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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Kampania społeczna
„Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina” ruszyła
pełną parą! W ramach niej
od 12 czerwca kierowcy
mogą na dwóch stacjach
diagnostycznych bezpłatnie
skontrolować swój samochód
pod okiem specjalistów
Grupy AUTO-BUD, która jest
partnerem strategicznym
naszej akcji. Potrwa ona
do 17 czerwca, ale pierwsi
kierowcy już zdążyli skorzystać
z darmowego przeglądu.
Pierwsze dni akcji i pierwsi kierowcy,
zainteresowani bezpłatnymi przeglądami pojazdów już za nami. Choć nasza
kampania „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” rozpoczęła się
dopiero w poniedziałek, to chętnych do
udziału w niej nie brakuje. – I to nas niezwykle cieszy, bo jest to tylko dowodem
na to, że kierowcy potrzebują takiej akcji
i motywacji do zadbania o swój pojazd,
a przede wszystkim o bezpieczeństwo
swoje i swojej rodziny – podkreśla Anna
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”, które są
inicjatorem akcji „Bezpieczny Samo-

chód – Bezpieczna Rodzina”. – Sama
w tym roku wybieram się na urlop nad
morze i chętnie skontroluję swój samochód pod okiem doświadczonych fachowców, bo spokojna głowa i pewność,
że złośliwość rzeczy martwych nas nie
zaskoczy, to gwarancja udanych i relaksujących wakacji – dodaje.
Kierowcy, którzy zdążyli już skorzystać z naszego zaproszenia, potwierdzają
to. – Za dwa tygodnie wyjeżdżam na zasłużony urlop. Tym razem wraz z żoną
wybraliśmy góry. Nasz samochód nie
jest pierwszej nowości i jazda po górskich serpentynach trochę mnie przerażała, dlatego postanowiłem skorzystać
z darmowego przeglądu. Teraz mam
pewność, że wszystko jest w porządku,
a wyjazd będzie udany – wyjaśnia pan
Andrzej, jeden z uczestników naszej akcji.

A jej partnerem strategicznym, dzięki
któremu pod maskę kierowców biorących udział w naszej kampanii zajrzą
prawdziwi specjaliści, jest Grupa AUTO-BUD. Tym razem o nasze bezpieczeństwo zadbają jej diagności ze Stacji
Kontroli Pojazdów Alfa z Bykowiny (ul.
Szpaków 51) oraz z Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów Omega w Goduli (ul.
Stara 1), gdzie można dokonać bezpłatnych kontroli (nie mylić z okresowym
przeglądem technicznym/okresowym
badaniem technicznym). – Kontrola będzie dotyczyła układów: hamulcowego,
kierowniczego zawieszenia, ogumienia,
a także oświetlenia i ogólnego stanu
technicznego pojazdu – wyjaśnia Michał
Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów Omega w Goduli.
– 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 – dodaje.
Stacje diagnostyczne nie zatrzymują
dowodów rejestracyjnych w przypadku
wykrycia usterek, ale informują, jakie
elementy i mechanizmy samochodu wymagają naprawy. Można to załatwić na
miejscu lub umówić się na dogodny termin. Jak wziąć udział w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”?

Foto: www.fotolia.pl

Bezpiecznie na wakacje. Trwa nasza akcja

Bezpłatne kontrole potrwają do 17 czerwca.
Jeszcze do 17 czerwca można wybrać się
na jedną z dwóch stacji Grupy AUTOBUD wraz z zaproszeniem do udziału
w kontroli, które umieściliśmy w wydaniu „Wiadomości Rudzkich” w dniu 7
czerwca, a które można także pobrać ze
strony www.wiadomoscirudzkie.pl. Przypominamy ponadto, że kierowcy, którzy
wezmą udział w naszej akcji, otrzymają
zapachowe zawieszki do samochodu z logotypem kampanii.
Joanna Oreł

PARTNERZY AKCJI
Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA
– Bykowina,
ul. Szpaków 51,
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1,
tel. 32 725-58-88
REKLAMA

MŁODZIEŻOWE TARGI PRACY

Rynek pracy nie jest im obcy

– Podczas tego wydarzenia młodzież mogła
poznać różne tematy związane z rynkiem pracy
czy z inwestowaniem we własny rozwój i karierę
– zaznaczyła Justyna Majowska-Wilk, psycholog i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. – Pracodawcy często
mówią, że młodzi ludzie szukając pracy są trochę
zdezorientowani. Czasem też nie wiedzą, czego
chcą. Dlatego tutaj mogli zadać nurtujące ich
pytania i z pewnością uzyskali na nie odpowiedzi
– dodała.
Na uczniów czekały stoiska ﬁrm prezentujących stanowiska pracy, warsztaty z zakresu działania na rynku pracy dotyczące np. tego, jak się
zaprezentować, czy jak przejść przez rozmowę
rekrutacyjną, a także wykłady. Jednym z nich
była prelekcja wygłoszona przez pracownika
Uniwersytetu SWPS Wydziału Zamiejscowego
w Katowicach. Podczas Młodzieżowych Targów
Pracy odbyły się także spotkania z pracownikami agencji pracy z całego województwa śląskiego. – Uważam, że takie targi są potrzebne, bo
dzięki nim możemy się wiele dowiedzieć na temat
obecnego rynku pracy. Poza tym, mimo że w technikum uczę się, żeby zdobyć konkretny zawód, to

Foto: AL

Już po raz siódmy uczniowie rudzkich szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję
wziąć udział w Młodzieżowych Targach Pracy. We wtorek (6.06) w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika można było zapoznać się
z ofertami pracy, a także uczestniczyć w wielu warsztatach i wykładach związanych właśnie z rynkiem pracy.

Rudzka młodzież zapoznała się
z ofertami rynku pracy.
te targi wskazują mi jakiś kierunek, który muszę
obrać, żeby nie mieć problemu ze znalezieniem
pracy – powiedział Łukasz Hyba, uczeń Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
AL
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

1 czerwca stery w rudzkiej Straży Miejskiej objął Marek Partuś, dotychczasowy zastępca komendanta. Jako strażnik w Rudzie Śląskiej pracuje 18 lat,
więc od podszewki zna rudzką jednostkę. Teraz jako komendant zamierza
kontynuować dotychczasowe działania, a wśród nich m.in. rozwój monitoringu miejskiego, co wiąże się z usprawnieniem pracy strażników.

Zakończyła się wiosenna tura spotkań władz miasta z mieszkańcami. Podczas
dziewięciu wizyt w poszczególnych dzielnicach miasta mieszkańcy zadali ok.
250 pytań, a obecnych było ok. 600 osób. Ostatnie spotkanie w ramach 12
tury zebrań dzielnicowych odbyło się w Miejskim Centrum Kultury i dotyczyło dzielnic Nowy Bytom oraz Chebzie.

bardzo dobrze. Realizuje zadania,
które są przed nią stawiane. Razem z władzami miasta omawiamy strategię bezpieczeństwa na
terenie gminy i ją realizujemy.
Oczywiście, że pewnym wyzwaniem będzie rozwój systemu monitoringu miejskiego, który podlega pod Straż Miejską. W tej chwili nadzorujemy 33 kamery, a każda kolejna oznacza dla nas większe zaangażowanie, ale to równocześnie przekłada się na zwiększenie efektywności naszych
działań.
– To znaczy?
– Kamera od razu zapisuje obraz zdarzenia. A operator monitoMarek Partuś to nowy komendant Straży Miejskiej. ringu, kiedy zauważy, że dzieje
się coś złego na terenie miasta,
niezwłocznie informuje dyżurnego
i
przesyła
mu
obraz z danego zdarzenia. Dy– Jak to się stało, że zaczął Pan pracować
żurny jednostki może więc od razu widzieć, co
w Straży Miejskiej?
– To był przypadek, ale jak życie pokazało się dzieje, ocenić zagrożenie i wysłać tam straż– bardzo słuszny. Od dziecka trenuję karate. ników. Zdarzają się bardzo często sytuacje,
I tak, podczas zawodów, mając 16-17 lat, po- gdzie ludzie nie mają wiedzy, że są pod okiem
znałem kilku zawodników rudzkiego klubu ka- kamery i dokonują rozbojów, napadów, czy porate, podczas gdy ja trenowałem w bytomskim bić. Przykład sprzed kilku dni – w Nowym Byklubie karate. Bardzo się polubiliśmy i w pew- tomiu dwóch młodych mężczyzn w godzinach
nym momencie oni dla żartu zasugerowali, czy nocnych napadło i okradło pana w wieku ok. 60
nie chciałbym się przyjąć do Straży Miejskiej. lat. Udało się ich złapać właśnie dzięki zapisowi
Z racji tego, że akurat skończyłem służbę woj- monitoringu i szybkiej reakcji strażników.
– To na ulicach. A co w samej siedzibie
skową to stwierdziłem, że czemu nie. Egzaminy
zdałem bardzo dobrze, a następnie przeszedłem Straży Miejskiej?
– Jesteśmy świeżo po remoncie. Budynek jest
w zasadzie przez wszystkie szczeble – od strażnika patrolującego miasto, poprzez koordynato- odnowiony, więc jeżeli chodzi o sprawy lokalora ds. służby, kierownika dwóch referatów oraz we nie mamy nic więcej do życzenia. Natomiast
zastępcę komendanta. Aż do momentu, w któ- mamy w tej chwili cztery wakaty na stanowiska
strażnicze. W związku z tym planujemy po warym jestem teraz.
– Szykuje Pan jakieś rewolucyjne zmiany kacjach ogłosić nabór na te stanowiska. Obecnie pracujemy w składzie 71 strażników wraz
w rudzkiej jednostce?
– Rewolucji w rudzkiej Straży Miejskiej nie z ośmioma pracownikami cywilnymi.
Joanna Oreł
planuję. Moim zdaniem jednostka funkcjonuje

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od przedstawienia inwestycji realizowanych w obudwu
dzielnicach. Wśród nich warto wymienić rewitalizację dworca PKP, gdzie swoją siedzibę znajdzie
centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowę
ronda na łączniku DTŚ, termomodernizację Zespołu Szkół nr 1, budowę kreatywnej strefy gier
i miasteczka ruchu drogowego na terenie SP nr 1,
utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Planty
Kowalskiego oraz rozpoczęcie modernizacji i renowacji osiedla Kaufhaus. Jeżeli chodzi o pytania
ze strony mieszkańców to interesowali się oni
m.in. właśnie stanem osiedla Kaufhaus. – W tym
roku rozpoczynamy remont osiedla Kaufhausu.
Szykuje się duża przebudowa, bo wykonaliśmy
szczegółowe projekty i całe osiedle będzie rewitalizowane – nie tylko chodniki i ulice, ale także budynki, czy podwórka itd. – zapowiedziała prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic.
Mieszkańcy dopytywali się także o zwiększenie
liczby miejsc parkingowych w Nowym Bytomiu.
– Miejsc parkingowych będzie przybywać. Chcemy zrobić parking naprzeciwko stadionu lekkoatletycznego. Pojawią się one także wzdłuż willi
Florianka oraz przy parku MCK-u – planowała
Grażyna Dziedzic.
Pytania dotyczyły także przyszłości osiedla
Morgenroth przy ulicach Szafranka, Styczyńskiego oraz Nowobytomskiej w Chebziu. Jak mówiła
jednak z mieszkanek – głównymi problemami tego miejsca są – brak sklepów, placów zabaw, ławek, a także oświetlenia w niektórych miejscach.
– Ze względu jednak na specyfikę tego miejsca
sprawdzimy, czy na tym osiedlu mamy swoje tereny. Tylko na nich możemy zrealizować jakiekolwiek przedsięwzięcie – zaznaczyła Grażyna Dziedzic.
Podczas spotkania pojawiła się także kwestia
basenu letniego przy ul. Ratowników. Chodzi
o zagospodarowanie górnej części obiektu. –
Ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap inwestycji,
ale okazało się, że środki, jakimi dysponujemy na
realizację tego zadania, były niższe niż zgłaszali
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Nowy Bytom na finał

Foto: JO

Marek Partuś: Nie planuję rewolucji

To była 12. edycja spotkań z mieszkańcami.
wykonawcy. My zabezpieczyliśmy na te zadanie
milion złotych, a okazało się, że potrzebnych jest
1,5 mln zł. Niemniej jednak w tym miejscu ma powstać wodny plac zabaw. Z inwestycji tej nie rezygnujemy – mówiła prezydent Dziedzic.
Nie brakowało też pytań dotyczących planów
wprowadzenia bezpłatnej komunikacji. Jak przypomniał wiceprezydent Mejer, zanim przystąpiono do tego tematu, władze miasta otrzymały zapewnienie od przewodniczącego zarządu KZK
GOP (główny organizator komunikacji publicznej
w regionie), że jest to możliwe. Później jednak
Związek nie zgodził się na to. Przygotowano więc
projekt bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół
średnich i dopłaty do biletów dla gimnazjalistów
i uczniów szkół podstawowych, ale to z kolei nie
zyskało akceptacji Rady Miasta. Trwają więc kolejne rozmowy. – Ze względu na zmiany w szkolnictwie myślimy o wprowadzeniu darmowych
przejazdów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Myśleliśmy też o tym, by wprowadzić darmową linię weekendową, która nie byłaby regularna, przez co nie wchodzilibyśmy w kompetencje
KZK GOP. Na temat tych pomysłów zostały już
wystosowane pisma do związku i czekamy na opinie – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Plac zabaw do sprzątania

OGŁOSZENIA

| WIREK

Wraca sprawa porządku na placu zabaw przy ul. Lecha w Wirku. Mieszkańcy skarżą się, że znajdujące się tam kosze na śmieci
są opróżniane zbyt rzadko. Zarządca placu zabaw, czyli Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”, zapowiada, że problemem się zajmie.
pouczono dozorcę o konieczności codziennej kontroli, i w razie potrzeby
opróżniania kosza na śmieci usytuowanego na placu zabaw – wyjaśnia
Krzysztof Stajer z MGSM „Perspektywa”. – Niestety w związku z pracami
przygotowawczymi do rektyﬁkacji budynku przy ul. Lecha 8 dostęp do placu
zabaw jest utrudniony – dodaje.
Dodajmy, że prostowanie tego budynku jest częścią tegorocznego planu
usuwania w naszym mieście szkód
górniczych przez kopalnię Ruda.
Oprócz budynku przy ul. Lecha 8
w Wirku prostowane w tym roku będą
także budynki przy ul. Jankowskiego
12-12b oraz przy ul. Borówkowej.
Joanna Oreł

GOTÓWKA

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

POŻYCZKI

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
Foto: arch.

Chodzi o plac zabaw przy ul. Lecha
8, znajdujący się za budynkiem MGSM
„Perspektywa”. – Budynek należy do
Administracji „Perspektywa”, więc
chyba to w ich gestii powinno należeć
sprzątanie tego terenu? Jak widać nie
jest to robione... Od małego, bo już
w przedszkolu, uczymy dzieci o ekologicznym podejściu do świata, a tym
czasem w miejscu gdzie powinny się
bawić dzieci, mamy taki widok... – komentuje pani Aleksandra, mama jednego z dzieci korzystającego z placu zabaw.
Sprawę przekazaliśmy do spółdzielni, która odpowiada za porządek we
wspomnianym miejscu. – W celu uniknięcia opisanych sytuacji w przyszłości

Zdjęcie tego, jak wygląda utrzymanie porządku na placu zabaw, nadesłała Czytelniczka.

Korzeń zniszczył chodnik

| WIREK

Foto: AL

Kolejną interwencję do naszej redakcji zgłosił mieszkaniec Wirku, który skarży się na zły stan fragmentu chodnika przy
ul. Lecha. – Jak ktoś nie popatrzy pod nogi, to się może wywrócić. Korzeń zniszczył chodnik i jest to coraz bardziej widoczne.
Czekać tylko, aż ktoś połamie sobie nogi – informuje pan Józef. – Trzeba coś z tym zrobić – wyremontować chodnik, albo wyciąć drzewo, bo codziennie porusza się tędy sporo ludzi – dodaje. Jak się okazuje – miasto wkrótce zamierza zająć się sprawą
wspomnianego chodnika.
Miejsce o którym mowa znajduje się przy zejściu z ul. Lecha na ul. Odrodzenia, niedaleko przejścia dla pieszych oraz torów tramwajowych. Przejście, na którym pojawił się zdeformowany chodnik, jest uczęszczane przez
mieszkańców ulicy, którzy chcą dostać się do pobliskich sklepów lub przystanków komunikacji miejskiej. Jednak jeszcze przez jakiś czas będą oni musieli cierpliwie poczekać na remont.
– Dopiero po rozebraniu tego fragmentu chodnika, który jest własnością
miasta będzie można określić, czy istnieje możliwość natychmiastowego wyremontowania chodnika – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta Ruda Śląska. – Będzie można to stwierdzić po odkryciu nawierzchni
i odkryciu korzeni drzewa. Ale uszkodzenia chodnika zostaną usunięte do
końca lipca bieżącego roku – dodaje.
Z kolei drzewo, które zniszczyło chodnik, na razie pozostanie na swoim
miejscu. – Decyzję na wycinkę drzew na terenach gminnych wydaje marszałek województwa w związku z czym, w przypadku konieczności wycięcia drzewa, termin remontu uzależniony będzie od decyzji w tej sprawie – zaznacza
Adam Nowak.
Agnieszka Lewko

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH

Uszkodzenia na chodniku zostaną usunięte do końca lipca.

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

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 4/1,
ul. Lipowa 4a/9,
stanowiących własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich
najemców.
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Remont trwa

W lipcu 2016 roku w wyniku burzy, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
zniszczony został fragment elewacji. Na kościelny plac spadły kamienie z wieży, które m.in. zniszczyły metalową tablicę ogłoszeń, znajdującą się przy wejściu. Obecnie trwają przygotowania do remontu elewacji.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym
(lipiec-sierpień) redakcja „Wiadomości Rudzkich”
czynna będzie w poniedziałek od godz. 7 do godz. 16,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7 do godz. 15
oraz w piątek od godz. 7 do godz. 14.
OGŁOSZENIA

Foto: AW

Dla bezpieczeństwa przechodniów teren został odgrodzony i przez kilka miesięcy pozostawał wyłączony z użytkowania. Kościół funkcjonował, a paraﬁanie
korzystali z bocznych wejść do świątyni.
Neogotycka świątynia wzniesiona w 1902 roku była już wielokrotnie remontowana. Skutki podziemnej
eksploatacji górniczej dotykają jej od lat 30. XX wieku. Po wstrząsie w kwietniu 2005 roku w kościele
zaczęły pękać witraże i sklepienie. W murach pojawiły się szczeliny, a elementy konstrukcji zaczęły się
przesuwać, co mogło skutkować zawaleniem się budynku. 3 lipca 2016 r. szkody górnicze znów dały
o sobie znać. To jednak już historia.
W ostatnim czasie na placu przy kościele pojawiły
się ekipy remontowe. – Udało nam się zebrać fundusze, które pozwoliły na rozpoczęcie remontu. Do końca roku jedna z wież zostanie wyremontowana. Później przyjdzie czas na drugą – tłumaczy Jerzy Lisczyk,
proboszcz paraﬁi pw. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. – Prace polegają na naprawieniu uszkodzeń wyrządzonych przez szkody górnicze i tą część
remontu ﬁnansuje przedsiębiorca górniczy, ale przy
okazji zostaną odrestaurowane całe wieże. Fundusze
na renowację pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu miasta oraz ze
środków paraﬁi. Renowację wykonuje ﬁrma zajmująca się konserwacją zabytków – dodaje.
AW

Rozpoczął się remont pierwszej z wież.

| P�������
Remigiusz Grzela

Bądź moim Bogiem
Na nowo do odkrycia paryskie spotkanie z Wierą Gran.
Młody warszawski dziennikarz przypadkowo w metrze spotyka
żonę zmarłego poety Borysa. Kobieta zniknęła 30 lat temu i od tamtej pory słuch po niej zaginął. Aby zrozumieć, co się stało, postanawia ją odszukać, ale nie może nawet przypuszczać, że to jedno spotkanie zmieni w jego życiu wszystko i zaprowadzi go do żydowskiej
śpiewaczki Wiery Gran.
W tej literackiej konwencji Remigiusz Grzela z właściwą sobie dyskrecją próbuje ocalić relację ze spotkania z Wierą Gran, w ostatnich
latach jej życia. Pytając przy tym o prawdę o nas samych w zderzeniu
z biograﬁami innych.

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 OSIĄGNĄĆ 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

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Industriadowy Ficinus

Święto Ogrodu Sensorycznego

Święto Ogrodu Sensorycznego trwało cały tydzień.

Foto: UM

Foto: UM

– Święto Ogrodu Sensorycznego to czas, kiedy
przez cały tydzień w naszym ogrodzie odbywały się
różne imprezy, które miały wszystkich zintegrować.
Były zajęcia kulinarne, zajęcia promujące zdrowe
odżywianie, różne zabawy w ogrodzie, czytanie
książek i zajęcia plastyczne. Natomiast w sobotę
odbył się festyn podsumowujący, na którym można
było wymienić się roślinami, które zostaną posadzone w ogrodzie, a w zamian zostać obdarowanym sadzonką ziół – tłumaczył Wiesław Jagielski,
dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św.
Łukasza.
Ogród od momentu powstania ma służyć terapii
oraz oddziaływać leczniczo na dzieci, które uczą
się w placówce. Zostały tam zaprojektowane strefy: smakowa, wzrokowa, słuchowa oraz zapachowa. – Dzieci przebywające w ogrodzie mogą nauczyć się nowych rzeczy i lepiej się poczuć. Chodzi
też o integrację, dlatego podczas Święta Ogrodu

Foto: AL

Warsztaty kulinarne, zabawy ruchowe, zajęcia ekologiczne – to tylko niektóre atrakcje zorgaIndustrialny klimat można było poczuć na Ficinusie w minioną sobotę (10.06). Zabytkowa
nizowane z okazji Święta Ogrodu Sensorycznego w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Wirku.
kolonia robotnicza w Wirku po raz kolejny włączyła się w Industriadę, podczas której najwiękW ramach wydarzenia można było wymienić się także roślinami, które zostaną posadzone
szą atrakcją był  koncert muzyki żydowskiej pod dyr. Jean-Claude’a Hauptmanna „Przy szabaw Ogrodzie Sensorycznym, a w zamian zostać obdarowanym sadzonką ziół.  
sowych świecach”.

Zabytkowe osiedle Ficinus odwiedził
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Na scenie pojawiły się m.in. maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 47
w spektaklu „Chrzciny u hajera”.

Sensorycznego zachęcaliśmy mieszkańców, żeby
odwiedzali nasz ogród i brali udział w wydarzeniach, które przygotowaliśmy – dodał Wiesław
Jagielski. 
AL

NOWY BYTOM/BYKOWINA

rzając swoje zainteresowania i rozwijając umiejętności – podkreśla Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego
Centrum Kultury.
Wszyscy chętni do udziału w warsztatach, które
planuje MCK, mogą zapisywać się w dziale organizacji imprez Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty zarówno osobiście, jak i pod numerem
telefonu: 512-024-062. – Bardzo istotnym elementem
„Generacji”, będzie także realizacja mikroprojektów
w grupach międzypokoleniowych (seniorzy – młodzież), inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami, działania lokalne – zaznacza Patrycja RygułaMańka. – Poprzez udział w zajęciach przygotowujących do realizacji mikroprojektów, uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in.: zasad realizowania projektów, dostępnych źródeł finansowania
działań lokalnych czy współpracy z mediami – dodaje.
JO

Foto: AL

Na najmłodszych uczestników czekała
przejażdżka bicyklem oraz warsztaty szczudlarskie
pod okiem aktorów Teatru HoM z Tychów

Z okazji 150-lecia zabytkowego osiedla Ficinus
w niebo zostały wypuszczone balony.

WIREK

Klasa humanistyczno-regionalna z rudzkiego „Morcinka” już po raz drugi udowodniła, że nie
ma sobie równych. Podczas konkursu na edukację regionalną, który odbył się w środę (7.06)
w Koszęcinie, zdobyła najwyższe wyróżnienie.
– Jesteśmy jedyną szkołą w historii tego konkursu,
która drugi rok z rzędu zdobyła główną nagrodę i niesamowicie się z tego powodu cieszymy – zaznaczyła
Anna Morajko, wychowawczyni klasy regionalnej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie
Śląskiej. – Można powiedzieć, że udział w tym konkursie to było podsumowanie naszych sześcioletnich
działań w zakresie edukacji regionalnej. To dla nas
kolejne wyróżnienie, a przy okazji prezent na zakończenie nauki – dodała.
Konkurs na edukację regionalną został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach z oka-

zji Święta Edukacji Regionalnej. Aby wziąć udział
w konkursie, trzeba było przejść kilka etapów,
a w tym roku hasło konkursu brzmiało: „Ludzie, region, potencjał”. – Przede wszystkim chodziło o wyeksponowanie regionalizmu w sposób nowoczesny.
Trzeba było przedstawić projekt na 2030 rok, który
pokazywał, jak w naszym mieście będzie wykorzystywany potencjał historyczny, kulturowy i przyrodniczy. Drużyny musiały przejść także ścieżkę wiedzy,
która w tym roku opierała się na znajomości zabytków umieszczonych na Szlaku Zabytków Techniki
– wyliczała Anna Morajko. 
AL

Foto: AL

Klasa regionalna znów nagrodzona

Foto: UM

W najbliższym czasie MCK realizować będzie kolejny projekt, w ramach którego osoby po 60. roku
życia będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach komputerowych i artystycznych. Działania te,
pod nazwą „Generacje”, będą możliwe dzięki dotacji
pozyskanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja
Kulturalna 2017”. W programie znajdą się: plastyka
i rękodzieło, warsztaty komputerowe z elementami
obróbki cyfrowej (zajęcia odbywać się będą w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie), warsztaty teatralne (zarówno w CIS, jak i w MCK) oraz
warsztaty taneczne (w MCK). – Seniorzy to niewątpliwie jedna z najaktywniejszych grup w Rudzie Śląskiej. Słyną z zapału zarówno do zabawy, jak i do
nauki, biorą czynny udział w licznych wydarzeniach
kulturalnych, sportowych, konferencjach, wycieczkach czy klubach dyskusyjnych, nieustannie posze-

Na Ficinusie można było poczuć industrialny klimat.

Główną atrakcją rudzkiej Industriady był koncert
Orkiestry Kameralnej i Solistów pod batutą
Jeana-Claude’a Hauptmanna.

Foto: UM

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty ściśle współpracuje z rudzkimi seniorami, dzięki
czemu projektuje ofertę kulturalną i edukacyjną tak, aby zapewnić tej grupie wiekowej wiele
propozycji. Kolejnym pomysłem są warsztaty w ramach projektu „Generacje”.

Foto: UM

Bezpłatne warsztaty dla seniorów

Grupa teatralna CISowianki zaprezentowała spektakl
pt. „Śląska kobieta doskonała – Ślonzoczka na zicher”.

Rudzką edycję Industriady zainaugurowała w samo południe orkiestra dęta KWK „Pokój”. – Przed
laty, w uroczystych chwilach, orkiestra koncertowała dla załogi kopalni, rodzin górniczych oraz dla
mieszkańców robotniczych osiedli. Dlatego kto inny, jak nie orkiestra dęta, mogła rozpocząć świętowanie na Ficinusie – mówi Iwona Małyska, koordynatorka rudzkiej Industriady. – Nie zabrakło też
Zespołu Akordeonistów im. Edwarda Huloka „Rudzianie” oraz chóru „Slowiczek”, bo tutaj granie
i śpiewanie było bardzo ważne – dodaje.
Na scenie zaprezentowały się także CISowianki
w spektaklu „Śląska kobieta doskonała – Ślonzocz-

ka na zicher”, a tradycje górniczej rodziny było
można poznać podczas spektaklu pt. „Chrzciny
u hajera” w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 47 w Rudzie Śląskiej.
Odbyło się również spotkanie z autorami okolicznościowego wydania „Na gyburstak Ficinusa”. Urszula Pilny, Barbara Politaj, Bernard Śmigała i Bronisław Wątroba zawarli w nim wspomnienia,
i fraszki związane z „Ficinusem”. Ilustracje do tomiku wykonał rudzki artysta Marek Wacław Judycki. Z kolei rudzianin Janusz Urbański wykonał specjalnie na tę okoliczność makietę jednego z domków kolonii Ficinus, a rudzcy filateliści przygotowali okolicznościowy datownik i kartkę z okazji
150 lat Ficinusa.
Obok programu zaplanowanego na scenie, w kościele ewangelicko-augsburskim można było wejść
na wieżę kościelną oraz zwiedzić Ficinus z przewodnikiem. Nie zapomniano także o najmłodszych,
którzy mogli zmierzyć się w zawodach sumo i robodarcie. Przygotowano też mega klocki, warsztaty
szczudlarskie oraz jazdy na bicyklu. Z kolei starsi
mogli nabyć nalewki i okolicznościowe piwo oraz
degustować chleb „Rudzianin” z piekarni Jakubiec.

AL
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REKLAMA

35 lat na scenie

– Podczas jubileuszowego koncertu w ramach Dni Rudy
Śląskiej spotkało Was duże wyróżnienie. Zostaliście odznaczeni tytułem „Zasłużony dla miasta Ruda Śląska”…
– Nigdy nie robiliśmy czegoś po to, żeby coś dostać. Jednak
takie wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne. To, że po 35 latach
działalności zostaliśmy w taki sposób uhonorowani, bardzo nas
cieszy. Tym bardziej, że Rada Miasta podjęła decyzję o przyznaniu nam tego tytułu jednogłośnie, co oznacza że Universe jest
ponad wszelkimi podziałami.
– Wróćmy do początku. Jak to było 35 lat temu?
– To był przypadek. W gazecie pojawiło się ogłoszenie o powstającym Studiu Piosenki w Katowicach. Oboje z Mirkiem
Bregułą przeczytaliśmy je i pojechaliśmy spróbować swoich sił.
Do powstającego wówczas zespołu nas nie przyjęli, ale spodobało nam się to, co nawzajem robimy. Umówiliśmy się na spotkanie i po kilku tygodniach zaczęliśmy tworzyć pierwsze piosenki.
Po 1,5 roku pojawiliśmy się na festiwalu w Opolu z piosenką
„Mr. Lenon” i od tej chwili wszystko już się potoczyło.
– Która piosenka jest dla Ciebie najważniejsza?
– Chyba właśnie nasz pierwszy hit „Mr. Lenon”. Wtedy nie myśleliśmy, że ta piosenka otworzy nam drogę do ogólnopolskiej
kariery. Jednak ten utwór spowodował, że zdecydowaliśmy poświęcić się graniu zawodowo. Nagraliśmy wspólnie z Mirkiem
ponad 150 piosenek i ciężko stwierdzić, która jest najpiękniejsza.
Dla mnie osobiście jest to piosenka „Zacznij od dziś”. To dla mnie
taki utwór, którego słowa są moim sposobem na życie. Pewnych
rzeczy nie zostawiam za sobą, ale codziennie stawiam jeden krok
do przodu, żeby z perspektywy czasu widzieć, ile się zrobiło.

Foto: AL

Zespół Universe od 35 lat działa na muzycznym rynku. Zespół od początku związany jest z Rudą
Śląską. Tutaj mieszka część zespołu, próby odbywają się w Miejskim Centrum Kultury, a obecny
wokalista zespołu Henryk Czich urodził się w Halembie. Rozmawiamy z nim o jubileuszu i historii
zespołu.

Henryk Czich od 35 lat gra z Universe.
– Śmierć Mirka była momentem, kiedy dalsza działalność
zespołu stanęła pod znakiem zapytania…
– Nagle jednego dnia trzeba było podjąć decyzję o tym, co
robimy. Na pogrzebie Mirka było ponad 3000 ludzi. Powstało
ogromne zapotrzebowanie na koncerty. Zdecydowaliśmy że gramy dalej i zainteresowanie naszymi występami nie maleje.
– Jakie macie plany na rok jubileuszowy?
– Jesienią wyjeżdżamy na koncerty w Polskę, na których grać
będziemy nowe piosenki, ale też te najbardziej znane w nowych
aranżacjach. Zamierzamy również wejść do studia i nagrać nowe
utwory.
Joanna Oreł

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Spacerem
po archiwum
,,WR”

W 2000 roku – jak wówczas pisaliśmy – ci,
o których głośno było na krajowej scenie
muzycznej – przyciągnęli tłumy mieszkańców,
nie tylko Rudy Śląskiej. Podczas Dni Rudy
Śląskiej zaśpiewali m.in. bracia Golec, zespół
Myslovitz, Kuba Sienkiewicz, Katarzyna
Nosowska z zespołem Hej, czy Shazza oraz
zespół Vox, który zresztą wystąpił także
podczas tegorocznych Dni Rudy Śląskiej.
(„WR”, 7.06.2000 r.).

Za nami kolejne Dni Rudy Śląskiej. To okazja do tego, by w ramach dodatku jubileuszowego na 25-lecie „Wiadomości Rudzkich” przypomnieć, jak przed laty wyglądała ta impreza i jakie gwiazdy koncertowały na wireckim targowisku. „Wiadomości Rudzkie” także były tam
obecne z aparatem.
Świętujący w 2006 roku 25lecie istnienia zespół Perfect
postanowił w ramach jubileuszu
zagrać na Dniach Rudy Śląskiej.
To było wielkie, ale także
i sentymentalne wydarzenie,
bo jak pisaliśmy wówczas na
łamach naszego tygodnika,
podczas wykonywania
utworu „Autobiografia”: „Już
po dwóch linijkach tekstu,
wokalista odwrócił mikrofon
w stronę publiczności, a później
wzruszony jej zachowaniem
uklęknął na scenie... Piękny
moment. Było ich zresztą
więcej... („WR”, 14.06.2006 r.).

Dwa lata temu na wireckim targowisku koncerty dało szereg gwiazd o bardzo zróżnicowanym
repertuarze, ale jedno jest pewne – dobra zabawa, frekwencja i pogoda w stu procentach
dopisały. Zagrali m.in. tacy artyści jak – Kamil Bednarek, Cleo, zespół Enej, Paweł Kukiz,
Mesajah, czy Mateusz Ziółko.

Dni Rudy Śląskiej z 1998 roku pokazały, jak
kapryśne bywają gwiazdy. Przed wyjściem
na scenę jednego z członków boys-bandu
LO-27, uparł się on, że bez ochrony nie
wyjdzie z autokaru i trzeba go było długo
przekonywać, żeby zmienił zdanie. Później
zresztą ta sama grupa zażyczyła sobie
dodatkowe podium, ponieważ muzycy
uznali, że nie byłoby ich widać dostatecznie
przez głośniki odsłuchowe ustawione na
scenie... („WR”, 10.06.1998 r.).
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DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

Koncertowe dni za nami

To były trzy dni
muzycznych doznań i wielu
niezapomnianych atrakcji!
Za nami Dni Rudy Śląskiej
2017, na których bawiło się

Foto: AL

Michał Szpak zaśpiewał w Rudzie Śląskiej swoje największe przeboje.

Foto: JO

Jedną z gwiazd sobotniego wieczoru był zespół Vox.

Janina Libera zaśpiewała podczas koncertu
„Gramy po Śląsku”.

Foto: AL

Piątkowy Cover Festival – Ikony Rocka był
gratką dla miłośników ostrego brzmienia.

Foto: AL

Foto: AL

Foto: AL

Nie zabrakło występów uczestników rudzkich
konkursów wokalnych i tanecznych.

Oprócz kilkunastu śląskich artystów
na scenie pojawił się Duo Fenix.

Foto: AL

Foto: AL

Publiczność dopisała podczas wszystkich koncertów.

W niedzielę zaśpiewał Grzegorz Poloczek,
Bartos Band oraz Kola i Jula.

Cała Ruda Śląska bawiła się
przy przebojach zespołu Universe.

Foto: AL

Legendarny zespół Dżem porwał rudzką publiczność.

Foto: JO

Podczas pierwszego dnia (9.06) minionych Dni Rudy Śląskiej największym
zainteresowaniem cieszył się występ Kasi
Moś – tegorocznej reprezentantki Polski
na konkursie Eurowizji, a także pozostałe
koncerty w ramach Cover Festival – Ikony
Rocka, podczas których można było
posłuchać zespołów KAT, VADER, CETI,
KRUK, Ścigani, Medulla i Alcoholica.
W tym dniu wystąpiły także zespoły:
Covernostra, Tandeta Blues Band,
Horrorscope i Kinior Reggae Sound
„Nalepa – Loebl”. Na zakończenie odbył
się pokaz świetlny „Fusion 2017”.
Z kolei w sobotę (10.06) na wireckim
targowisku zaprezentowali się artyści
śląskiej sceny muzycznej: Jacek Silski,
Karpowicz Family, Mirosław Szołtysek,
Janina Libera, Emi Band, Bajery, Duo
Fenix, Paweł Siluk-Steiner, Claudia i Kasia Chwołka i Krzysztof Procek.
Publiczność mogła posłuchać także koncertu zespołu Vox i gwiazdy wieczoru
– Michała Szpaka. Nie zabrakło także
występów
uczestników
rudzkich
konkursów wokalnych i tanecznych oraz
zespołu EMoudy.
Ostatni dzień świętowania (11.06)
dostarczył publiczności największych
emocji. Na zakończenie zagrał legendarny
zespół Dżem, który porwał rudzką
publiczność. Przed nim wystąpili: Gang
Olsena, Grzegorz Poloczek, Bartos Band
oraz Kola i Jula. Co więcej, 35-lecie
swojego istnienia świętował zespół
Universe, który wystąpił z Orkiestrą
Kameralną OKSAC, a lider grupy Henryk
Czich w imieniu zespołu odebrał tytuł
„Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
z rąk przewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Myszura oraz wiceprezydent,
Anny Krzysteczko. 
AL

Foto: AL

mnóstwo osób.

Zespół Emi Band zagrał swoje
najpopularniejsze utwory.
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Foto: AL

W piątek i niedzielę Dni Rudy Śląskiej poprowadzili
Monika Herman-Sopniewska i Arkadiusz Wieczorek.

Foto: AL

Studio „Wiadomości Rudzkich” odwiedziły największe gwiazdy.

Foto: AL

Foto: AR

Podczas Dni Rudy Śląskiej nie zabrakło atrakcji dla publiczności.

Kasia Moś – tegoroczna reprezentantka Polski
na konkursie Eurowizji.

Gang Olsena zagrał dla rudzian.

Zespół Universe otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”.

ŚWIĘTO MIASTA

Rudzianie licznie przybyli na koncert.

Gwiazdy tegorocznego świętowania
to Krzysztof Respondek i Jacek Kawalec.

Foto: UM

Na scenie pojawił się m.in. Maciej Lipina.

Foto: UM

Foto: UM

Rocznicę oddania miasta pod opiekę
św. Barbary świętowano w Bykowinie.

Foto: UM

Święto Herbu Miasta

Foto: UM

Jacek Kawalec i Krzysztof Respondek to gwiazdy tegorocznego święta
herbu Rudy Śląskiej, które odbyło się 6 czerwca. Uroczystości rocznicowe
rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Barbary w Bykowinie
o godz. 18. Oprawę mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta Halemba pod
dyrekcją Piotra Szczygioła oraz Chór św. Cecylii z parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Po uroczystości w kościele odbył się koncert
pt. „Śląskie śpiewanie” z udziałem Jacka Kawalca, Krzysztofa Respondka,
Macieja Lipiny, Kasi Grzesiek oraz 15-osobowego chóru Soul Hunters
Gospel Choir pod kierownictwem Katarzyny Pumy-Piaseckiej i zespołu
Frele. W programie zaprezentowane zostały m.in. piosenki Katarzyny Gaertner z musicalu „Pozłacany warkocz”. 
AW

Wśród wykonawców pojawiły się Frele.
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Centralna część Orzegowa będzie przebudowana. Niebawem ruszają prace budowlane. Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej
Jadwigi i Huloka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dwóch placów znajdujących się w tym miejscu. Powstanie także fontanna oraz przebudowane zostanie oświetlenie. Pojawi się także sporo zieleni oraz ławek. Inwestycja kosztować będzie ponad 3,5 mln zł, a jej realizacja potrwa 12 miesięcy.

Czas na rynek w Orzegowie

– W ciągu kilku ostatnich lat Orzegów
zmienił swoje oblicze. Wybudowana została
Burloch Arena oraz powstało Centrum Inicjatyw Społecznych, ale to nie koniec zmian.
Teraz zabieramy się za odnowienie historycznego centrum tej dzielnicy, a już w przyszłym roku, w ramach budowy Traktu Rudzkiego, rozpocznie się rewitalizacja parku
młodzieży oraz terenów zielonych w rejonie
wspomnianego Burlocha – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje
obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. Chodzi tu o kwartał pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej Jadwigi i Huloka. Najważniejszą jej częścią będzie przebudowa terenu
wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła
oraz aktualnie niezagospodarowanego terenu przy ul. Czapli (pomiędzy budynkiem
Centrum Inicjatyw Społecznych, a wybudowanym w ubiegłym roku parkingiem). –
W ten sposób powstaną połączone ze sobą
dwie przestrzenie: tzw. plac górny – wokół
kościoła oraz plac dolny – poniżej. Ich łącznikiem będzie istniejąca skarpa, na której
wybudowane zostaną schody oraz specjalna
pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na skarpie zostaną zainstalowane
specjalne stopnie do siedzenia – wylicza
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana zostanie również fontanna, która

będzie posiadać 5 dysz z podświetleniem.
Ciekawym elementem architektonicznym
będzie natomiast tzw. domek wodny, czyli
obiekt kubaturowy, w którym znajdować się
będzie automatyka i technologia wody
dla fontanny. – Będzie on architektonicznie
nawiązywać do tamtejszej zabudowy. Wykonany zostanie z cegły klinkierowej. Na obu
ścianach szczytowych zainstalowane zostaną podświetlone zegary – wylicza Piotr Janik.
W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie także fragment ul. Czapli.
Jezdnia od skrzyżowania z ul. Kard.
A. Hlonda w kierunku zachodnim będzie
miała charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Nawierzchnia na tym odcinku
będzie podniesiona o kilka centymetrów.
Do przebudowy nawierzchni placów oraz
ul. Czapli wykorzystane zostaną głównie
płyty i kostka granitowa. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie
znajdujące się w przebudowywanej przestrzeni, pojawią się także nowe oprawy
oświetleniowe. Ponadto zainstalowanych
zostanie ponad 30 nowych ławek oraz duża
pergola. Co ważne, podczas realizacji inwestycji nie zostanie pominięta zieleń, która
będzie stanowić ok. 36 proc. całości zagospodarowywanego terenu.
Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł,
a prace potrwają 12 miesięcy. – Aktualnie
przygotowywana jest umowa z wyłonionym
w przetargu wykonawcą, wkrótce nastąpi

przekazanie terenu budowy – informuje
Piotr Janik. Miasto stara się także o dotację
zadania ze środków unijnych. – W marcu
złożony został wniosek na doﬁnansowanie.
Teraz czekamy na jego ocenę formalną i merytoryczną. Staramy się o refundację 85
proc. wartości inwestycji – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym
roku zrealizowane już były pierwsze prace
mające przywrócić dawną świetność centralnej części Orzegowa. W rejonie ul. Czapli wybudowany został parking na 25
miejsc.
Władze Rudy Śląskiej myślą także o rewitalizacji innych miejsc w mieście. Jeszcze
w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa
niezagospodarowanej części zabytkowej
kolonii robotniczej Kaufhaus. Chodzi o rejon ul. Gwardii Ludowej 24 – 33. Powstanie
tam nowa droga dojazdowa, parkingi i chodniki oraz dużo zieleni. Inwestycja kosztować będzie ponad 850 tys. zł. Władze Rudy
Śląskiej planują też w Nowym Bytomiu kolejne przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji, m.in. przebudowę przestrzeni przed
Miejskim Centrum Kultury.
Ponadto opracowywana jest dokumentacja na przebudowę ul. Janasa w Rudzie.
– Opracowane zostały dwa warianty koncepcji. Jeden przy założeniu utrzymania ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania
z ul. Smołki do skrzyżowania z ul. Wolności,
a drugi przy założeniu zamknięcia dla ruchu

Najważniejszą częścią rewitalizacji będzie przebudowa terenu wokół
kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz przy ul. Czapli.
pojazdów na tym odcinku. Teraz z tych
dwóch wariantów podczas konsultacji
z mieszkańcami Rudy wybierzemy ten ostateczny, dla którego opracowana zostanie
cała dokumentacja projektowa – tłumaczy
Michał Pierończyk.
W mieście trwają również prace nad
opracowaniem dokumentacji projektowej
dotyczącej rewitalizacji pl. Niepodległości
w Goduli. Jego podstawą jest koncepcja,
która wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie
miejskie 2016” organizowany przez Śląski
Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki
oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Przypomnijmy też, że jeszcze w tym roku
w mieście rozpocznie się budowa Traktu

Rudzkiego, czyli rewitalizacja wybranych
zielonych przestrzeni, głównie w dwóch centralnych dzielnicach miasta – Nowym Bytomiu i Wirku. Inwestycja ta ma kosztować ok.
8,3 mln zł, z czego ponad 6 mln zł stanowić
będzie unijne doﬁnansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014 – 2020. W ramach tej inwestycji
rewitalizowane będą również tereny w Orzegowie. Chodzi o park młodzieży w oraz tereny zielone w rejonie Burloch Areny.
Ponadto w tym roku w mieście planowane
jest rozpoczęcie rewitalizacji wybranych podwórek. Gotowa jest już dokumentacja projektowa, a władze miasta złożyły już wniosek
o doﬁnansowanie tej inwestycji ze środków
unijnych.
TK

Kolejne rowerowe inwestycje będą realizowane w Rudzie Śląskiej. Jeszcze w tym roku w mieście wybudowana zostanie m.in. ponad dwukilometrowa ścieżka rowerowa wiodąca od
ul. Chryzantem w Rudzie do ul. Niedurnego przy DTŚ w Chebziu. Podobna inwestycja realizowana będzie wzdłuż przebudowywanej obecnie ul. Górnośląskiej. Rozpocznie się także budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte. Ponadto rudzki magistrat zlecił opracowanie dokumentacji na kolejnych 8,3 km dróg rowerowych.

Będą kolejne drogi dla rowerzystów

– Z każdym rokiem w mieście przybywa
ścieżek rowerowych i ten trend chcemy utrzymać, bo rowerzyści na drodze powinni czuć
się bezpiecznie – zaznacza prezydent miasta
Grażyna Dziedzic.
Do końca listopada wzdłuż ul. Zabrzańskiej powstanie licząca ponad 2 km ścieżka
rowerowa łącząca ul. Chryzantem (przy granicy z Zabrzem) z ul. Niedurnego (przy zjeździe z DTŚ). Ścieżka zlokalizowana zostanie
poza jezdnią i chodnikiem, a w niektórych
miejscach oddzielona będzie od ulicy pasami
zieleni. Na terenie Chebzia poprowadzona
będzie na zasadach ogólnych ul. Styczyńskiego, następnie Szafranka, przez zabytkowe osiedle robotnicze, dalej zaś przez tory
kolejowe, kostką wzdłuż Drogowej Trasy
Średnicowej do ul. Niedurnego, gdzie łączyła się będzie z obwodową trasą rowerową.
Inwestycja kosztowała będzie miasto niecałe
900 tys. zł.
Udogodnieniem dla wielbicieli dwóch kółek będzie też licząca 1,3 km ścieżka, która
połączy istniejącą przy ul. 1 Maja drogę ro-

werową z ul. Górnośląską. Ścieżka poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte i Katowickiej. Na odcinku od centrum
handlowego Plaza do ronda Górników ulica
zostanie zawężona, odnowiona zostanie też
jej nawierzchnia. Wyremontowany zostanie
również odcinek ul. Katowickiej. – Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót odbędzie się w drugiej połowie roku, zaś zakończenie inwestycji planujemy na maj/czerwiec
2018 roku – tłumaczy Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM.
Przypomnijmy również, że aktualnie trwa
przebudowa ul. Górnośląskiej w Bykowinie
od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha. W ramach tej inwestycji zostanie zmodernizowana infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
Obecnie po stronie północnej na całej długości tego odcinka ul. Górnośląskiej znajdują
się chodniki i ścieżki rowerowe odseparowane od siebie oraz jezdni pasami zieleni i ten
układ się nie zmieni. Natomiast po stronie
południowej podobne rozwiązanie zostanie

zastosowane od ul. Gwareckiej do ul. Poloczka. Także w ramach przebudowy ul. Piastowskiej w Rudzie, na odcinku od ul. Konopnickiej do granicy z Bytomiem, powstaną
ścieżki rowerowe poza jezdnią. Miasto aktualnie jest na etapie prowadzenia prac projektowych. Dokumentacja przygotowywana jest
też na przebudowę ul. Wolności, od ul. Bankowej po skrzyżowanie z ul. Zabrzańską.
Kolejne zmiany w rudzkiej sieci dróg rowerowych dotyczyły będą liczącej około 30 km
obwodowej trasy rowerowej. Miasto zleciło
wykonanie dokumentacji związanej z „ulepszeniem” jej trzech etapów. Pierwszy projekt
zakłada budowę ścieżki przy ul. Niedurnego
na odcinku od ul. Podgórze do ul. Planty Kowalskiego. Droga rowerowa będzie przebiegała w miejscu dotychczasowej zieleni przydrogowej. Druga inwestycja powstanie w Kochłowicach, wzdłuż ul. Kochłowickiej, na odcinku
od ul. Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady
A4. Ostatnia dokumentacja uwzględniała będzie odcinek od ul. Joanny do ul. Karola Goduli przez ulice Starą i Pawła.

W przyszłości rowerzyści doczekają się
również bezpiecznego przejazdu na odcinku
od wiaduktu autostrady A4 do ul. Nowy
Świat przy przejeździe kolejowym w Halembie. Na tym odcinku ul. Halembskiej w pasie
zieleni powstanie ścieżka i chodnik. Do końca sierpnia powinien zostać wyłoniony wykonawca prac projektowych. Do końca sierpnia powinna być również gotowa dokumentacja projektowa na ścieżkę rowerową wzdłuż
ul. 1 Maja, na odcinku od gazowni do ul. Tołstoja. Droga ta połączyłaby istniejące aktualnie ścieżki.
W najbliższym czasie wyłoniony zostanie
też wykonawca prac projektowych związanych z budową kilku ścieżek rowerowych na
granicy Wirku, Czarnego Lasu i Bielszowic.
Pierwsza z nich łączyła będzie nowy odcinek
ul. Bukowej ze skrzyżowaniem ulicy Głównej i Różyckiego. Droga poprowadzona zostanie wzdłuż ul. 1 Maja, obok Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2. Dalej trasa kontynuowana będzie deptakiem zlokalizowanym
między ulicami 1 Maja i Kokota wprost do

ul. Głównej. Odcinki drogi rowerowej powstaną też: od skrzyżowania na Czarnym
Lesie wzdłuż ul. Kokota do ul. Cynkowej
oraz ul. Czarnoleśnej do ul. Kazimierza.
Ścieżka rowerowa powstanie też na całym
odcinku ul. Głównej, od strony północnej.
Przy szpitalu łączyła się będzie ze ścieżką,
która powstanie wzdłuż ul. Kokota, na odcinku Cynkowa – Partyzantów.
Bielszowice doczekają się też ścieżki, która połączy ul. Bielszowicką z ul. Gęsią. Trasa
pobiegnie ulicą Bielszowicką, Powstańców
Śląskich, za Domem Kultury, następnie ulicą
Ogrodniczą i Kokota do Gęsiej, gdzie łączyła
się będzie z istniejącą ścieżką prowadzącą do
granicy z Zabrzem. – Dokumentacja projektowa powinna być gotowa do końca przyszłego roku – zapowiada Bartosz Wójcik.
W Rudzie Śląskiej jest ponad 15,6 km
dróg rowerowych, 3,7 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 4 km pasów ruchu dla rowerów. Do tego dochodzi blisko 58 km szlaków
rowerowych. Łącznie daje to rowerzystom
do dyspozycji ponad 73 km tras.
DR
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Można już oglądać wybrane mieszkania w TBS-ach przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Rudzie Śląskiej. Inwestycja ma się zakończyć w połowie lipca br. Dzięki współfinansowaniu inwestycji z budżetu miasta najemcy nie będą musieli wpłacać 25% wartości lokalu. W ten sposób mieszkania będą bardziej przystępne dla przeciętnej „kieszeni”. To jednak nie jedyne TBS-y,
jakie mają powstać w mieście. W najbliższym czasie planowana jest jeszcze budowa mieszkań przy ul. Tomanka. W tym przypadku trzeba będzie jednak wpłacić 25% kosztów budowy
mieszkania.

Nowe mieszkania w TBS-ach coraz bliżej

Inwestycja przy ul. Kędzierzyńskiej
i Czempiela realizowana jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Dombud”
Sp. z o.o. Udział miasta w tej inwestycji ma
wynieść ponad 5,5 mln zł. – Dzięki naszej
partycypacji najemcy nie będą wpłacali
25-procentowego udziału w kosztach budowy
lokalu, który w innych przypadkach jest pobierany przez TBS i zwracany w przypadku
zakończenia najmu – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
TBS „Dombud” buduje 5 budynków,
w których znajdzie się 165 mieszkań. Miasto
uczestniczy finansowo w budowie 3 budynków, czyli w sumie 99 mieszkań. – Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 lipca.
Zawarcie umów najmu ma z kolei nastąpić
we wrześniu tego roku. Mieszkania będą oddawane w standardzie „pod klucz”, można
więc będzie szybko się do nich wprowadzić –
zapowiada wiceprezydent Michał Pierończyk.
Lokale będą miały powierzchnię od 46 do
73 m2. Każdy z nich będzie wyposażony
w panele, płytki ceramiczne, wannę, ubikację, umywalkę, armaturę, zlewozmywak oraz
kuchenkę elektryczną z piekarnikiem.
Aby móc ubiegać się o mieszkanie, należy
wykazać brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Rudzie Śląskiej (za wyjątkiem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta) oraz spełnić kryterium dochodowe, zróżnicowane w zależności od liczby osób w gospodarstwie domo-

wym. – Pierwszeństwo zawarcia umowy będą
miały osoby, które wychowują co najmniej
jedno dziecko własne albo przysposobione
lub posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego miasta Ruda Śląska – mówi Anna
Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw
Lokalowych UM.
Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 13.30 można oglądać mieszkania
wskazane przez TBS „Dombud”. – Osoby
zainteresowane zobaczeniem mieszkań nie
muszą się nigdzie zapisywać. Wystarczy, że
przyjdą na miejsce inwestycji, tam zostaną
odpowiednio pokierowane – informuje Anna
Stemplewska. – Akcja będzie prowadzona do
czasu zasiedlenia wszystkich mieszkań – dodaje.
TBS „Dombud” Sp. z o.o. w trzecim kwartale 2017 r. będzie pobierać od najemców
czynsz w wysokości 14,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Spisanie umowy najmu poprzedzone będzie obowiązkiem spisania umowy rezerwacyjnej pomiędzy ewentualnym najemcą a TBS „Dombud”, a także
wpłatą kaucji mieszkaniowej, której wysokość odpowiada dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal.
Druk wniosku dostępny jest na stronach
internetowych miasta www.rudaslaska.bip.
info.pl, www.rudaslaska.pl, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (pl. Jana
Pawła II 6), w Wydziale Spraw Lokalowych
UM oraz na stronie internetowej TBS DO-

MBUD Sp. z o.o. www.tbsdombud.eu. Do
wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o dochodach z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Punkt 4. wniosku, dotyczący
zajmowanego lokalu mieszkalnego, powinien być potwierdzony przez właściciela,
bądź administratora budynku, w którym
wnioskodawca aktualnie mieszka. Wnioski
należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców UM.
Drugą inwestycję, przy ul. Tomanka
w dzielnicy Orzegów, realizuje Regionalne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. – Spółka odeszła od początkowej
koncepcji najmu z docelową własnością
z warunkiem wpłaty 50% ceny zakupu mieszkania wyliczonej po ustaleniu kosztów związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z nowymi zasadami, przyszli najemcy zobowiązani będą do partycypowania w kosztach budowy mieszkań w wysokości 25% – zaznacza
Anna Stemplewska.
Wielorodzinny budynek będzie mieścił 44
lokale: 3 mieszkania jednopokojowe o powierzchni ok. 38 m2, 36 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od ok. 54 m2 do 59 m2
oraz 5 trzypokojowych o powierzchni od prawie 70 m2 do ok. 72 m2. W podziemnym garażu znajdą się 44 miejsca parkingowe. Stawka
czynszu będzie wynosiła 12 zł/m2. Koniecznym będzie także spełnienie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz nieposiadanie tytułu prawne-

Budowa mieszkań przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela ma się zakończyć w lipcu.
go do innego lokalu mieszkalnego. Budynki
będą w połowie zasiedlone przez osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko własne
lub przysposobione.
Wnioski o najem lokalu mieszkalnego
można składać w siedzibie RTBS Sp. z o.o.
w Chorzowie przy ulicy Dworcowej 3/3 lub
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Aktualnie
RTBS przygotowuje się do złożenia wniosku
w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowania zwrotnego. Nabór trwa do
końca września br.
Warto dodać, że miasto wybuduje jeszcze
50 mieszkań komunalnych u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w dzielnicy Orzegów.
W kwietniu br. została podpisana umowa na
realizację tej inwestycji. Jej wartość to
7,5 mln zł, a wykonawca na wybudowanie

mieszkań ma dwa lata. Umowa ma formułę
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca ma przygotować dokumentację budowlaną, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia
oraz wykonać prace budowlane. Wkrótce zostanie przedstawiona koncepcja architektoniczna obiektu i zagospodarowania terenu.
Powierzchnia każdego z lokali wyniesie
co najmniej 45 m². Mają to być mieszkania
z łazienką i kuchnią lub, w wyjątkowych sytuacjach, z aneksem kuchennym. Mieszkania
zostaną wykończone w standardzie zbliżonym do deweloperskiego. Ponadto teren wokół budynków zostanie zagospodarowany,
powstanie tam mała architektura oraz zostaną nasadzone drzewa. Aktualnie lista oczekujących na mieszkanie komunalne w Rudzie
Śląskiej liczy 1262 pozycje.
WG

Zachowanie dotychczasowych drzew, odtworzenie historycznych alejek, instalacja nowego oświetlenia i monitoringu, a także budowa kawiarenki – to główne założenia rewitalizacji Placu
Niepodległości w Rudzie Śląskiej – Goduli. Podczas warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami zaprezentowano uaktualnioną koncepcję zagospodarowania tego miejsca oraz pierwsze
efekty prac nad dokumentacją projektową.

Jak ma wyglądać pl. Niepodległości?

– Od momentu powstania, czyli od 1929 roku, planty nie były poddawane rewitalizacji,
w związku z czym doszło do degradacji technicznej i przestrzennej – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, ze planowane prace
przywrócą piękno tego miejsca. Po liczbie
mieszkańców korzystających z uroków innych
rudzkich parków widzimy, że przywracanie do
życia takich miejsc jest zasadne i oczekiwane
przez rudzian – dodaje.
Koncepcja przebudowy pl. Niepodległości,
która jest efektem ubiegłorocznych warsztatów z mieszkańcami, zakłada wydzielenie
dwóch stref na placu. – Pierwsza z nich, znajdująca się od strony przystanku autobusowego, miałaby charakter reprezentacyjny. To tu
zlokalizowany zostałby budynek projektowanej
kawiarni oraz zainstalowane wodne tryskacze.
Druga część, zdecydowanie większa, miałaby
charakter rekreacyjny. Zostaną tu odbudowane alejki, a także utworzona zostanie instalacja odwołująca się do bogatej historii dzielnicy – podkreśla dr inż. arch. Marek Janik, któ-

ry koordynuje prace zespołu ekspertów przygotowujących koncepcję zagospodarowania
placu.
Mieszkańcy podczas warsztatów zapoznali
się z gotową koncepcją oraz mogli ujrzeć
pierwsze efekty prac nad dokumentacją projektową. Proponowali także jeszcze pewne rozwiązania, m.in. wskazali miejsce pod montaż
stojaków rowerowych, zgłosili także postulat
uporządkowania po przebudowie placu zasad
parkowania busów, które aktualnie mają w rejonie placu wyznaczone miejsce do postoju.
Jednym z najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców założeń dotyczących przebudowy pl. Niepodległości jest zachowanie
drzew rosnących na placu. – Są one niewątpliwie bogactwem tego miejsca. Dlatego w projekcie zostaną one wyeksponowane. Pojawią
się wokół nich ławeczki, część z nich chcemy
również podświetlić. Planujemy również uporządkowanie pozostałej zieleni oraz ewentualne nowe nasadzenia – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Rudzki Informator Samorządowy

W północnej części placu, oprócz budynku
kawiarni oraz zainstalowanych tryskaczy, zaplanowano instalację małego budynku, w którym miałoby się znaleźć w pełni zautomatyzowane WC. Ta część placu z uwagi na to, że
byłaby utwardzona, mogłaby też w przyszłości
być wykorzystywana pod organizację wystaw
lub jarmarków. Natomiast cała przestrzeń placu wzbogacona ma być nowymi ławkami oraz
energooszczędnym oświetleniem. Plac objęty
ma zostać monitoringiem, ponadto pojawiła
się również propozycja ogólnodostępnego
wi-fi.
Ważną częścią koncepcji rewitalizacji godulskich plant jest nawiązanie do historii.
W części skwerowej placu ma być zainstalowana ławeczka z rzeźbą Karola Goduli, z którego
postacią tak bardzo jest związana ta dzielnica
miasta. Dodatkowo w miejscu aktualnie nieczynnej fontanny miałaby powstać instalacja
roboczo nazwana „godulskim światowidem”.
– Miałaby ona charakter edukacyjny. Mogłaby
pokazywać kierunki lokalizacji obiektów prze-

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

mysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne
przez aplikację – wylicza dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik z zespołu ekspertów przygotowującego koncepcję architektoniczną.
Autorzy koncepcji chcąc rozwijać edukacyjny i historyczny wymiar przyszłej inwestycji szukają osób związanych z Godulą, które
mają wiedzę historyczną o tej dzielnicy lub
dysponują archiwalnymi materiałami. Osoby
te mogą kontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
UM Ruda Śląska pod adresem mailowym:
media@rudaslaska.pl.
Rozpoczęte prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej mają się zakończyć do
31 sierpnia br. Gotowy projekt budowlany będzie już podstawą do wykonania inwestycji.
Jej realizacja, w zależności od wartości prac,
mogłaby się rozpocząć nawet w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że koncepcja przebudowy
pl. Niepodległosci w ubiegłym roku wygrała

konkurs „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”
organizowany przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów oraz katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego celem było
opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych tzw. przestrzeni problemowych
w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.
Dla każdej z czterech uczestniczących w projekcie przestrzeni powołane zostały cztery zespoły projektowe. Tworzyli je specjaliści z zakresu architektury, urbanistyki, ekonomii i socjologii.
Warunkiem wykorzystania opracowanej
koncepcji było zaangażowanie zespołu w pracy nad projektem budowlanym. Od początku
realizacji tego projektu w prace nad nim zaangażowani zostali mieszkańcy. Podczas pierwszych warsztatów konsultacyjnych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku, mieszkańcy
wskazywali kierunku zagospodarowania tego
miejsca. To one były podstawą do opracowania koncepcji.
WG
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O BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Harmonogram budżetu
obywatelskiego

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad
500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły
władze Sopotu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizowany został w 2014 r.
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio
decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które następnie są weryﬁkowane. Pozytywnie zweryﬁkowane poddawane są pod głosowanie mieszkańców.
Ostatnim etapem jest realizacja zwycięskich projektów.

Podział środków
W 2018 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 815 000 zł, w tym:

•

do 23 czerwca – składanie wniosków

•

do 31 lipca – weryﬁkacja złożonych wniosków

•

1-4 sierpnia – zawiadamianie wnioskodawców
o wynikach weryﬁkacji wniosków

•

do 4 sierpnia – publikacja wykazu zadań będących
przedmiotem głosowania

•

4-15 września – głosowanie mieszkańców

•

do 27 września – weryﬁkacja oddanych głosów
i liczenie głosów ważnych

•

do 29 września – ogłoszenie wykazu zwycięskich
projektów

Punkt informacyjno-doradczy

•

1 000 000 zł na zadania ogólnomiejskie (zadania które mają służyć zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),

W czasie składania wniosków funkcjonować będzie punkt
informacyjno-doradczy, zlokalizowany w Biurze Obsługi
Mieszkańców w Urzędzie Miasta, przy pl. Jana Pawła II 6.

•

1 815 000 zł na zadania o charakterze lokalnym – po 165 000 zł dla każdej dzielnicy (Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

Informacje o głównych założeniach budżetu obywatelskiego
oraz o terminach wynikających z harmonogramu udzielane są
również telefonicznie, tel. 32 244-90-00 wew. 1370.

www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski
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SKŁADANIE WNIOSKÓW

Jak zgłosić projekt?
Projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Rudy Śląskiej.
Zgłoszenia zadania dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku, sporządzonego zgodnie z obowiązującym wzorem.
Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że na jednym formularzu wniosku można zgłosić tylko jedno zadanie.

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres geoportalu:
http://rudaslaska.geoportal2.pl
2. Po wyświetleniu się strony startowej geoportalu, wybieramy edycję
mapy w trybie publicznym.
3. Aby uzyskać dostęp do danych adresowych geoportalu, należy w panelu „Warstwy”, znajdującym się po lewej stronie ekranu, zaznaczyć do
wyświetlenia warstwy „Działki”, „Budynki” oraz „Adresy”. Treść mapy
aktualizuje się automatycznie.

Wraz z wnioskiem składana jest lista poparcia z podpisami co najmniej
30 pełnoletnich mieszkańców Rudy Śląskiej.
Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego
weryﬁkacji, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.
Wnioski (wraz z załącznikami) można:
• przesyłać do Urzędu Miasta listownie, na adres: Urząd Miasta Ruda
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
• złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda
Śląska.
Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów, które mają być realizowane na terenach stanowiących zasoby
miasta. Co ważne muszą spełniać warunek ogólnodostępności tzn. muszą
być dostępne dla wszystkich mieszkańców, przy czym korzystanie z nich nie
może być biletowane ani płatne.

Jak sprawdzić,
kto jest właścicielem terenu?

4. Następnie na wyświetlonej mapie odnajdujemy szukany teren. Chcąc
uzyskać informacje dotyczące działki, z listwy narzędziowej znajdującej się w lewym, górnym rogu mapy, wybieramy ikonkę oznaczoną
literką „i”, a następnie wskazujemy obszar zawarty w granicach działki.
5. Na ekranie monitora wyświetli się okno zawierające informacje
o szukanym terenie, takie jak: kto jest właścicielem działki, jej numer,
powierzchnia i numer księgi wieczystej. W zależności od wielkości monitora, rozmiar okna można dostosować poprzez zmianę jego wielkości
tak, aby informacje wyświetlały się w sposób czytelny.

Informacja
o własności gruntu

www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski
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Weryﬁkacja wniosków

W przypadku gdy złożony wniosek zawiera braki formalne lub nie zawiera
istotnych informacji potrzebnych do oceny możliwości realizacji zadania,
osoba składająca wniosek jest o tym fakcie informowana, następnie ma
5 dni na uzupełnienie wniosku o potrzebne dane.
W procesie weryﬁkacji zostaną odrzucone wnioski, które:
• zakładają realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącznie projektu lub planu realizacji zadania,
• naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym
prawa własności,

•
•

•
•

zakładają realizację zakresu rzeczowego zaliczonego do wydatków na
zakupy inwestycyjne lub wydatków bieżących na wyposażenie,
pozostają w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wymagają nakładów ﬁnansowych przekraczających limity określone
dla danego rodzaju zadania,
po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego zadania.

Po zakończeniu weryﬁkacji wszystkich zgłoszonych wniosków Prezydent Miasta pisemnie zawiadomi wnioskodawców (w tym samym czasie)
o wynikach weryﬁkacji drogą elektroniczą, a w przypadku braku takiej możliwości – drogą pocztową.

GŁOSOWANIE
Wykaz miejsc do głosowania
l.p.

1.

Nazwa
punktu

Urząd Miasta
Ruda Śląska

Adres punktu

Godziny
urzędowania

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: od
8.00 do 16.00
czwartek:
8.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00

2.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

3.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

4.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 4

5.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

6.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 17.00

7.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota: od 11.00 do 15.00

8.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek:
od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek:
od 11.00 do 18.00

9.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

10.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00

11.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

12.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

13.

Miejska Biblioteka
Publiczna
Centrum Inicjatyw
Społecznych
– Stara
Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

14.

Miejska Biblioteka
Publiczna
Centrum Inicjatyw
Społecznych
– Stary
Orzegów

Orzegów
ul. kard.
A. Hlonda 29

poniedziałek – piątek: od
11.00 do 18.00
sobota:
od 11.00 do 15.00

15.

Zespół Szkół Nr 1

Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: od
8.00 do 16.00

www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski
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Zasady głosowania
•

Głosowanie rozpocznie się nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych po
dniu opublikowania wykazu zadań poddanych pod głosowanie.

•

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Rudy Śląskiej.

•

Każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz, wskazując nie więcej, niż jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz jedno zadanie o charakterze lokalnym, realizowane w dowolnej dzielnicy
miasta.

Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną
kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po
uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu
podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.
Swój głos można oddać za pośrednictwem platformy SEKAP (System
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do serwisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania dostępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

Wyniki głosowania
Po zakończeniu głosowania przeprowadzona
zostanie weryﬁkacja oddanych głosów.
Za karty nieważne uznane zostaną karty:
•

wypełnione nieczytelnie i niezawierające
wymaganych danych, zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub
podpisu,

•

zawierające więcej skreśleń, niż wymagane
maksymalnie jedno skreślenie na projekt
o charakterze ogólnomiejskim oraz jedno
na zadanie o charakterze lokalnym,

•

zawierające nieprawdziwe dane,

•

wypełnione przez osoby
nieuprawnione do głosowania.

Wyniki głosowania opublikowane zostaną
do 29 września 2017 r.

UWAGA!

Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą
osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty
zostaną uznane za nieważne.

PROJEKTY DO REALIZACJI
Wybór projektów

Niewykorzystane środki

Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę
głosów, jednak nie mniej niż 30.
Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę
głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największą liczbę głosów.

Niewykorzystane środki w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent
Miasta może przesunąć na inne zadania. W pierwszej kolejności środki te
wykorzystane będą w ramach danej dzielnicy (według liczby uzyskanych głosów – na zadania, na które wystarczy środków).
Środki niewykorzystane w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na
możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów
w skali miasta.

www.rudaslaska.pl/budzet-obywatelski

www. wiadomoscirudzkie. pl

HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Czeka Cię pracowity
tydzień. Masz szansę na ﬁnansowy sukces, jeśli tylko będziesz
działać ostrożnie i cierpliwie.
Byk – Postaraj się żyć aktywnie,
ale unikaj nagłych zrywów na
siłowni lub ﬁtnessie. Trenuj
zgodnie z własnym tempem.
Bliźnięta – Wreszcie poczujesz,
że nadszedł właściwy czas na
poważną relację, a nie frustrujące randki w ciemno.
Rak – Śmiało realizuj swoje
plany, bo los sprzyja odważnym.
W miłości także więcej sukcesów. Serce znów zabije Ci mocniej.
Lew – Uważaj na krewnych,
którzy lubią kłamać. Nie każdemu musisz ciągle pomagać czy
okazywać dobre serce.
Panna – Poczekaj trochę z wprowadzeniem w życie planowanych zmian. Wykaż odrobinę
cierpliwości, a wszystko się ułoży.

ROZRYWKA | 14.06.2017
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Waga – W Twoim związku nie
dzieje się najlepiej. Nie słuchaj
rad innych. Zdaj się na swoją intuicję i nie bój się rozmawiać.
Skorpion – Od dłuższego czasu
wyglądasz jak gradowa chmura.
Wszystko Cię złości i denerwuje. Postaraj się to zmienić.
Strzelec – Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa i ciesz się tym,
co przyniesie Ci los.To z pewnością doda Ci skrzydeł.
Koziorożec – Jeśli szukasz kogoś, kto pomoże Ci rozwiązać
problemy, pomyśl o zaradnym
przyjacielu. Na pewno Cię nie zawiedzie.
Wodnik – To bardzo szczęśliwy
czas w Twoim życiu. Co więcej,
niebawem spełni się Twoje najskrytsze marzenie. Pozwól sobie na relaks.
Ryby – Nie zamartwiaj się
o przyszłość, bo nie warto. Lepiej otwórz się na pozytywne
zmiany, które niebawem nastąpią.

KRZYŻÓWKĘ
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WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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Poziomo: 1 – symbol władzy królewskiej, 5 – piewik, 8 – odpadki przy młóceniu zboża, 9 – strawa, 11
– taniec hiszpański, 12 – gratka, 15 – dowódca kozaków, 17 – gemma, 20 – wermut jugosłowiański, 21
– bukiet zasuszonych kwiatów, 24 – krótki dowcipny
utwór sceniczny, 25 – gra, 28 – lasy górskie, 29 –
tarlak, 32 – imię żeńskie, 33 – styl pływacki, 36 –
szata duchownych protestanckich, 39 – ptak z rodziny nektarników, 42 – gąsienica, 43 – pierw. chem. 45
– pracownik folwarczny, 46 – stolica Omanu, 47 –
zabytek przeszłości.
Pionowo: 1 – legenda, 2 – „uśmiechnięty pierwiastek”, 3 – ostoja, podwalina, 4 – chwast z rodz. traw,
5 – bąk, fryga, 6 – małpiatka z Madagaskaru, 7 – mit.
gr. matka Perseusza, 10 – roślina z gat. wrzosowatych, 13 – imię żeńskie, 14 – kram z tanim mięsem,
16 – rockowy zespół muz. 17 – długa bluza, 18 – biała broń sieczna, 19 – ludowy poeta muzułmański, 21
– bylina zwana „cukrowe korzonki”, 22 – kaszalot
mały, 23 – szkodliwy chrząszcz z rodz. kózek, 26 –
kolor, 27 – daszek na przystanku, 30 – gat. skowronka, 31 – jedn. powierzchni, 34 – stan upadku, 35 –
gat. nietoperza, 37 – ptak z rodz. ibisów, 38 – ryba
z kolcem jadowym, 40 – grube płótno, 41 – męczy
dłużnika, 44 – mit. egip. bóstwo księżyca i czasu.
Hasło krzyżówki nr 13 brzmiało: Nadzieja to kapitał życia. Nagrodę otrzymuje Katarzyna Żur. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego
36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Brajan Michalczewski
syn Doroty i Marka
ur. 24.05. (3200 g i 54 cm)

Zosia Warcholik
córka Angeliki i Marcela
ur. 25.05. (2840 g i 51 cm)

Filip Hanzel
syn Doroty i Piotra
ur. 26.05. (3340 g i 52 cm)

Wojciech Czachor
syn Katarzyny i Jarosława
ur. 26.05. (3380 g i 55 cm)

Martyna Stroba
córka Marleny i Karola
ur. 26.05. (3325 g i 53 cm)

Ksawery Wójcik
syn Moniki i Macieja
ur. 10.05. (1895 g i 44 cm)

Emilia Stefanowicz
córka Magdaleny i Kamila
ur. 26.05. (2805 g i 51 cm)

Wiktoria Piątek
córka Soni i Grzegorza
ur. 31.05. (3345 g i 54 cm)

Szymon Garczyński
syn Marzeny i Piotra
ur. 29.05. (4180 g i 56 cm)

Maja Szykowic
córka Danuty i Łukasza
ur. 30.05. (3640 g i 54 cm)

Córki
Magdaleny
i Tayfura
Yelin
ur. 29.05.
(2070,
2780 g
i 52,45 cm)

REKLAMA

Alicja Krzyżanowska
córka Kamili i Radosława
ur. 29.05. (3980 g i 57 cm)

Alicja Namysło
córka Dominiki i Krzysztofa
ur. 31.05. (3850 g i 58 cm)
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Dzień Ciepłownika 2017
w WĘGLOKOKSIE ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Tradycyjnie na zakończenie sezonu grzewczego pracownicy spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. obchodzili swoje święto – Dzień Ciepłownika. Było
uroczyście i sportowo, a obchody stały się okazją do podsumowania wyników działalności biznesowej spółek, wręczenia odznaczeń państwowych oraz uhonorowania jubilatów świętujących długoletni staż pracy.
W tym roku obchody Dnia Ciepłownika
trwały dwa dni i były organizowane dla całej
Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA. Rozpoczęły się one 26 maja w Hotelu
Marysin Dwór w Katowicach, gdzie zaproszonych gości witała górnicza orkiestra dęta
z kopalni Staszic oraz Zarząd WĘGLOKOKS
ENERGIA. W gronie gości znaleźli się ks.
bp Marek Szkudło – biskup pomocniczy Metropolii Katowickiej, Leszek Banaszak
– Radca Ministra w Ministerstwie Energii,
Tomasz Bednarek – zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Sławomir Obidziński – prezes Zarządu WĘGLOKOKS S.A.,
Tomasz Rogala – prezes Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Jacek Szymczak – prezes
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
Damian Bartyla – prezydent Bytomia, Jarosław Grzesik – przewodniczący Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
Solidarność oraz prezesi Zarządów Spółek
z Grupy Kapitałowej Węglokoks i spółek
WĘGLOKOKS ENERGIA, a także członkowie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS
ENERGIA.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe. Złotą
Odznakę Honorową za Zasługi dla woj. śląskiego przyznaną w kwietniu br. z rąk zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki
i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego Tomasza Bednarka odebrał Zarząd WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., a Odznakę
Honorową za Zasługi dla Energetyki otrzymał Jacek Boroń – Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
Wyróżniono również m.in. pracowników
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.,
którzy otrzymali odznaczenia: Brązowy
Krzyż Zasługi – Jerzy Warmuziński – Prezes
Zarządu, Medal za Długoletnią Służbę: Stefan Ciura – Aparatowy uzdatniania wody,
Grzegorz Głąbicki – Maszynista kotłów, Janusz Osman – Maszynista kotłów. Odznaczenia państwowe wręczył I Wicewojewoda
Śląski Jan Chrząszcz.
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Energetyki z rąk radcy ministra w Ministerstwie
Energii Leszka Banaszaka odebrali: Grzegorz Bizoń – Dyrektor ds. Technicznych, Janusz Guzenda – Główny specjalista – Dyspozytor sieci i Janusz Mruk – Maszynista turbozespołu parowego.
Ponadto uhonorowano dyplomami także
pracowników z długoletnim stażem pracy,
którzy w Spółce przepracowali od 20 do 45
lat.
W czasie uroczystości poproszono o wypowiedź odznaczonego Brązowym Krzyżem
Zasługi Prezesa Jerzego Warmuzińskiego,
który poinformował, że Spółka WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP jest wiodącym do-

stawcą ciepła systemowego w Rudzie Śląskiej. Priorytetem dla Spółki obecnie są prace
nad przystosowaniem źródła Elektrociepłowni Mikołaj do wymagań Dyrektywy IED
i konkluzji BAT wraz z rozbudową źródła
w oparciu o zdywersyfikowaną bazę paliwową, w tym paliwo pochodzące z odpadów
komunalnych.
W związku z powyższym Spółka zamierza
zmodernizować instalacje oczyszczania spalin dla kotłów istniejących (które na chwilę
obecną spełniają wymogi do roku 2022) oraz
wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych w tym
źródle. Te działania, połączone z koncentracją produkcji, pozwolą na zwiększenie
w Elektrociepłowni Mikołaj produkcji ciepła
i energii elektrycznej w skojarzeniu.
Spółka opracowała kartę informacyjną
projektu. Obecnie jest ona na etapie opracowania wielowariantowej koncepcji modernizacji źródła Elektrociepłowni Mikołaj oraz
raportu oddziaływania na środowisko. Jednocześnie prowadzone są działania techniczno-przygotowawcze.
Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP jest ujęty w Planie Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na lata
2016-2020.
Ponadto Jerzy Warmuziński poinformował, iż WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp.
z o.o. w Rudzie Śląskiej zdobył tytuł Gepard
Biznesu 2016 z 11% wzrostem wartości firmy w okresie od marca 2014 do marca 2016
r., zaś statuetkę Prezes odebrał w maju br.
Nagroda Gepard Biznesu jest przyznawana od 2006 r. przez Instytut Europejskiego
Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r.
W najnowszej edycji rankingu dynamicznych firm porównywane były wartości rynkowe w okresie marzec 2014 – marzec
2016 według metodologii opracowanej przez
Instytutu Europejskiego Biznesu.
Dane do badań polskich firm dostarczyły
wywiadownie InfoCredit i Bisnode.
– Gepard Biznesu to dla nas wielkie wyróżnienie, które potwierdza naszą bardzo dobrą kondycję ekonomiczno-finansową – powiedział Prezes Zarządu Jerzy Warmuziński.
Obchody Dnia Ciepłownika uświetnił
koncert Żeńskiej Orkiestry Salonowej a także występ uczniów Szkoły Baletowej z Bytomia.
Kolejnego dnia obchody przeniosły się do
Szczyrku, gdzie na obiektach Centralnego
Ośrodka Sportu rozegrano mecze w piłkę
nożną i siatkówkę. W obu dyscyplinach przeciwnikami były drużyny złożone z pracowników HUTY ŁABĘDY. Obchody Dnia Ciepłownika zakończył wspólny grill, na którym
uczestnicy umawiali się na przyszłoroczny
rewanż sportowy.
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Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Grzegorza Brykse

Teresy Stobrawa

wieloletniego pracownika
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wieloletniej pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr 246 przy ul. 1
Maja w Rudzie Śląskiej-Wirku, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2180/123 o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr
GL1S/00011237/8. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną,
elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Widoczne są naloty wilgoci w pokojach, zły stan techniczny podłóg, ścian, sufitów, stolarki okiennej, brak wentylacji w łazience.
Lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. 1 Maja 246.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 86.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są
do wpłacenia w terminie do dnia 11.07.2017 r. wadium w wysokości 4.300,00
zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl
zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok
pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w siedzibie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział
Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi
remontami na nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań
Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości, w których realizacji
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w
terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi
się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty
ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 26.06.2017 r. od godz. 14.00 do
15.00.
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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

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

Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512121-532.

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

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888044-055!
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549097.

BIURO
KREDYTOWE

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU
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3,5%
Oprocentowanie od

ność 98%
Szybka decyzja
Przyznawal
Możliwość wcześniejszej spłaty
•
•
•
•
•

kredyty gotówkowe na dowolny cel
kredyty oddłużeniowe
kredyty konsolidacyjne
pożyczki na opał
chwilówki

•
•
•
•
•
•

z komornikiem
bez BIK
bez limitów wiekowych i dochodowych
bez zaświadczeń
na oświadczenie
limit kredytowania do 500 tys.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!
ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

PRZYKŁADOWA PRZYKŁADOWA
KWOTA
RATA
KREDYTU
5 000 zł

76 zł

25 000 zł

280 zł

50 000 zł

500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66
par. 1 Kodeksu Cywilnego

OGŁOSZENIA | 14.06.2017

Montaż, konserwacja pieców
gazowych i instalacje. Tel. 502510-340.

Sprzedam kawalerkę 38 m2,
c.o., Godula. Bez pośredników. Tel.
790-241-963.

Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.

Kupię mieszkanie z c.o. Tel.
608-144-566.

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

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
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
Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

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

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

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

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

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

Trzypokojowe: Bykowina 60
m2, 159 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.

Grupa Mobilna do sprzątania:
mycie klatek przeszkleń pielęgnacja terenów zielonych, tel. 603705-927.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.

Szczere wyrazy współczucia
dla Pana Fabiana SZAJOR
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Sprzedam mieszkanie z garażem w Rudzie Śląskiej 7. Tel. 502510-460.
Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie w centrum Nowego
Bytomia (parter). Tel. 795-451326.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
Sprzedam kawalerkę 32 m2,
Nowy Bytom, ul. Pokoju 21, bez
pośredników, 50 tys. zł, centralne
ogrzewanie, łazienka do generalnego
remontu.
Kontakt:
barbara.schombara@gmx.de, tel.
004915734425322.

Skup samochodów na części.
Tel. 665-953-566.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za
kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem.
DOBRA CENA AKUMULATORÓW.
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300.

Praca
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66,
781-98-98-73.
Zatrudnię kierowcę kat. C.
Wymagania: kwalifikacje zawodowe – kurs na przewóz rzeczy,
karta kierowcy. Tel. 602-750313.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych z prawem
jazdy – tel. 603-975-040.

Do wynajęcia umeblowana kawalerka z c.o. Ruda Śląska 1, 850
zł. Tel. 606-717-534.

Przyjmiemy do pracy spawaczy, ślusarzy, frezerów, tokarzy i
kierownika warsztatu ślusarki
konstrukcyjnej. Kontakt pod nr
tel. 609-980-928 i 515-797-227.

Motoryzacja

Różne

Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.

Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Sprzedaż młodych kurek kolorowych oraz dziesięciomiesięcznych (nioski). Tel. 601-081-517.

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

Kupię wszelkie starocie od igły
po szafę. Tel. 603-280-375.

SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

OPIEKUNEK

AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 665-953566.

PRACA DLA

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

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl

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

Pani Danucie Długaj
pracownicy Wydziału Finansowo – Księgowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

Rudzka Liga Szkół podsumowana

SPORT |14.06.2017

Biegi

Pobiegli do Gdyni

W turnieju wzięło udział pięć drużyn.
W czwartek (8.06) młodzi piłkarze wzięli udział w turnieju podsumowującym rundę wiosenną sezonu
2016/2017. – Podsumowujemy zmagania młodych zawodników Rudzkiej Ligi Szkół, dlatego tym bardziej trzeba podkreślić, że właśnie Rudzka Liga Szkół jest prowadzona w naszym mieście już od dziewiętnastu lat. Coś
takiego nie udało się jeszcze w żadnym innym polskim
mieście – zaznaczył Józef Skudlik, jeden z organizatorów
turnieju. Rudzka Liga Szkół polega na rozgrywkach najmłodszych zawodników, którzy trenują w rudzkich klu-

bach piłkarskich i rozgrywają spotkania na „orlikach”.
Został też opracowany specjalny regulamin gry. Podczas
czwartkowego turnieju na orliku przy stadionie WawelWirek zagrało pięć drużyn: Wawel-Wirek, Slavia Ruda
Śląska, Urania Ruda Śląska, Gwiazda Ruda Śląska oraz
Orlik Ruda Śląska. Każda ekipa grała po dziesięć minut.
Natomiast na zakończenie turnieju odbyło się wręczenie
pucharów, nagród oraz dyplomów. Statuetki otrzymali
także najbardziej wyróżniający się zawodnicy. W meczach zagrali trampkarze rocznika 2008 i młodsi.

Łucznictwo

Złoto dla łuczniczki
Rudzcy łucznicy przywieźli z XVI Pucharu Wsi Krakowskie
w Zabierzewie złoto. W sobotnich zawodach zorganizowanych
przez ULKS Grot Zabierzów (małopolskie) wystartowało 118
zawodników i zawodniczek z 14 klubów, a wśród nich dziesięcioosobowa reprezentacja klubu UKS Grot Ruda Śląska.
W efekcie zawodnicy przywieźli z Zabierzowa jeden złoty medal, który zdobyła Natalia Lepa oraz trzy miejsca tuż za podium, które wywalczyli: Dominika Brzezina, Jakub Sroka i Nikola Skorupa. Drużyna otrzymała także puchar za drugie miejsce w klasyfikacji klubowej.

Śląsko-kaszubski bieg do Gdynie za nami. Dziesięciu mieszkańców Śląska, a wśród nich trzech rodowitych Kaszubów, pobiegło z Rudy Śląskiej do Gdyni.
W ten sposób sportowcy z rudzkiego klubu TKKF Jastrząb postanowili uczcić 30. rocznicę wizyty Jana
Pawła II w tym mieście. – To właśnie podczas tej pielgrzymki papież wezwał Kaszubów do zachowania ich
języka i kultury. Nam, mieszkańcom Śląska, ta idea jest
szczególnie bliska – podkreślił August Jakubik, organizator sztafety. Biegacze trasę nad morze pokonali
w ciągu trzech dni, a cała liczyła w sumie 570 km. Natomiast sportowcy w trasę wyruszyli 9 czerwca sprzed
kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Po opuszczeniu Rudy Śląskiej zawodnicy pobiegli w kierunku Piekar Śląskich,
a w drodze do Gdyni przebiegli m.in. przez: Kłobuck, Uniejów, Kłodawę, Włocławek, Grudziądz,
Tczew i Gdańsk. Z kolei wśród uczestników sztafety
znalazła się aż trójka rodowitych Kaszubów, jak na

przykład wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof
Mejer.
– Już od ponad 20 lat jestem Ślązakiem z Kaszub. Te
dwa regiony są mi niezmiernie bliskie. Mają podobną
historię, problemy, a ludzie stąd się wywodzący
cechuje wyjątkowe przywiązanie do miejsca swojego
pochodzenia. Kolejną cechą wspólną Ślązaków i Kaszubów jest prawdopodobnie też zamiłowanie do sportu, stąd pasja biegania, która połączyła biegaczy
z Rudy Śląskiej i inicjatora sztafety – powiedział
Krzysztof Mejer. Bieg liczył trzy dni, podczas których
każdy zawodnik pokonywał codziennie po ok. 25-30
km. A oprócz napojów, izotoników i jedzenia, nie zabrakło także tabaki. – Tobaka, bo tak się nazywa po
kaszubsku, to nieodłączny element wyposażenia prawdziwego Kaszuba. Co ciekawe, wśród innych regionów
kraju to właśnie na Śląsku była kiedyś równie popularna, bo górnicy używali jej do oczyszczania dróg oddechowych – tłumaczył Krzysztof Mejer.

Na zdjęciu złota medalistka Natalia Lepa.

piłka nożna

Pływanie

W piłkarskim skrócie

Bartosz Staniszewski
mistrzem Śląska
Podczas Mistrzostw Śląska Młodzików Dwunastoletnich, które
odbyły się w dniach 2-3 czerwca zawodnik UKP Ruda Śląska Bartosz Staniszewski czterokrotnie zdobył tytuł Mistrza Śląska, wygrywając z wyraźną przewagą cztery kolejne starty na dystansach:
200 m stylem dowolnym, 200 m stylem zmiennym, 100 m stylem
dowolnym, 800 m stylem dowolnym oraz po raz drugi z rzędu
otrzymał tytuł Najlepszego Zawodnika Mistrzostw. Pozostali zawodnicy poprawili swoje życiowe rekordy. W generalnej klasyfikacji medalowej klub UKP Ruda Śląska uplasował się na trzeciej
pozycji.

Bieg do Gdyni rozpoczął się w Orzegowie.

Wyniki sobotnich meczów (10.06)
– 29. kolejka
Wawel Wirek – Pogoń Ruda Śląska 1-1
1-0 G. Kałużny, 58. minuta, 1-1 Blaszke, 61 minuta
Grunwald Ruda Śląska – Sparta Katowice 3-2
1-0 Dreszer, 10 minuta, 1-1 K.Michalski, 12. minuta,

2-1 Spalony, 14. minuta, 2-2 K.Michalski, 68 minuta,
3-2 Dreszer, 82 minuta
LKS Goczałkowice-Zdrój – Urania Ruda Śląska 4-2
0-1 Zalewski, 28. minuta , 1-1 A. Grygier, 32. minuta,
2-1 Maśka, 52. minuta, 3-1 Maśka, 54. minuta, 4-1 A.
Grygier, 60. minuta, 4-2 Krzywda, 65. minuta
OGŁOSZENIA

Mistrzostwo Śląska to kolejny
sukces młodego pływaka.

Mamy mistrzynię Śląska w pływaniu
Dziesięcioletnia Marta Poppe zawodniczka
UKS-u Manta Kochłowice Ruda Śląska została sześciokrotną mistrzynią Śląska w pływaniu podczas Mistrzostw w Dąbrowie Górniczej, które odbyły się w miniony piątek
(9.06). Młoda rudzianka zdobyła indywidualnie cztery złote medale w konkurencjach: 50
m stylem dowolnym, 50 m klasycznym, 100 m
klasycznym i 100 m stylem zmiennym. Dwa
medale zdobyła wspólnie z koleżankami z klubu płynąc w sztafecie 4 x 50 m w stylu dowolnym i 4 x 50m w stylu zmiennym.
Dla Marty Poppe ubiegły piątek okazał się niezwykle szczęśliwy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro
naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących
się w rejonie ulicy Katowickiej,
które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, w rejonie ulicy Katowickiej,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż, w rejonie ulicy
Gwareckiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący
placyk gospodarczy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących
się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Zabrzańskiej, które zostaną oddane
w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel.
501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział
reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny:
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.0017.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Akrobatyka

Rudzcy akrobaci nie zawodzą

SPORT | 14.06.2017

Piłka ręczna

Zgoda znów wygrywa

W sobotę (10.06) w hali rudzkiej Zgody odbył się
turniej w kategorii dziewcząt młodszych. Zespół młodych szczypiornistek zajął pierwsze miejsce zwyciężając kolejno z SP 1 Ruda Śląska 15:3, MTS Żory 12:8
i MOSM Tychy 7:1. Najlepszą zawodniczką turnieju
została Natalia Gardian, a wyróżnienie otrzymały Aleksandra Macioł oraz Martyna Nieradzik. Skład zwycięskiego zespołu: Kinga Kozak, Martyna Nieradzik, Jagoda Potomska, Monika Nocoń, Aleksandra Macioł,
Aż 60 akrobatów KPKS-u Halemba wzięło udział w ogólnopolskich zawodach. Kinga Kalus, Natalia Gardian, Magdalena Młynarek,
260 zawodników z 11 klubów z całej Polski wzięło
udział w Ogólnopolskich Zawodach w Akrobatyce
Sportowej i Skokach na Ścieżce, które już po raz dziewiąty odbyły się w halembskiej hali MOSiR. – Jak co
roku kibice tej dyscypliny sportowej nie zawiedli i trybuny hali w Halembie były zapełnione, a akrobaci
KPKS-u Halemba stanowili najliczniejszą grupę liczącą
aż sześćdziesięciu zawodników w klasie młodzieżowej,
trzeciej i drugiej klasie sportowej – zaznaczyła Patrycja
Loewe z KPKS-u Halemba. W zawodach drużynowo
wygrali gospodarze przed GOK „Gwiazda” Dobrzeń
Wielki i KS „Start” Bielsko-Biała.
– Zawody przebiegały na wysokim poziomie sportowym oraz organizacyjnym i za to serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Ogólnopolskich Zawodów w Akrobatyce Sportowej i Skokach
na Ścieżce – dodała Patrycja Loewe.
Tak
przedstawiają
się
wyniki
rudzkich
akrobatów w poszczególnych konkurencjach:
Klasa druga, dwójki kobiet: I miejsce: Pola Mendocha, Wiktoria Matysiak, II miejsce: Emilia Wodyk,
Emilia Urbańska, III miejsce: Hanna Stańczyk, Zuzan-

na Szołtysek. Trójki kobiet: II miejsce: Emilia Wodyk,
Emilia Urbańska, Emilia Biernat, III miejsce: Hanna
Stańczyk, Maja Posmyk, Zuzanna Szołtysek. Klasa
trzecia, dwójki kobiet: I miejsce: Katarzyna Walecka,
Emilia Pawlas, II miejsce: Milena Gabrysiak, Julia Jeleń, III miejsce: Dagmara Piktas, Lilianna Szudy, V
miejsce: Marta Szebeszczyk, Emilia Krawczyk. Trójki
kobiet: III miejsce: Milena Gabrysiak, Julia Jeleń, Oliwia Florek, X miejsce: Lilianna Szudy, Dagmara Piktas,
Julia Białobrzeska, dwójki mieszane: I miejsce: Lena
Hudzik, David Biliaiev. Klasa młodzieżowa: dwójki kobiet: I miejsce: Alicja Mrozek, Lis Karolina, V miejsce:
Hanna Rotyńska, Maria Rotyńska. Trójki kobiet: II
miejsce: Maja Florek, Nadia Wróżek, Agata Kołodziej,
VI miejsce: Nadia Stanik, Weronika Matysek, Natalia
Rudzka. Dwójki mieszane: I miejsce: Zuzanna Krawieczek, Paweł Strzelec, II miejsce: Lena Moj, Kajetan
Szal, IV miejsce: Paulina Serwińska, Franciszek Tatarek. Dwójki mężczyzn: I miejsce: Kajetan Szal, Paweł
Strzelec. Skoki na ścieżce kobiet: IV miejsce: Maja Florek. Skoki na ścieżce mężczyzn: III miejsce: Franciszek
Tatarek, IV miejsce: Paweł Strzelec.

Karolina Haas, Marta Różycka, Natalia Klejnowska,
Anna Drewnik, Oliwia Drzewiecka, Wiktoria Pluta,
Nikola Piotrowska. Także w minionym tygodniu została zorganizowana przez Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach I Gala Sportu, podczas której klub
Zgody został wyróżniony osiągnięciami za wyniki
sportowe w sezonie 2016/2017. Zespoły juniorek
młodszych, dziewcząt oraz dziewcząt młodszych odebrały okazałe patery za zdobycie w tych kategoriach
tytułu mistrzyń Śląska.

Akrobatyka

Świetne starty akrobatek
Drugi Festiwal Sportów Gimnastycznych – Mistrzostwa Polski Seniorów należały do rudzkich akrobatek.
– Cieszymy się, że wylany pot i łzy podczas wielu godzin
spędzonych na sali przyniosły tak znakomite efekty – zaznacza Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba. Na
tej najważniejszej imprezie w roku halembski klub reprezentowały trzy zespoły w kategorii 11-16 lat. Na najwyższym stopniu podium, zdobywając złoty medal i tytuł mistrzyń Polski, stanęła trójka dziewcząt: Julia Olchawa, Barbara Sordyl i Nikola Janik. Dziewczynki są
podopiecznymi trenerki Katarzyny Chlebisz. Medal brązowy wywalczyła dwójka dziewcząt: Laura Gaim i Laura Piekorz – wychowanki trenerki Doroty Kies. Po bardzo udanym starcie, tuż za podium, bo na czwartej pozycji uplasowała się dwójka dziewcząt: Pola Mendocha
i Wiktoria Matysiak (trener: K. Chlebisz).

Młode akrobatki pokazały, na co je stać.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
REKLAMA

To pierwsza taka inicjatywa w Rudzie Śląskiej. Przez wiele lat piwo warzyli
w warunkach domowych i częstowali nim przyjaciół. W końcu przyszedł
czas na pokazanie swojej pasji innym, dlatego Agnieszka i Rafał Skórka,
rodowici Rudzianie postanowili stworzyć w Goduli browar rzemieślniczy
„Alternatywa”. Nazwa nie jest przypadkowa – warzone tu piwo ma być
alternatywą dla piw koncernowych, które można spotkać w każdym sklepie.
Piwo rzemieślnicze to niszowe piwo, warzone według autorskich receptur
i z najwyższej jakości surowców, w naturalnym tempie przez piwowarów
pasjonatów. Sam browar to klimatyczne miejsce stworzone w miejscu starej
piekarni. Jak mówią właściciele „Nasz browar nie jest ogromny, ale narodził się
z ogromnej pasji – dlatego śmiało można powiedzieć, że nasze piwo jest
warzone marzeniami”.
Piwa alternatywne są nie tylko niszą dla koneserów, ale dla wszystkich
szukających dobrego smaku. Mały rudzki browar mieści się przy ulicy Tylnej 17
w Goduli. Dla zainteresowanych czeka tu sklep firmowy, w którym znajdą
oni kilka rodzajów piwa i co najważniejsze przy każdej wizycie znajdą tu coś
zupełnie nowego, bo browar co chwilę warzy inne style. W niedalekiej
przyszłości właściciele planują organizację ciekawych wycieczek po browarze,
gdzie będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii i warzeniu
piwa, a także będzie można degustować piwo prosto z tanka.
Misją właścicieli jest wpisanie się w ogólnokrajowy trend i warzenie prawdziwych
piw rzemieślniczych, które sprostają oczekiwaniom coraz bardziej
wymagających klientów.
Każda butelka produkowanego tutaj piwa powstaje z najwyższą starannością.
W procesie warzenia uczestniczy trzech piwowarów. Każda butelka zanim trafi
do klienta jest ręcznie oklejana i kapslowana. Właściciele stawiają przede wszystkim
na jakość i różnorodność.
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Nie tylko dokładne zaplanowanie trasy, kontrola samochodu i zatankowanie go to gwarancja udanej jazdy na wakacyjne wojaże, ale także serwis klimatyzacji
powinien znaleźć się na liście zadań kierowców, którzy w pełni udanie i w komfortowych warunkach chcą dotrzeć na miejsce letniego wypoczynku. Tym bardziej, że przegląd klimatyzacji wraz z wymianą filtra kabinowego należy wykonać raz w roku, a sezon wiosenno-letni jest najlepszym czasem na to. Z pomocą
służą specjaliści warsztatu Pi Grupy AUTO-BUD Sp. z o. o., który zajmuje się nie tylko zakładaniem i serwisowaniem instalacji LPG, ale także kontrolowaniem,
odgrzybianiem i napełnianiem klimatyzacji w atrakcyjnych cenach.

Sprawna klimatyzacja
= komfortowa i zdrowa podróż

Klimatyzacja w wielu samochodach to już
standard i niezawodne rozwiązanie w upalne,
letnie dni. Ale może też przysporzyć nam nie
lada problemu, jeżeli nie dba się o nią odpowiednio. Specjaliści Grupy AUTO-BUD wiedzą
o tym najlepiej. – Przez to, że zimą praktycznie
w ogóle nie używa się klimatyzacji, wielu kierowców zapomina o niej, a powinni oni przynajmniej raz w miesiącu ją uruchomić, nawet przy
niskich temperaturach. Ponadto o ile o obowiązkowym przeglądzie i kontroli samochodu
przypomina nam data w dowodzie rejestracyjnym, to w przypadku klimatyzacji trzeba pilnować się samemu z korzyścią dla swojego oraz
pasażerów komfortu i zdrowia – podkreśla Marcel Wojtek, mechanik na stacji PI przy stacji
Omega w Goduli.

cji, czym m.in. zajmuje się wspomniany warsztat PI Grupy AUTO-BUD. – Na to składa się
odgrzybienie i czyszczenie klimatyzacji, a także
sprawdzenie szczelności i wymiana czynnika
chłodzącego (należy dodać, że rocznie ubywa go
ok. 10-15 proc.). Warto także zamontować nowy
filtr kabinowy – zaleca Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
Omega, pod którą podlega warsztat PI. – Jeżeli
nasi fachowcy zauważą zagrzybienie układu,
również je usuną. Dotyczy to także wymiany
kompresora, jeżeli ten okaże się nadmiernie
uszkodzony – dodaje.
Tutaj warto wspomnieć o wpływie klimatyzacji na stan naszego zdrowia. By o nie zadbać to
przynajmniej raz w roku powinien być wymieniany filtr kabinowy – właśnie teraz – ponieważ

niedostatecznie osuszane. Kolejnym sygnałem
może być nieprzyjemny zapach, który wynika
m.in. z zagrzybienia przewodów wentylacyjnych, parownika lub filtra przeciwpyłkowego.
Wtedy również warto odwiedzić specjalistów
warsztatu PI, którzy służą swoją wiedzą i fachową poradą.
Na nasze zdrowie i komfort jazdy z klimatyzacją ma wpływ jeszcze jeden czynnik – poprawność jej użytkowania. – Niestety, często wraz z na-

głą falą upałów mamy potrzebę szybkiego schłodzenia się. I tutaj z pomocą może nam wprawdzie
przyjść klimatyzacja, ale nie należy z tym przesadzać, bo może się to skończyć przeziębieniem.
Dlatego różnica temperatur pomiędzy tym co
mamy w samochodzie, a tym jaka ona panuje na
zewnątrz powinna wynosić kilka stopni Celsjusza. Jeżeli będzie to np. ponad 10 stopni, wówczas nietrudno o szok termiczny i chorobę – radzi
Marcel Wojtek.

JAK DBAĆ O KLIMATYZACJĘ?
•

Uruchamiaj ją przynajmniej raz na tydzień,
by kompresor cały czas działał sprawnie;

•

Oddaj klimatyzację do kontroli raz na rok
i sprawdzaj jej stan oraz ilość czynnika;

•

Napełniaj klimatyzację nowym płynem chłodzącym
przynajmniej raz na dwa lata;

•

Obserwuj, czy klimatyzacja działa poprawnie.

Dlaczego jest to tak ważne? Jeżeli klimatyzacja przez zbyt długi czas nie jest serwisowana
ani uruchamiana, to z płynu mogą wytrącić się
smarne dodatki i nie będą spełniać one swojej
funkcji. Ponadto proces starzenia się gumowych
uszczelnień w układzie klimatyzacji znacznie się
przyspieszy. W ten oto sposób szybko można doprowadzić do nieszczelności klimatyzacji. Reasumując – w układzie ciągle powinien być
obieg czynnika chłodzącego wraz z olejem, który smaruje kompresor. By o to zadbać konieczna
jest przynajmniej coroczna kontrola klimatyza-

w okresie lata i jesieni układ klimatyzacji gromadzi najwięcej zanieczyszczeń, a zimą – jak
pokazuje życie – zapominamy o uruchamianiu
klimatyzacji i ponadto właśnie o tej porze roku
gromadzi się najwięcej pleśni.
Jednak nawet coroczny przegląd klimatyzacji
może być niewystarczający. Dlatego warto
zwrócić uwagę na objawy, które mogą świadczyć o jej wadliwym działaniu. Najczęściej można to zauważyć przez to, że powietrze nie jest
dostatecznie chłodzone lub gdy za oknem pada
deszcz, czy jest wilgotno, wewnątrz szyby są

Omega

Zadzwoń i odwiedź naszą stację!
Michał Kozłowski,
kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, tel. 506-113-356
Szczepan Mańka,
diagnosta Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, tel. 508-921-558
Marcin Kazuch,
diagnosta Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, tel. 505-712-824
Marcel Wojtek
mechanik na stacji PI przy stacji OMEGA, tel. 511-092-323

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl

