do godziny 22. A jest moc – podkreśliła Aleksandra Poloczek, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Naprawdę warto się do
nas przyłączyć, bo to świetny sposób integracji i spę-

Piłka nożna

Derby dla Uranii

GKS Urania Ruda Śląska – GKS Grunwald Ruda Śląska 4:0 (1:0)

Sobotnie derby dostarczyły niezapomnianych emocji
kibicom Grunwaldu i Uranii, która poprzednim derbowym spotkaniem z Wawelem Wirek pokazała, że dominuje w rudzkich pojedynkach. Od początku gry było
widać, że piłkarzy czeka zacięty pojedynek, a kibiców
wiele emocji. Pierwsza okazja dla Uranii nadeszła już
w 8. minucie gry, gdy do dość niespodziewanej piłki
doskoczył Kot i uderzył na wprost i piłka znalazła się
obok słupka. Jednak cztery minuty później Urania cieszyła się ze zdobytego gola, bo do wystawionej piłki
doszedł Kot, który dołożył wysuniętą nogę i umieścił
piłkę pod poprzeczką. Zdobyta przez Uranię bramka
nieco ostudziła zapędy kochłowiczan. Wtedy Grunwald
szukał szansy na zdobycie bramki, jednak bezskutecznie. Natomiast druga połowa mogła zacząć się od wysoZapaśnicy Pogoni zdobyli wiele medali podczas sobotnich zawodów. kiego „C” – w 50. minucie gry sędzia wskazał na jedenastkę, a do piłki podszedł Kot i uderzył nad poprzeczką. Co nie udało się Kotowi, pięć minut później udało

Zapasy

Sukcesy zapaśników
3 czerwca odbyły się Mistrzostwa
Śląska Kadetów i Otwarte Mistrzostwa
Rudy Śląskiej Dzieci w Zapasach. Zapaśnicy z KS-u Pogoń Ruda Śląska odnieśli duży sukces. Kamil Zakrzewski zdobył pierwsze miejsce (85 kg). Natomiast
srebrny medal wywalczył Marcin Cylok
(76 kg), a brązowy Adam Godula (76
kg). Z kolei w kategorii dzieci srebro
uzyskał Wiktor Zimny.

Łucznictwo

Pięć medali dla łuczników
III Krajowe Zawody Łucznicze Dzieci
i Młodzieży „Baba Jaga Świętokrzyska” odbyły się 3 czerwca nad zalewem w Wilkowie, gdzie zawodnicy zdobyli aż pięć medali – cztery brązowe i jeden złoty. Medaliści
turnieju głównego brali udział w dodatkowym strzelaniu specjalnym z 15 metrów do
małej tarczy Baby Jagi. Sztuki tej dokonała
Natalia Lepa zdobywając tytułową Babę Jagę. Wyniki osiągnięte przez zawodników
Grotu pozwoliły wrócić do Rudy Śląskiej
z pucharem za drugie miejsce w klasyfikacji
drużynowej.
W minioną sobotę łucznicy zdobyli cztery brązowe i jeden złoty medal.

dzenia wolnego czasu, a poza tym także dalszy ciąg
świętowania Dnia Dziecka w naszym mieście – dodała.
O to, żeby uczestnicy nie mogli nudzić się ani przez
chwilę, zadbali: Anna Gierszyńska, Michał Seget, Katarzyna Wyciślok, Szymon Głodny, Michał Rozewski
i Radosław Nosal.
– Chcieliśmy Wam z całego serca podziękować za
wspaniałą imprezę, za klimat, jaki razem stworzyliśmy.
Było cudownie! Pięknie! Pokazaliśmy naszemu miastu, jak dobrze potrafimy się bawić, że można zorganizować naprawdę coś wyjątkowego – zaznaczyła Anna
Gierszyńska, instruktorka.

Urania: Pardela (kpt) – M. Szady, Cieślik, Jańczak, Gabryś
– M. Henisz, Krzywda (84. M.Skorupa), Skudlik, Kornas
(68. P.Grzesik) – Kot (81. Piecha), Bujny (71. Mzyk).
Rezerwa: Moczydlarz – M.Solorz. Trener: Damian
Malujda.II trener: Stanisław Mikusz. Grunwald: Lamlih
– Poprawa, Pokorski, M. Szymański, M. Kowynia – M.
Ogłoza, Kowalski (kpt), Babisz, Malec – Aruczan M (46. M.
Bartoszek) – Spalony. Rezerwa: M. Kurpas – M. Burdzik,
M. Majchrzyk, M. Wojtaczka. Trener: Jacek Bratek.

się Kornasowi, który podszedł na lewym skrzydle
i wszedł w okolice 18 metra i podkręcił piłkę, która wylądowała przy słupku, dając drugą bramkę kochłowiczanom. Dobre wejście w tym spotkaniu zaliczył także
Mzyk. W 75. minucie zdecydował się na strzał z dalszej
odległości i wirująca piłka odbiła się wysoko od słupka
i wpadła do siatki. Później, w doliczonym czasie gry
drugie swoje trafienie zaliczył Mzyk, który doszedł do
wystawionej piłki i uderzył z bliskiej odległości, ustalając wynik spotkania na 4:0.

Piłka ręczna

Zwycięska Zgoda
Zawodniczki Zgody Bielszowice triumfowały
podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej
Dziewcząt o Puchar Prezydenta Świętochłowic.
Rudzką Zgodę reprezentowały zawodniczki, które
w swojej kategorii są mistrzyniami Śląska. Dziewczęta odniosły zwycięstwo nad zespołami z Żor, Libuszy oraz TJ Novy Jicin, po czym zwyciężyły w całych zawodach. Ponadto Martyna Hajda została naj-

skuteczniejszą zawodniczką, a Nikola Lessner najlepszą bramkarką. Skład zwycięskiego zespołu: Justyna Gontarek, Nikola Lessner, Wiktoria Skiba,
Daria Sierant, Natalia Gardian, Oliwia Dera, Wiktoria Pietryga, Paulina Gwóźdź, Julia Rak, Marta Bodzianowska, Martyna Hajda, Martyna Szydełko, Oliwia Szewczyk, Dominika Madej, Julia Wilczyńska,
Magdalena Młynarek.
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