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POMAGAMY

Mały mieszkaniec Kochłowic potrzebuje pomocy

Do 30 września (wstępnie) ma potrwać
rekrutacja wolontariuszy.
im piękne historie, które razem tworzymy i które opisujemy na naszym facebookowym profilu, a także opowiadając im, jak wiele czynności wykonywanych w Paczce może się przydać na każdym etapie życia. Najważniejsza jest
jednak satysfakcja – dzięki Paczce widzimy, jak niewiele
czasem trzeba, aby kogoś uszczęśliwić. I to jest w tym
projekcie najpiękniejsze – wyjaśnia Rafał Strzelec. Finał
„Szlachetnej Paczki” w tym roku odbędzie się
w weekend 9-10 grudnia. Jak co roku rudzka edycja będzie podzielona na dwa rejony – Północ i Południe.
Joanna Oreł

Michał urodził się 12 marca 2015 r. Podczas
porodu przy cięciu cesarskim doszło do wylewu dokomorowego. W 11. tygodniu życia Michał dostał pierwszych napadów padaczkowych, które towarzyszą mu do dzisiaj.
U chłopczyka zdiagnozowano zespół Westa,
czyli padaczkę lekooporną i encefalopatię
o nieustalonej etiologii.
Z powodu swojej choroby Michał jest bardzo opóźniony psychoruchowo. Obecnie
chłopczyk ma niecałe 2,5 roku, ale jeszcze nie
jest w stanie chwycić przedmiotu do rączki,
nie siada i nie mówi. – Robiliśmy badania genetyczne (4800 genów), które nie potwierdziły
żadnej choroby, wszystko wskazuje na mózgowe porażenie dziecięce – mówi Agata Prasoł,
mama Michała.
Pojawiła się jednak szansa na lepsze życie.
A to za sprawą eksperymentalnego leczenia
komórkami macierzystymi. Obecnie Michał jest po
dwóch podaniach własnych komórek macierzystych
z krwi pępowinowej, po których już widać poprawę.
– Pani doktor z Lublina obserwując eksperyment, zakwalifikowała syna do kontynuacji terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi ze sznura pępowinowego od dawcy niespokrewnionego – tłumaczy
Agata Prasoł. – Komórki są naszą nadzieją na polepszenie funkcjonowania Michałka w codziennym życiu
– dodaje. Kuracja jest jednak kosztowana i chłopczyk
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– Podstawowym zadaniem wolontariuszy jest łączenie ludzi. Wolontariusz udaje się do rodziny, decyduje,
czy jest ona przyjęta do projektu, następnie określa jej
potrzeby i tworzy opis rodziny. Opis ten trafia do bazy,
której otwarcie w tym roku zaplanowano na 18 listopada. Następnie, jeśli pojawi się darczyńca, wolontariusz
kontaktuje się z nim, aby razem stworzyć paczkę odpowiadającą potrzebom rodziny. W dniu finału wolontariusz przyjmuje darczyńcę w magazynie z paczkami,
następnie przewozi je do rodziny, która zostaje obdarowana – wylicza Rafał Strzelec, asystent ds. promocji
i wolontariusz w projekcie Szlachetna Paczka w rejonie
Ruda Śląska Północ.
Aby przystąpić do udziału w akcji i pomóc potrzebującym rodzinom z Rudy Śląskiej, należy zgłosić się na
stronie internetowej www.superw.pl, gdzie znajdują się
również informacje na temat projektu. Następnie zostaje przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna z liderem rejonu. Po niej, jeżeli lider stwierdzi, że dana osoba jest
odpowiednia do projektu i jest gotowa w nim
uczestniczyć, nowy wolontariusz przechodzi jednodniowe szkolenie, gdzie otrzymuje wszelkie niezbędne do
działania w projekcie narzędzia. Po nim już z otrzymanymi dokumentami udaje się do rodzin. W tym roku rekrutacja trwa do 30 września. Liczba potrzebnych wolontariuszy będzie zależna od liczby rodzin, którym przyda się
wsparcie. Dobro to jednak wraca do wolontariuszy. Wystarczy dowiedzieć się, co dała im „Szlachetna Paczka”.
– Jak zachęcić niezdecydowanych do udziału? Pokazując
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Już po raz 16. w tym roku odbędzie się akcja „Szlachetna Paczka”. Zanim jednak kilkadziesiąt Póki co udało się zebrać prawie połowę potrzebnej na leczenie małego mieszkańca Kochłopaczek bożonarodzeniowych trafi do rodzin, potrzebni są wolontariusze, którzy zajmą się wic kwoty. Aby przeszczep komórek macierzystych i rehabilitacja mogły się odbyć, potrzeba
koordynacją projektu. Ich nabór potrwa do 30 września.
50 tysięcy złotych. Rodzice Michałka proszą o pomoc i liczą na wsparcie.

Dwuletni Michał czeka na naszą pomoc.
potrzebuje ok. 50 tys. zł, aby móc z niej skorzystać.
Żeby pomóc Michałowi wystarczy wpłacić dowolną
kwotę na jego leczenie. Najprościej można uczynić to
poprzez stronę internetową www.zrzutka.pl/przeszczep-komorek-macierzystych-i-rehabilitacje
lub
przelewem na konto 47 1750 1312 6882 0281 4153
1262 Zrzutka.pl Sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015
Wrocław. Ponadto Michał Prasoł należy do Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie.

Arkadiusz Wieczorek
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GÓRNICTWO

AMBASADA KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Największemu rudzkiemu pracodawcy, czyli branży górniczej, poświęcona była ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas niej wiceminister Grzegorz Tobiszowski mówił o planach restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, a wśród
tematów najbliższych rudzianom pojawiły się te, dotyczące przyszłości kopalni Ruda i przygotowanych dla niej planów inwestycyjnych, deputatów węglowych oraz dalszych losów Huty Pokój, czy przekazania gminom gruntów pogórniczych.

Już po raz kolejny przedsiębiorcze rudzianki spotkały się
w Powiatowym Urzędzie Pracy, by podzielić się swoimi
doświadczeniami w zakresie kierowania firmą, a w szczególności zarządzania pracownikami. Podczas poniedziałkowego (11.09) spotkania zebrały się m.in. przedstawicielki prywatnych firm, instytucji otoczenia biznesu, jednostek miejskich, a patronem i zarazem inicjatorką Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości jest prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Władze miasta pytały m.in. o tereny pogórnicze.
szowicami, dzięki czemu od 1 stycznia cały urobek
wydobywany jest w Ruchu Bielszowice – tłumaczył
Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej.
Do 2021 r. takie połączenie ma powstać również
pomiędzy Halembą i Bielszowicami, więc całość
wydobycia będzie odbywała się w tym drugim ruchu. Zmieni się także struktura zatrudnienia. Obecnie kopalnia Ruda zatrudnia ok. 6500 osób, w tym
pod ziemią ok. 5200 i na powierzchni ok. 1330. Od
2020 r. zatrudnienie ma być na poziomie ok. 6000
osób, co będzie związane z zakończeniem eksploatacji na Ruchu Pokój. Ponadto pojawił się temat
Huty Pokój, bo też i jej pracownicy zebrali się
przed sesją, która odbyła się w Miejskim Centrum
Kultury, by wyrazić swój niepokój. Witold Wójcicki, który od czerwca kieruje hutą, w trakcie obrad
przedstawił sytuację spółki, wymienił jej słabe
i mocne strony oraz przedstawił nowy model zarządzania. Ze strategii, którą nowy prezes zaprezentował wynika, że Huta Pokój w ciągu trzech lat
ma poprawić swoje wyniki finansowe.
Także władze miasta miały szereg pytań do wiceministra. Głównie dotyczyły one ustawy w sprawie przejmowania terenów pogórniczych, o co zarząd Rudy Śląskiej zabiega od miesięcy. – Mamy
już przygotowaną koncepcję na zagospodarowanie
gruntów po kopalni Polska Wirek. Jesteśmy także
zainteresowani terenami po kopalni Pokój. Mamy
środki z Unii Europejskiej, by podjąć się tematu,
natomiast te grunty nadal nie są własnością miasta
– tłumaczyła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Nigdy nie mówiłem o specustawie, która będzie

przekazywać grunty samorządom. Mówiłem o tym,
że jesteśmy w trakcie przygotowywania ustawy,
która ma nam pomóc uregulować stan tych nieruchomości, a ich jest ponad tysiąc – odpowiadał
Grzegorz Tobiszowski.
Władze miasta odniosły się także do składu Komitetu Sterującego, który pracuje nad poprawą
kondycji sektora górniczego. Mimo ich apelu,
w komitecie nie znalazło się miejsce dla samorządowców. – Gdzie, jak właśnie tu, moglibyśmy rozwiązywać ważne kwestie na linii górnictwo – samorząd. Liczymy, że jeszcze klamka ostatecznie nie
zapadła i będziemy mogli na takich samych prawach jak np. strona związkowa brać w przyszłości
udział w pracach tego zespołu – mówił zastępca
prezydent Krzysztof Mejer.
Wróciła również sprawa deputatów węglowych
dla emerytów górniczych, które są problematyczną
kwestią od 2012 roku. – Prawie ćwierć miliona ludzi oczekuje na deputat węglowy. Dlatego chciałabym zapytać, czy pojawi się w końcu ustawa w tej
sprawie i czy w budżecie na 2018 rok będą na to
pieniądze? – pytał jeden z emerytów górniczych,
obecnych na nadzwyczajnej sesji.
Według zapewnień zmodyfikowany projekt
ustawy ws. deputatów węglowych ma być we
wrześniu obradowany przez komitet ekonomiczny
rządu. Projekt zakłada, że osoby uprawnione będą
mogły wybrać, czy chcą corocznie otrzymywać od
ZUS-u, który ma przejąć wypłatę świadczenia,
ekwiwalent pieniężny za deputat, czy chcą zrezygnować z tego na rzecz jednorazowego świadczenia w kwocie ok. 10-12 tys. zł. 	 Joanna Oreł
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– Podejmujemy szereg działań systemowych.
W grudniu przyjęliśmy ustawę, która nie tylko
zwiększa limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 na 7 mld zł, ale i umożliwia
przekazywanie zbędnego majątku górniczego, który nie jest już potrzebny niektórym kopalniom. Mamy przyjęte także dwa dokumenty – „Program dla
sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016
– 2030” z perspektywą dalszą oraz taki sam plan
dla sektora węgla brunatnego. Obydwa te programy będą teraz zatwierdzane w ramach miksu energetycznego przez rząd, ale mamy co do tego kompromis, nie ma sporu – wyliczał odpowiedzialny
w resorcie energii za branżę górniczą wiceminister
Grzegorz Tobiszowski. – Następnie rozpoczęliśmy
prace nad regulacjami, które pozwolą na zrównanie szans polskiego węgla względem importowanego. Ustawa o jakości węgla przeszła już przez komitet stały, a obecnie jest dopracowywana przez
Ministerstwo Finansów. Wprowadzana jest tam
m.in. certyfikacja węgla od sprzedawców. Mamy
ustalone mechanizmy kontrolowania jakości węgla
na polskim rynku oraz rozporządzenia, które definiują parametry węgla oraz określają, przez jakie
służby ma on być kontrolowany. Myślę, że wrzesień
– październik to są te miesiące, kiedy powinniśmy
uchwalić ten dokument. I co ważne, 1 lipca 2017
roku – i to chcę bardzo mocno podkreślić – wprowadziliśmy stosowne regulacje na poziomie rozporządzenia ministra energii, które zostało przedłożone jako nowy dokument po przeanalizowaniu tego, który zastaliśmy i w efekcie o 435 mln zł obniżyliśmy koszta funkcjonowania naszych kopalń
– tłumaczył.
Nie zabrakło także tematu kopalni Ruda. Potwierdzone zostały informacje, że do 2030 r. w zakład ten zostanie zainwestowanych prawie 2 mld zł.
Pieniądze te głównie będą przeznaczone na Ruch
Bielszowice, bo to on będzie wiodącym w kopalni
Ruda. Obecnie wszystkie trzy ruchy mają koncesje
do lat 2020 – 2021 i do tego czasu będą trwały kolejne zmiany. – Wykonaliśmy połączenie wentylacyjne pomiędzy Ruchem Halemba i Ruchem Bielszowice, a także pomiędzy Ruchem Halemba i Ruchem Pokój. Ponadto w ubiegłym roku stworzono
połączenie transportowe pomiędzy Pokojem i Biel-

Ambasadorki Przedsiębiorczości

Foto: UM Ruda Śląska

Jaka będzie przyszłość kopalń?

Spotkania ambasadorek przedsiębiorczości
odbywają się cyklicznie.
– Inspiruję się tymi spotkaniami i cieszę się z każdej kolejnej rozmowy podczas ambasady. Te panie inspirują mnie, bo to jest przedsiębiorczość, a inaczej zarządza się przedsiębiorczością, inaczej samorządem. Samorząd ma przede wszystkim działać tak, żeby mieszkańcom dobrze się żyło, żeby mieli gdzie mieszkać, pracować i gdzie
wypoczywać. Natomiast przedsiębiorcom miasto ma stwarzać warunki do rozwoju w postaci m.in. niskich podatków, czy wspierania
rozmaitych inicjatyw – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Te
kobiety mają wiele pomysłów i często widzimy, że jeżeli na stanowisku, czy to prezesa, czy wiceprezesa pracuje kobieta, to te firmy prężnie działają. Bo my, kobiety, mamy bardzo gospodarczy sposób myślenia – dodaje.
Spotkania w ramach Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości
w Powiatowym Urzędzie Pracy pozwalają na dokładną analizę bieżącej sytuacji na rynku pracy, a także na zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe wyzwania, którym należy w krótszym i dłuższym
czasie sprostać. – Dzięki wspólnym rozmowom oraz wymianie doświadczeń, możliwe jest spojrzenie na pojawiające się wyzwania
z różnych perspektyw uzyskując całościowy obraz sytuacji – podkreśla
Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Analizując specyfikę współczesnego rynku pracy, jednym z ważnych aspektów ambasady była również tematyka budowania
organizacji opartej na wyższych wartościach. Wiedząc jak ważne są
pozytywne relacje pomiędzy pracownikami w przedsiębiorstwach, często decydujące o jego wynikach, w sposób szczególny omówiono tematykę ich właściwego konstruowania – tłumaczy.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Nowe oblicze sanepidu
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| WIREK

Jedna z mieszkanek ulicy Dąbrowskiego zapytała nas o remont budynku, w którym znajduje się sanepid. – Bardzo cieszę się, że budynek w pobliżu
mojego domu będzie odnowiony, ponieważ już od dłuższego czasu wymagał remontu. Kiedy jednak możemy spodziewać się efektów prac? – pyta
nasza Czytelniczka.

Projekt, w ramach którego remontowany jest rudzki sanepid, współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020. Dzięki projektowi
możliwe będzie uzyskanie aż 85 procent kosztów kwaliﬁkowanych prac,
zaś reszta zostanie pokryta z budżetu
miasta. Oprócz budynków użyteczności
publicznej MPGM TBS ma także zamiar termomodernizować budynki
mieszkalne, które znajdują się w zasobie komunalnym miasta.
Agnieszka Lewko

Remont budynku sanepidu zakończy się w październiku tego roku.

Studzienka – niespodzianka

| NOWY BYTOM

W miejscu, o którym wspomina Czytelnik, znajdują się rury i studzienki,
które prawdopodobnie są pozostałościami sprzed 1990 roku. Jednak nie
wiadomo dokładnie, kto za nie odpowiada. – Miasto wysyłając pisma i opis
urządzeń m.in. do ﬁrm zarządzających
sieciami ciepłowniczymi, wodociągami,
także na terenie całego województwa
oraz innych podmiotów, próbowało
ustalić ich właściciela. Niestety nikt nie
potwierdził, iż to do niego należy – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Wzniesienie, na którym znajduje się
niezabezpieczona studzienka, było już
kilkakrotnie zabezpieczane. Jednak
w ostatnim czasie taśma, która odgra-
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Nasz Czytelnik zwrócił uwagę na głęboką, niezabezpieczoną studzienkę w ziemi, znajdującą się nieopodal skrzyżowania ulic Chorzowskiej i Ratowników. – Przechodziłem niedawno ulicą Ratowników i zobaczyłem grupkę dzieci, które były bardzo zainteresowane swoim odkryciem i próbowały wejść
do tej dziury. Musiałem je przegonić, bo przecież mogło skończyć się to tragicznie. Tą drogą chodzi do szkoły dużo dzieci, więc taka studzienka powinna
być zlikwidowana – informuje pan Jerzy.
dzała teren, została zerwana.
W ostatnich dniach straż
miejska ponownie interweniowała w tej
sprawie. – Teren został zabezpieczony.
Co najmniej dwukrotnie był on już
oznaczany
taśmą
ostrzegawczą, niestety
zrywaną przez nieznanych
sprawców – podkreśla Adam
Nowak.
Co ważne, w najbliższym czasie niezabezpieczona studzienka będzie zasypana, żeby już dla nikogo nie stanowiła
zagrożenia.
Agnieszka Lewko

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazów nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Jana III Sobieskiego, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem
pod pomieszczenie gospodarcze,
Piastowskiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod
pomieszczenie gospodarcze.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
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Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 9,
w którym swoją siedzibę ma Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej, rozpoczął
się dokładnie 13 czerwca, natomiast
planowany termin zakończenia prac
przewidywany jest w drugiej połowie
października br. (18 października).
– Remont budynku obejmuje jego termomodernizację, w tym: docieplenie
ścian zewnętrznych w technologii BSO,
renowację elewacji frontowej zgodnie
z wymogami miejskiego konserwatora
zabytków, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, a także wykonanie
izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych –
wymienia Michał Glodny, koordynator
zadania w MPGM TBS, które zarządza
budynkiem.
Warto jednak dodać, że prace remontowe nie obejmują wnętrza budynku.

W ramach RPO WSL złożonych
zostało siedem wniosków
o doﬁnansowanie, dotyczących
budynków przy ul. Różyckiego 19,
Kubiny 31 i Jankowskiego 8 oraz
przy ul. Jankowskiego 6, Wita
Stwosza 3, Dąbrowskiego 9 oraz
ul. Matejki 2-12 (trzy budynki).

OGŁOSZENIE

Teren, na którym znajduje się studzienka, został odgrodzony.

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych
znajdujących się w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Jana Dobrego,
które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod nowy
ogródek przydomowy, Szyb
Powietrzny, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod
teren przyległy do działalności.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych które
zostaną oddane w dzierżawę lub
najem, znajdujących się w rejonie
ulic: Targowej z przeznaczeniem
pod teren zielony, Młodzieżowej,
Kingi, Admiralskiej, Górnej, Kokota
z przeznaczeniem pod ogródki
przydomowe, Kokota, Pawłowskiej
– Kingi z przeznaczeniem
pod uprawy rolnicze, Kokota
z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny.
REKLAMA

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
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ZIELEŃ MIEJSKA

REKLAMY

Ronda rozkwitają

Foto: JO

Rondo w Chebziu „zakwitło” kilka tygodni temu.

Na rondzie przy Shellu trwają końcowe prace.

Foto: JO

I tak, przez kilka tygodni na rondzie
u zbiegu ulic 1 Maja, Głównej i Obrońców Westerplatte trwały prace remontowe prowadzone przez Wydział Dróg
i Mostów. Teraz rondo „przejmie” Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej TBS. – W związku z zakończeniem prac drogowych przez
WDiM Urzędu Miasta Ruda Śląska, od
7.09.2017 r. MPGM TBS prowadzi prace
związane z zagospodarowaniem wyspy
ronda przy CH Plaza – zapowiada Wioletta Szmatłoch, kierownik Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS. – Po wykonaniu prac porządkowych, planuje się
nasadzić następujące rośliny: całoroczne trawy ozdobne, bukszpany wiecznie
zielone, sezonowe kwiaty (w zależności
od pory roku i panujących warunków)
np. begonie, starce – dodaje.
Zmiany widać także na nowym rondzie w Chebziu. Zostały tam posadzone
w skupiskach pęcherznice kalinolistne,
lawendy, żurawki, wrzosy i wrzośce. Całość została wyściółkowana korą ozdobną. Wszystkie te rośliny są całoroczne.
Ponadto w ubiegłym tygodniu końcowe
prace porządkowe prowadzono w Wirku
na rondzie przy stacji Shell. – Na rondzie
przy stacji Shell sadzone są obecnie: żywotniki zachodnie w formie kulistej, żywotniki forever gold, kosodrzewiny,
wrzosy. Wspomniane rośliny idealnie
wkomponują się w dotychczasową przestrzeń roślinną ronda. Całość zostanie
okryta korą – wylicza Wioletta Szmatłoch.
Takie są tegoroczne plany MPGM
TBS, które zarządza zielenią w mieście.
– W następnym roku, we współpracy
z Urzędem Miasta Ruda Śląska, będą
porządkowane następne ronda. Szczegóły niebawem – mówi Wioletta Szmatłoch.
Joanna Oreł

Foto: JO

Kolejne ronda w Rudzie Śląskiej zmieniają się z tygodnia na tydzień. Po remoncie tego przy CH Plaza, wkrótce upiększą go rośliny. Przy stacji Shell w Wirku już widać efekty tego typu prac. I jako że jesień zbliża się wielkimi krokami,
jesienne barwy zagościły także niedawno na nowym rondzie w Chebziu. – W miarę posiadanych środków staramy się
porządkować kolejne ronda. Pierwsze efekty już są widoczne i mamy kolejne plany – podkreśla Grażyna Dziedzic,
prezydent Rudy Śląskiej.

Po remoncie ronda w Wirku, czas na nasadzenia.

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

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

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

www.wiadomoscirudzkie. pl

WOKÓŁ NAS | 13.09.2017

6

OGŁOSZENIA

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12 NIP: 641 001 03 37
REGON: 000484713, tel. 32 248-24-11 /-15/,
fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie
termomodernizacji budynków przy
ul. Królowej Jadwigi 6, Adama Huloka 5, Fabrycznej 2, 6
Joanny 3, 5, 9, 11, w zasobach
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Marcel Piasecki
syn Martyny i Kamila
ur. 30.08. (4000 g i 56 cm)

Julia Golonka
córka Agnieszki i Sebastiana
ur. 31.08. (4480 g i 58 cm)

Vanessa Mucha
córka Patrycji i Łukasza
ur. 1.09. (3150 g i 55 cm)

Justyna
córka Alicji i Adriana
ur. 31.08. (3080 g i 54 cm)

Szymon Kruk
syn Żanety i Zbigniewa
ur. 1.09. (3814 g i 57 cm)

Lilianna Peterek
córka Agnieszki i Gracjana
ur. 3.09. (3480 g i 58 cm)

Wojciech Panuś
syn Doroty i Dawida
ur. 3.09. (3160 g i 51 cm)

Gabriel Kurek
syn Angeliki i Piotra
ur. 5.09. (3260 g 52 cm)

Alicja Banach
córka Natalii i Mateusza
ur. 4.09. (3650 g i 56 cm)

Liliana Januszkiewicz
córka Dagmary i Krzysztofa
ur. 5.09. (3940 g i 58 cm)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 13.09.2017 r. do dnia 20.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, adres:
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego
w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 27.09.2017 r. do godz.
8.30.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami udzielający szczegółowych informacji
jest pracownik Działu Technicznego, tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach
od 10.00 do 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane w wykazie lokale.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji
udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

reklama

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 27.09.2017
r. o godz. 9.00. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 30.000,- zł/budynek.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), a także na podstawie uchwały
PR.0007.127.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy
ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 25.09.2017 r. do 24.10.2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8.00–16.00, czw. 8.00-18.00, pt 8.00-14.00).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.10.2017 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pok. nr 213.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem
imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2017 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na
środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2017 r. w formie pisemnej; ustnie do
protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: architektura@ruda-sl.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Rycerskiej, która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.

7

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 13.09.2017

PLEBISCYT „UNIKALNI 2017”

Wybierz swojego Unikalnego 2017! Rusza głosowanie

Już po raz trzeci redakcja „Wiadomości Rudzkich” organizuje plebiscyt „Unikalni”. Od 13 września (środa) od godziny 12.00 do 27 września do godziny 12.00
będzie można oddawać głosy na kandydatów nominowanych przez „Wiadomości Rudzkie” do tytułu „Unikalny 2017”. Przedstawiamy 12 Unikalnych, którzy będą
konkurować w czterech kategoriach. Przypominamy, że głosować można za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.com/WR), na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl oraz wysyłając SMS-y. Gala finałowa plebiscytu odbędzie się 29 września o godz. 18 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Podczas niej,
oprócz rozstrzygnięcia plebiscytu, wręczymy nagrody specjalne.

I Z PASJĄ
Adam Borowicz
Mówi o sobie, że jest emigrantem
z
Orzegowa.
W Szkocji Adam Borowicz
zarabia na chleb jako budowlaniec, ale od dziecka
jego wielką pasją jest gotowanie. W wolnych chwilach
Adam Borowicz odkrywa
uroki szkockich restauracji.
Swoim vlogiem kulinarnym
„Jestem Borowicz” chce pokazać Ślązakom (ale nie tylko
im) potrawy szkockiej kuchni, największe kulinarne
atrakcje Szkocji, a także przekonać rodaków do spróbowania takich smakołyków jak żywe ostrygi, grillowane
przegrzebki czy ośmiornice.  W swoim programie posługuje się śląską gwarą, co nadaje dodatkowego smaczku
całości. Pierwszy odcinek  vloga kulinarnego „Jestem Borowicz” w ciągu tygodnia od oficjalnej premiery na kanale YouTube obejrzało ponad 20 tysięcy internautów.
Chcąc oddać głos na Adama Borowicza
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Dr Renata Popik

Lekarka, której pasją są misje medyczne w Afryce. Na co
dzień pracuje jako chirurg ogólny w rudzkim Szpitalu
Miejskim, a urlopy wykorzystuje na niesienie bezinteresownej pomocy chorym na Czarnym Lądzie. Bakcyla pomocy misyjnej dr Popik złapała w 2014 roku. Wtedy po
raz pierwszy z ramienia Polskiej Misji Medycznej wyjechała do Ugandy. Po roku wróciła do tego kraju, potem
leczyła pacjentów w Tanzanii z Fundacją. ,,Kultury Świata”, a tego lata razem z dwójką innych polskich lekarzy
wyjechała do Kamerunu na misję zorganizowaną przez
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.
W szpitalu w Salapoumbe, miejscowości w środku lasu
równikowego, rudzka lekarka zoperowała ponad 70 Pigmejów. Za pracę w Afryce nie otrzymała żadnego wynagrodzenia.
Chcąc oddać głos na Renatę Popik wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści ZP.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Zespół CISowianki z MBP CIS Bykowina

CISowianki to amatorski teatr kobiecy działający przy
Stowarzyszeniu Pro Ethica z Rudy Śląskiej. Na swoim
koncie ma trzy autorskie sztuki. Panie same przygotowują teksty, choreografię oraz stroje. Rocznie wystawiają kilkanaście spektakli, głównie w bykowińskim Centrum Inicjatyw Społecznych, ale też w klubach seniorów
i domach pomocy społecznej. CISowianki występowały
także podczas dnia rudzkiego w Parku Etnograficznym
w Chorzowie oraz na Ficinusie podczas Industriady. Tematyka ich sztuk jest zwykle radosna, lekka i bardzo kobieca.
Chcąc oddać głos na Zespół CISowianki wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści ZP.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

II WŁASNA INICJATYWA
Agnieszka
Płaszczyk
Już ponad trzy lata jest
kierownikiem Centrum
Inicjatyw Społecznych
Stary Orzegów, które
jest nowatorską filią
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przez cały czas
prowadzi działalność
kulturalną, skierowaną
przede wszystkim do społeczności Orzegowa. Warto dodać, że imprezy, które organizuje, są bezpłatne. Dzięki
niej w Centrum Inicjatyw Społecznych w Galerii Czapla
można podziwiać dzieła lokalnych artystów, skorzystać
z oferty ciekawych wykładów, dobrze bawić się na organizowanych imprezach rozrywkowych pielęgnujących
śląską tradycję, wziąć udział w stałych zajęciach gimnastycznych, skorzystać z porad prawnych, czy też zjeść
smaczny posiłek.
Chcąc oddać głos na Agnieszkę Płaszczyk
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WI.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Rafał Wypior
„Lepsze Kochłowice.
Lepsza Ruda Śląska” to
stowarzyszenie, którego prezesem jest rodowity kochłowiczanin,
Rafał Wypior. Tworząc
różnego rodzaju akcje
społeczne wyznaje zasadę „wszystko się da
zrobić, bo nie ma rzeczy
niemożliwych”.
W ciągu roku działalności stowarzyszenia zorganizował
wiele akcji, skierowanych w szczególności do mieszkańców dzielnicy. Był to np. pierwszy w Rudzie Śląskiej targ
garażowy, czy kino plenerowe na kochłowickich plantach. Nie zabrakło także akcji, niosących pomoc najbardziej potrzebującym, takich jak zimowa „CiepłoDzielnia”,
która polegała na dzieleniu się ubraniami ustawionymi
w różnych miejscach.
Chcąc oddać głos na Rafała Wypiora wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści WI.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

III OTWARTE SERCA
SP 20 „Anioły
w piżamkach”
W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach zorganizowano w tym
roku akcję „Anioły
w piżamkach”. Celem akcji było
uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby osób chorych.
Projekt trwał od kwietnia do czerwca. Przez ten czas
prowadzono lekcje wychowawcze poświęcone pomaganiu chorym dzieciom, szkołę odwiedzili lekarze i ratownicy medyczni, którzy prowadzili wykłady i dyskusje,
przygotowano także przedstawienie, z którym dzieciaki
odwiedzały okoliczne szpitale w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Katowicach i Zabrzu, a także ośrodki adaptacyjne. Finałem akcji był tzw. dzień piżamowy, podczas którego uczestnicy zidentyfikowali się z osobami
chorymi poprzez założenie piżam.
Chcąc oddać głos na inicjatorów akcji
„Anioły w piżamkach” wyślij SMS-a na nr 71100
o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Robert
Remszel
W życiu prywatnym Robert samodzielnie wychowuje syna, dla którego jest najcudowniejszym
ojcem
i matką w jednym.
Mimo wielu domowych obowiązków i pracy zawodowej, Robert udziela się także w Fundacji Przyjaciół
Świętego Mikołaja. Na każdą prośbę o pomoc reaguje
bez wahania, zawsze stawiając dobro innych ponad swoje własne. Mimo, że sam posiada niewiele, zawsze
wszystkim chętnie się dzieli, a pracując na rzecz innych,
nigdy nie pyta o zapłatę i nigdy jej nie oczekuje. Najmłodszym rudzianom znany jest jako klaun, który odwiedza wszystkie imprezy dla najmłodszych. Wraz z balonami i cukierkami rozdaje uśmiech i radość, zarażając
optymizmem.
Chcąc oddać głos na Roberta Remszela wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści OS.2, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Ewelina Tadej

IV W MUZYCE SIŁA
Wiktoria
Siodłak
Wiktoria ma 16 lat
i uczęszcza do III Liceum Ogólnokształcącego w Kochłowicach.
Śpiewu uczy się od
trzeciej klasy podstawówki, czyli od 10. roku życia. Obecnie
uczęszcza do prywatnej szkoły „Muzowia”.
Muzyka to dla Wiktorii
największa pasja. Rudzka wokalistka kocha pisać i tworzyć własne piosenki. Wśród swoich największych sukcesów wymienia I miejsce w kategorii „Soliści i duety”
w konkursie „O Rudzki Mikrofon”. Wiktoria była też nagradzana w Konkursie Poezji i Piosenki Obcojęzycznej
w Rudzie Śląskiej.
Chcąc oddać głos na Wiktorię Siodłak
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści MS.1,
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Monika Konopka
Jest utalentowaną wokalistką oraz autorką
tekstów, pochodząca
z Rudy Śląskiej i tworząca muzykę rozrywkową. Ma na swoim
koncie cztery wydane
płyty oraz własne teledyski. Swoją karierę
rozpoczęła w 2012 r.,
goszcząc w różnych
stacjach telewizyjnych
jak i radiowych. Grywa
koncerty plenerowe,
imprezy zamknięte oraz pomaga charytatywnie. Prezentowane podczas jej koncertów utwory muzyczne cieszą
się dużą popularnością wśród wszystkich słuchaczy.
Wzbudzają wiele pozytywnych emocji i rozgrzewają
zgromadzoną publiczność.
Chcąc oddać głos na Monikę Konopkę wyślij SMS-a
na nr 71100 o treści MS.2,
koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Wiktoria Kuźniarkiewicz i Dawid Pakuła

Bronisław
Wątroba
Rudzki
kolekcjoner,
fraszkopisarz, animator kultury śląskiej. Pasjonuje go numizmatyka i falerystyka. Obecnie najwięcej satysfakcji daje mu pisanie fraszek po śląsku. Początek tej pasji sięga 2002
roku i do dzisiaj Bronisław Wątroba tworzy swoją „Śląską Księgę Świata”, złożoną z dziesiątek tysięcy fraszek
i rymowanek. Inspiracje do swojej twórczości znajduje
właśnie w Rudzie Śląskiej. Organizuje Zloty Miłośników
Śląskiej Fraszki i Rymowanki, a także internetowe konkursy fraszek i limeryków śląskich. Należy też do grupy
Asocjacja M&B&P-18. To także inicjator obchodów
Dnia Śląskiej Mowy i Dnia Ślązaka w naszym mieście.
Jego marzeniem jest zorganizowanie Festiwalu Śląskiej
Fraszki i Rymowanki.
Chcąc oddać głos na Bronisława Wątrobę
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WI.3,
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Ewelina działa w Stowarzyszeniu Kibiców „Niebieska Ruda Śląska”. Ostatnią prowadzoną przez Ewelinę akcją
była zbiórka pieniędzy na wyprawki szkolne dla potrzebujących dzieci. Akcja  rozpoczęła się w czerwcu, a pieniądze były zbierane wśród kibiców z Rudy Śląskiej. Kwota, jaką udało się uzbierać, wystarczyła nie tylko na wyprawki szkolne z pełnym wyposażeniem, ale także na
środki czystości, typu płyny, proszki itp. oraz takie artykuły dla dzieci, takie jak mleko modyfikowane w proszku, czy pampersy itd. Organizatorzy postanowili, że
wszystkie zakupione materiały trafią do Domu Samotnej
Matki w Rudzie Śląskiej.
Chcąc oddać głos na Ewelinę Tadej wyślij SMS-a na nr
71100 o treści OS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.

Muzyczny duet z Rudy Śląskiej występuje już razem od
kilku lat. Wiktoria i Dawid biorą udział w rudzkich konkursach wokalnych. Dużo koncertują zwłaszcza podczas
akcji charytatywnych. Największe koncerty z ich udziałem to zlot motocyklistów w Chudowie, czy występy
przed zespołem Universe w roli supportu. Wspólna pasja powoduje, że duet ten świetnie się dogaduje i tworzy
własne, autorskie piosenki, a co najważniejsze – ma
wspólne muzyczne plany na przyszłość.
Chcąc oddać głos na Wiktorię Kuźniarkiewicz
i Dawida Pakułę wyślij SMS-a na nr 71100
o treści MS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23 % VAT-u.
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ZŁOTE GODY

Aniela i Henryk Pieczkowie.

Aniela i Zygfryd Laksowie.

Bronisława i Kazimierz Rzepowie.

Danuta i Andrzej Sowińscy.

Eryka i Antoni Jagłowie.

Henryka i Ernest Ulfigowie.

Irena i Leszek Muchowie.

Kornelia i Joachim Kocjanowie.

Krystyna i Henryk Kłodzińscy.

Krystyna i Zdzisław Lichotowie.

Krystyna Nowak z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

Lidia i Franciszek Maruszczykowie.

Maria i Piotr Wadułowie.

Urszula i Marian Figarscy.

Wanda i Rudolf Kierominowie.

Danuta i Bogumił Szwedowie.
REKLAMA

www.wiadomoscirudzkie.pl

Z ŻYCIA MIASTA | 13.09.2017

9

RUDA ŚLĄSKA

XVII Miejska Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych odbyła się
w środę (6.09) na terenie basenu
przy ul. Ratowników. Dzieci, młodzież i dorośli sprawdzili swoje siły w wielu konkurencjach sportowych, w których nie liczyła się rywalizacja czy miejsca na podium.
– W tych zawodach nie ma prze- W olimpiadzie wzięli udział podopieczni rudzkich placówek.
granych. Wygrywają wszyscy. Cieszę, że jest Was tutaj tak wielu. Mamy szczęście, bo zaświeciło słońce i potwierdza w gronie rówieśników. Bardzo podoba nam się
się, że na tej olimpiadzie nigdy nie pada deszcz. to, że nie ma tutaj podziału na to, kto jest lepszy,
Dlaczego? Ponieważ biorą w niej udział najlepsi a kto gorszy – zaznaczyła Magdalena Wojtaś, nasportowcy w naszym mieście – podkreśliła Graży- uczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 43.
na Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
– Każdy ma równe szanse i przy okazji może rozOlimpiada, w której wzięli udział zawodnicy winąć swoją sprawność fizyczną, co jest niezwyw różnym wieku, była wspaniałą okazją do inte- kle ważne dla dzieci. Poza tym zawodnicy mogą
gracji. – To ważne, że wszyscy uczestnicy mogą pokazać swoje rozmaite talenty sportowe i poprzebywać na powietrzu w radosnej atmosferze chwalić się nimi – dodała. 
AL

Na kochłowickich plantach czekała moc atrakcji.

wpisał się w obchody Roku Muzyki
Orzegowskiej. Na scenie wystąpili m.
in.: Zespół Akordeonistów im.
E. Huloka, Katarzyna Hampel-Sroka
i Krzysztof Kuczka czy Piotr Herdzina. – Bardzo się cieszę, że Orzegów
tak prężnie się rozwija. Z dumą przyznaję, że to co dzieje się tutaj, zainspirowało mieszkańców innych dzielnic
do podobnego obywatelskiego działania. Już nie umiem się doczekać pomysłu na kolejną edycję Roku Orzegowskiego, a dzisiaj życzę wszystkim tu
zebranym wspaniałej zabawy – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej.
Swój festyn mieli także związkowcy. W ogrodzie Miejskiego Centrum
Kultury im. H. Bisty odbył się festyn
rodzinny Związku Zawodowego Górników KWK „Pokój”. Festyn związkowy to już tradycja w Rudzie Śląskiej. W imprezie wzięli udział członkowie związku wraz z rodzinami.
Podczas festynu można było uczestniczyć w wielu atrakcjach oraz posłuchać wielu występów, w tym m.in.
koncertu zespołu Universe.
Agnieszka Lewko

Nowy Bytom

Zlot foodtrucków na rynku
Już po raz trzeci Rudę Śląską opanowała inwazja foodtrucków. W miniony weekend (810.09) mieszkańcy mieli okazję skosztować oryginalnych potraw kuchni całego świata, które
można było kupić w specjalnych samochodach
ustawionych na placu Jana Pawła II.
– Za każdym razem to wydarzenie cieszy się
dużą popularnością. Podczas zlotu foodtrucków
można w jednym miejscu nie tylko skosztować
dań z różnych stron świata, ale także wielu nowości smakowych. Mobilni restauratorzy wręcz
prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych
przepisów, stąd też w ich ofercie można często
spotkać niepowtarzalne potrawy, których nie gotuje się na co dzień w tradycyjnej kuchni – podkreśla Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Na rynku pojawiły się burgery czy śląski
wuszt, a także kuchnia orientalna. Nie zabrakło
również kultowych belgijskich frytek oraz cze-

Na rynek przyjechało ponad 20
samochodów serwujących jedzenie.
goś słodkiego, np. owoców w czekoladzie i gofrów. – Byłam na wszystkich edycjach foodtrucków na rynku i za każdym razem bardzo mi się
podobało. Chciałam szczególnie zjeść burgera,
ale nie umiałam sobie odmówić także owoców
w czekoladzie – powiedziała Agnieszka Gross,
jedna z uczestniczek imprezy. 
AL

Wirek

Pierwszaki ślubowały

REKLAMA

Foto: arch.

chłowicach. Na plantach odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez InnY Dom Kultury. Dzieci mogły wziąć
udział w wielu atrakcjach, m.in. w grach
i zabawach rodzinnych, pobawić się na
dmuchańcach oraz podziwiać występy
sekcji działających w In-nYm Domu
Kultury. Z kolei na Burloch Arenie miłośnicy muzyki mieli okazję uczestniczyć w Festynie Orzegowskim, który

Foto: AL

Foto: AL

Już po raz szósty w Ośrodku Adaptacyjnym odbył się wieczór harcerski.

Foto: AL

Bajeczna zabawa na kochłowickich
plantach, harcerska gra terenowa w Bykowinie, dźwięki muzyki w Orzegowie
i festyn rodzinny Związku Zawodowego
Górników – tak wyglądał festynowy
weekend w Rudzie Śląskiej.
W piątek (8.09) przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych
odbył się już szósty wieczór harcerski,
który przygotowano z myślą o dzieciach,
ich rodzicach oraz przyjaciołach z innych
ośrodków. – Wieczór harcerski organizujemy już po raz szósty i można powiedzieć, że to taka nasza tradycja. W ten
sposób chcemy zintegrować osoby niepełnosprawne z rodzicami, pracownikami ośrodka i terapeutami – podkreślił
Arkadiusz Staisz, dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych. – W tym roku zaprosiliśmy służby
mundurowe. Dzięki temu dzieci mogły
dowiedzieć się, jak wygląda praca mundurowych. Przekonały się też, że są to
służby pomocne wszystkim ludziom. Każdy mógł porozmawiać z funkcjonariuszami. Oprócz integracji dzieci i rodzice
doświadczyli tu wspólnoty i braterstwa,
ale też obudziły w sobie harcerskiego ducha – dodał.
Moc atrakcji czekała także na młodszych i starszych mieszkańców w Ko-

Olimpijskie zmagania

Foto: AL

Weekend pełen festynowych atrakcji

Nowy Bytom

Pierwszoklasiści z SP nr 8 zostali
pasowani na uczniów.
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 8
są już pełnoprawnymi uczniami. W poniedziałek
(4.09) w placówce odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, dzięki któremu nowi uczniowie
zostali oficjalnie przyjęci do szkolnej społeczności. – Podczas pasowania na ucznia w naszej
szkole dzieci złożyły ślubowanie, czyli pewnego

rodzaju przyrzeczenie wobec szkoły. Przyrzekały,
że będą dobrymi uczniami i będą wypełniać obowiązki, które zostały nałożone na uczniów – tłumaczy Marzenna Widuch, dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 8 w Wirku.
W czasie uroczystości nie zabrakło także programu artystycznego, przygotowanego przez
starsze dzieci, które w ten sposób powitały swoich młodszych kolegów i umiliły im pierwszy
dzień w nowej szkole. – Przedstawienie przygotowane przez starszych uczniów było bardzo radosne. Dodało naszym najmłodszym uczniom
śmiałości i pomogło wejść do społeczności
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 8. Ten dzień
sprawił pierwszoklasistom wiele radości, a cała
uroczystość bardzo im się podobała. Przeżywali
ją i z zaciekawieniem obserwowali starszych kolegów – dodała Marzenna Widuch.
Po złożeniu uroczystego ślubowania uczniowie otrzymali upominki przekazane przez władze
miasta. 
AL
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Blisko 14 tys. zł oszczędności rocznie oraz zmniejszenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o 27 ton – takie będą efekty kolejnej ekologicznej inwestycji Rudy Śląskiej.
Chodzi o instalacje źródeł odnawialnej energii, które do końca roku powstaną na dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej. Zainstalowanych
zostanie tam łącznie 137 modułów fotowoltaicznych. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na tę inwestycję. Jej koszt to ponad 400 tys. zł. Większość tej kwoty pochodzić będzie z unijnego doﬁnansowania.

Kolejne OZE zaoszczędzić pomoże

– W Rudzie Śląskiej dużą wagę przykładamy do tego, aby nowe inwestycje
generowały jak najmniejsze koszty, albo
wręcz je obniżały – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dlatego stawiamy
na termomodernizacje, wymieniamy
oświetlenie na energooszczędne oraz
inwestujemy w odnawialne źródła energii. Dodatkowo dzięki pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na te inwestycje
ich koszt jest znacznie mniejszy. I tak
instalacje fotowoltaiczne, które będziemy zakładać dla trzech miejskich budynków, powinny się „zwrócić” już po
ok. pięciu latach – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Najnowsza rudzka inwestycja w OZE
zakłada montaż łącznie 137 modułów
fotowoltaicznych na trzech budynkach
użyteczności publicznej: budynku
Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II,
budynku Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego oraz budynku Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego i Straży Miejskiej
przy ul. Hallera. – Panele instalowane
będą na dachach budynków. Najwięcej,
bo aż 100, rozmieszczonych zostanie na
budynku głównym Urzędu Miasta przy
pl. Jana Pawła II. Wytworzona przez
instalacje energia elektryczna w całości
wykorzystana zostanie na potrzeby
obiektów – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Szacuje się, że trzy nowe instalacje
powinny w ciągu roku wyprodukować
blisko 51 MWh energii elektrycznej.
Pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie
14 tys. zł. Co ciekawe, koszty utrzymania urzędowych budynków będą jeszcze mniejsze. – Jeszcze w tym roku
chcemy rozpocząć wymianę oświetlenia
wewnątrz tych budynków. Zainstalowanych zostanie blisko 1700 lamp LEDowych, co sprawi, że rachunki za energię elektryczną powinny się rocznie
jeszcze dodatkowo zmniejszyć o ok.
30 tys. zł – zapowiada Grażyna Dziedzic.
Nie można zapominać też o aspekcie
ekologicznym. Dzięki trzem nowym in-

stalacjom fotowoltaicznym o 27 ton
rocznie zmniejszy się emisja CO2 do
atmosfery. Łączny koszt wykonania
trzech instalacji fotowoltaicznych wyniesie nieco ponad 400 tys. zł. Co istotne, większość tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.
Doﬁnansowanie wyniesie 85 proc.
kosztów kwaliﬁkowanych.
Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych
– basenu krytego przy ul. Chryzantem
w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Inwestycje te również objęte zostały doﬁnansowaniem
unijnym w wysokości ponad 400 tys. zł.
Ponadto od dwóch lat instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje także na terenie
basenu letniego.
Miasto realizuje także projekt doﬁnansowania na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w 51 budynkach jednorodzinnych w mieście.
– Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wy-

Jeszcze w tym roku na trzech miejskich budynkach użyteczności
publicznej zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.
działu Ochrony Środowiska. W ramach
realizowanego przez miasto przedsięwzięcia w 51 budynkach jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz pięć pomp
ciepła. Na ten cel miasto pozyskało
środki unijne w wysokości ponad
1 mln zł. Latem odbył się nabór wnio-

sków. Zgłosiło się do niego ponad 220
chętnych. Podczas oceny zgłoszeń pod
uwagę było branych wiele kryteriów.
Pomimo tego, z racji tak dużego zainteresowania mieszkańców, wiele wniosków otrzymało tyle samo punktów.
Dlatego o kolejności na liście do doﬁnansowania musiało zdecydować losowanie.
TK

Władze Rudy Śląskiej zwróciły się do władz państwowych z apelem o zmianę przepisów, wskutek których miasto musi pobierać od przedsiębiorców zalegających z opłatami kwotę 40 euro z tytułu kosztów
odzyskania należności. Chodzi o zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym, jak np. czynsze. Obecnie miasto nie może zrezygnować z pobierania tej kwoty nawet w przypadku zaledwie jednodniowego
spóźnienia w płatności.

– Wiemy, że ta sprawa budzi wiele
emocji wśród osób zobowiązanych do
zapłaty, ale miasto jest obecnie zmuszone do egzekwowania tej kwoty – mówi
Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Jesteśmy
specyﬁcznym wierzycielem – jako jednostka sektora ﬁnansów publicznych jesteśmy zobowiązani do ustalania zaległości oraz do terminowego dochodzenia
należnych nam kwot. Nie ma podstaw
prawnych abyśmy zrezygnowali z dochodzenia tej kwoty, byłoby to naruszenie
dyscypliny ﬁnansów publicznych – tłumaczy.
Nie istnieją także podstawy prawne,
które umożliwiłyby organom miasta
ustalenie zasad i trybu pobierania 40 euro. – Gdyby takie uprawnienie zapisano
w polskim prawodawstwie, organy miasta mogłyby dla przykładu ustalić dolną
granicę zaległości, od której pobiera się
kwotę rekompensaty – zaznacza Ewa Guziel. – Wystąpiliśmy do wicepremiera
Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozpoczęcie prac nad zmianą tego rozwiązania w trybie pilnym. Włączyliśmy się też
do inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Po-

Kłopotliwe 40 euro

wiatów, proponując wprowadzenie do
przepisów wyjątku, polegającego na
udzieleniu organom stanowiącym gmin
uprawnień do ustalenia zasad i trybu poboru rekompensaty za koszty odzyskania
należności – dodaje.
„Dostrzegając problemy ze stosowaniem wyżej wymienionego przepisu
wnoszę o rozpatrzenie możliwości dokonania zmian w postaci wprowadzenia
prawa do miarkowania odszkodowania,
a w niektórych przypadkach zaniechania
jego poboru. Stosowanie powyższego
uregulowania w praktyce nastręcza wiele
trudności” – czytamy w piśmie skierowanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Z końcem kwietnia 2013 r. w polskim
ustawodawstwie obowiązywać zaczęły
przepisy ustawy z 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych. Stanowią one wprost
wdrożenie
Dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE
z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 6 dy-

rektywy, państwa członkowskie zapewniają, aby wierzyciel był uprawniony do
uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 euro w przypadku, gdy odsetki za opóźnienia w płatnościach stają
się wymagalne w ramach transakcji
handlowych, jako rekompensaty za
koszty odzyskiwania należności. Jednocześnie państwa członkowskie mają zapewnić, aby kwota ta była płacona przez
dłużnika bez konieczności przypomnienia. Zgodnie z dyrektywą warunek
umowy lub praktykę, które wykluczają
rekompensatę za koszty odzyskiwania
należności, uznaje się za rażąco nieuczciwe.
– Zaczęliśmy egzekwować tę należność dopiero w tym roku z powodu niejasnych interpretacji prawnych przepisów
w tym zakresie. Musieliśmy przeanalizować orzecznictwo sądów, a uchwała Sądu Najwyższego w tej sprawie podjęta
została dopiero z końcem 2015 roku.
Później konieczne były jeszcze odpowiednie ustalenia chociażby z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej – tłumaczy Ewa Czapelka,

naczelnik
Wydziału
FinansowoKsięgowego UM.
Interpretacja przepisu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
wprowadzającego na grunt polski uprawnienie wierzyciela do odzyskania kosztów dochodzenia należności, była przedmiotem orzeczeń sądów powszechnych,
których stanowiska były podzielone.
11 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy podjął
uchwałę, w której stwierdził, że rekompensata za koszty odzyskania należności
w wysokości 40 euro przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania,
że koszty te zostały poniesione, a ponadto wskazał, że roszczenie to powstaje po
upływie terminów zapłaty. – Sąd uznał
kwotę 40 euro za kwotę ryczałtową, należną wierzycielowi bez konieczności wykazania szkody, jak i bez wezwania oraz
niezależnie od odsetek przysługujących
wierzycielowi za sam fakt opóźnienia
– podkreśla Ewa Czapelka.
Co istotne, problem dotyczy tylko
umów zawartych po wejściu w życie
ustawy, czyli po kwietniu 2013 roku.
– Sytuacja jest więc trudna nie tylko dla-

tego, że taka sama kwota naliczana jest
niezależnie od kwoty należności i czasu
zalegania z zapłatą, ale również dlatego,
że niektórzy przedsiębiorcy muszą ją płacić, a niektórzy nie muszą – mówi skarbnik Ewa Guziel.
Władze miasta przypominają również,
że środki zebrane z podatków, opłat oraz
innych należności stanowiących dochody miasta, w tym z dzierżaw i najmów,
czy wreszcie z tytułu odsetek za opóźnienia w płatnościach albo z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności miasto przeznacza na zadania publiczne, np. remonty dróg czy utrzymanie szkół, oświetlenia ulicznego i zieleni.
– Realizując te zadania podejmujemy
szereg zobowiązań, zarówno w stosunku
do mieszkańców czy przedsiębiorców,
jak i w stosunku do pracowników samorządowych. Terminowość dokonywania
płatności na rzecz miasta ma wpływ na
jego płynność ﬁnansową. Konieczność
dochodzenia kwot należnych miastu podraża koszty funkcjonowania jego jednostek organizacyjnych – zaznacza Ewa
Guziel.
WG
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– Jestem pod wrażeniem tego obiektu, nie spodziewałem się, że będzie on tak piękny. Gratuluję władzom Rudy Śląskiej i dziękuję za wysiłek i wkład, by ten stadion powstał.
To dzięki zaangażowaniu samorządów mamy w kraju coraz więcej takich wspaniałych miejsc – powiedział podczas otwarcia nowego stadionu lekkoatletycznego w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Czarnoleśnej wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Zbigniew Polakowski. Uroczystości towarzyszyły 29. Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe,
podczas których rywalizowało ok. 700 uczniów rudzkich szkół.

Nieprzypadkowo pierwszą imprezą sportową
rozegraną na nowym stadionie były Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe. – To głównie z myślą
o dzieciach i młodzieży powstał ten obiekt. Chcemy, żeby rozwijały się tu nasze rudzkie talenty.
Oczywiście nie zapominamy też o rzeszy biegaczy
amatorów, których także w Rudzie Śląskiej nie
brakuje – mówiła podczas otwarcia prezydent
Grażyna Dziedzic.
O tym, jak ważne są takie inwestycje, mówił
były siedmio- i dziesięcioboista, a obecnie wiceprezes PZLA, Sebastian Chmara. – Dzięki nim
dzieci i młodzież mają okazję nieraz po raz pierwszy na kontakt ze sportem. Dlatego oprócz inwestycji w infrastrukturę istotne są również działania
ukierunkowane na szkolenie. Jeżeli na początku
swojej przygody ze sportem dziecko zetknie się
z profesjonalną opieką, zaprocentuje to na lata.
Dobrym przykładem takich działań jest program
„Lekkoatletyka dla każdego” – podkreślał. Halowy Mistrz Świata w siedmioboju z 1999 r. zwrócił
także uwagę na zaangażowanie samorządów
w rozwój infrastruktury lekkoatletycznej. – Aktualnie w kraju mamy ponad 100 certyfikowanych
obiektów, z czego w tym roku powstało lub aktualnie budowanych jest ok. 20 stadionów. Większość
z nich to inwestycje samorządów – mówił.
Budowa rudzkiego stadionu kosztowała ponad
9 mln zł. Kolejne 800 tys. zł wart jest niezbędny,
certyfikowany sprzęt sportowy, taki jak m.in. płotki, młoty, kule, dyski czy oszczepy. Miasto pozyskało także 1,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt otrzymał już certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla
stadionu kategorii IV A. – Oznacza to, że mogą tu
zastać rozegrane m.in. Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski, czy Mistrzostwa Polski seniorów w biegu
na 10 000 m – informował wiceprezes PZLA, Zbigniew Polakowski.
Najważniejszą częścią stadionu jest sześciotorowa 400-metrowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej. – Na prostej bieżnia posiada 8 torów, co
pozwala na rozgrywanie zawodów na dystansie
100 m oraz 110 m przez płotki. Dodatkowo wybudowany został rów z wodą do biegów z przeszkodami – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału
Inwestycji UM. Bieżnia otacza boisko lekkoatletyczne z trawy naturalnej o wymiarach 72,7 m x

Stadion otwarty!

100 m, umożliwiające przeprowadzanie konkurencji rzutowych (rzut młotem, oszczepem, dyskiem).
Stadion wyposażony jest także w skocznie do:
skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce.
Powstały również rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu
dyskiem i młotem z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzutnie do rzutu oszczepem. – Inwestycja
objęła również budowę trybun na prawie 900
miejsc, oświetlenia stadionu, budynku zaplecza,
mieszczącego m.in. szatnie i magazyn sprzętu. Wykonano też parking, chodnik, kanalizację, a także
nowe ogrodzenie całego terenu – zaznacza Piotr
Janik.
W towarzyszących otwarciu stadionu Lekkoatletycznych Igrzyskach Sportowych brało udział
ok. 700 uczniów rudzkich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. – Igrzyska rozgrywane są
od 1988 r. Ich pomysłodawcą był trener i wychowawca młodzieży Henryk Kopeć. Do tej pory
w zawodach tych wzięło udział ponad 50 tys.
uczniów rudzkich szkół. To podczas rudzkich
igrzysk swoją przygodę z lekkoatletyką rozpoczynali przyszli olimpijczycy – Zuzanna Radecka oraz
Wojciech Theiner – wylicza Czesław Jonda
z TL Pogoń Ruda Śląska, który jest organizatorem
igrzysk.
Podczas zawodów rozegrano 10 konkurencji
biegowych oraz 4 konkurencje techniczne (skok
w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem, pchnięcie kulą). Uczestnicy startowali w czterech kategoriach
wiekowych: dzieci młodsze (r. 2006 i młodsi),
dzieci starsze (r. 2005 – 2004), młodzicy (r. 2003
– 2002), juniorzy (r. 2001 i starsi).
Kolejna lekkoatletyczna impreza na nowym stadionie odbędzie się już w środę, 13 września. Będzie nią miting lekkoatletyczny z okazji 55-lecia TL
Pogoń Ruda Śląska, w którym udział weźmie m.in.
Justyna Święty, brązowa medalistka tegorocznych
Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. Zawody rozpoczną się o godz. 16.00. Wstęp na nie będzie bezpłatny, a publiczność będzie mogła obejrzeć rywalizację zawodników i zawodniczek na dystansie
100 m, 400 m, 800 m, 1500 m. Ponadto zaplanowano konkurs skoku w dal kobiet, rzut młotem kobiet,
rzut kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce kobiet
i mężczyzn, trójskok mężczyzn, skok wzwyż mężczyzn, rzut dyskiem mężczyzn.
TK
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16 września 2017 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW
13 października 2017 r.
4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy
w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2017 ROKU
Okręg wyborczy
nr I
– Ruda, Godula,
Orzegów, Chebzie
Szkoła Podstawowa Nr 40
im. K. Goduli
ul. Joanny 13 – GODULA
radny Marek Kobierski
13 września, 22 listopada
– dyżuruje od godz. 17.00
radna Agnieszka Płaszczyk
6 grudnia
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radny Marek Wesoły
13 grudnia
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie
potrzeby pod numerem, tel. 608-394-583
Szkoła Podstawowa Nr 30
im. K. Miarki
ul. Chryzantem 10 – RUDA
radna Agnieszka Płaszczyk
4 października
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
11 października
– dyżuruje w godz. 16:00-17:00
radny Marek Wesoły
15 listopada
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie
potrzeby pod numerem tel. 608-394-583
Szkoła Podstawowa Nr 41
im. J. Wieczorka
ul. Gierałtowskiego 15 – RUDA
radna Agnieszka Płaszczyk
27 grudnia
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radna Dorota Tobiszowska
20 września
– dyżuruje w godz. 16.00-17.00
radny Marek Wesoły
13 września
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie
potrzeby pod numerem tel. 608-394-583
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Bytomska 8 – Orzegów
radny Marek Kobierski
8 listopada,
– dyżuruje od godz. 17.00
radna Agnieszka Płaszczyk
15 listopada
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
Szkoła podstawowa
Nr 28
ul. Sprusa 4 – RUDA
radny Marek Kobierski
4 października, 6 grudnia
– dyżuruje od godz. 17.00
radna Agnieszka Płaszczyk
25 października
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00

radna Dorota Tobiszowska
15 listopada
– dyżuruje w godz. 16:00 - 17:00
radny Marek Wesoły
18 października
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie
potrzeby pod numerem tel. 608-394-583
Miejskie Przedszkole nr 14
ul. Węglowa 8 – CHEBZIE
radny Marek Kobierski
25 października, 20 grudnia
– dyżuruje od godz. 17.00
radna Agnieszka Płaszczyk
3 września
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
DYŻUR TELEFONICZNY
radny Jacek Jarocki
– dyżuruje pod numerem
telefonu 606-354-076
radny Władysław Kucharski
– dyżuruje pod numerem
telefonu 602-344-081
radny Andrzej Pacławski
– dyżuruje pod numerem
telefonu 601-484-501
radny Norbert Rózga
– dyżuruje pod numerem
telefonu 508-396-415

Okręg wyborczy
nr II
– Wirek, Nowy Bytom,
Czarny Las
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. P. Latoski,
ul. L. Tołstoja 13 – czarny las
radna Cecylia Gładysz
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-17.00
Urząd Miasta Ruda Śląska
– Kancelaria Rady Miasta
– pokój nr 208, II piętro
– nowy bytOm
radna Cecylia Gładysz
– każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 12.00-13.00

radny Henryk Piórkowski
– każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-16.00
oraz w każdy piątek miesiąca
w godz. 10.00-12.00
Huta „Pokój” S.A.
(kadry – I piętro),
ul. Niedurnego 79
– nowy bytom
radny Józef Skudlik
– każda pierwsza i trzecia środa miesiąca
w godz. 14.00-16.00
DYŻUR TELEFONICZNY
radny Grzegorz Handler
– dyżuruje pod numerem
telefonu 601-594-186
radny Andrzej Stania
– dyżuruje pod numerem
telefonu 668-644-074

Okręg wyborczy
nr III
– Bielszowice,
Halemba
Filia Nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej,
ul. 1 Maja 32 – HALEMBA)
radny Witold Hanke
22 listopada
– w godzinach 17.00-18.00
radny Kazimierz Myszur
18 października
– w godzinach 17.00-18.00
radny Sławomir Ochliński
20 września, 6 grudnia
– w godzinach 17.00-18.00
radny Dariusz Potyrała
4 października, 20 grudnia
– w godzinach 17.00-18.00
radny Michał Wieczorek
8 listopada
– w godzinach 17.00-18.00
Urząd Miasta Ruda Śląska
– Kancelaria Rady Miasta
– pokój nr 208, II piętro
– nowy bytom

Biuro Porad Obywatelskich,
ul. Markowej 22, pokój nr 6
– nowy bytom

radny Kazimierz Myszur
– każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz.
14.30 po wcześniejszym umówieniu pod
numerem telefonu 32 342-36-05

radna Stefania Krawczyk
– każdy drugi czwartek miesiąca
w godz. 16.00-18.00

Salka katechetyczna Parafii
pw. św. Marii Magdaleny
w Bielszowicach – Bielszowice

Siedziba Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
ul. 1 Maja 255 – wirek

radna Katarzyna Irena Korek
– każda ostatnia środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00

UWAGA MIESZKAŃCY DZIELNIC:
HALEMBA I BIELSZOWICE!
Od dnia 1 stycznia 2017 roku dyżury radnych
nie będą pełnione w dotychczasowym
miejscu tj. przy ul. Kłodnickiej nr 97 lecz
w siedzibie Filii Nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej
w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32.

Okręg wyborczy
nr IV
– Bykowina,
Kochłowice
ADM nr 6, ul. Gwarecka 4 –
bykowina
radny Władysław Dryja
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w
godzinach 16.00-17.00 po wcześniejszyjm
umówieniu pod numerem
telefonu 600-962-720
Szkoła podstawowa
nr 2,
ul. Gwarecka 2 – bykowina
radna Joanna Kołada
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-17.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każda druga środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Ks. K. Damrota
ul. I. Łukasiewicza 7 – kochłowice
radny Mariusz Pakuza
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-19.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 18.00-19.00
radny Jakub Wyciślik
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”,
ul. 11 Listopada 15A – bykowina
radny Mariusz Pakuza
– każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
radny Krzysztof Rodzoch
– każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 17.00-18.00
Biuro Poselskie Posła na Sejm
RP Grzegorza Tobiszowskiego
mieszczące się w Miejskim Centrum
Kultury im. H. Bisty, II piętro,
ul. P. Niedurnego 69 – NOWY BYTOM
radny Mariusz Pakuza
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach
16.45-17.45
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Jeszcze tylko do 15 września można głosować na projekty, które mogą być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybierać można spośród 32 projektów, w tej liczbie zawiera się jedno zadanie ogólnomiejskie i 31 lokalnych.

Kończy się głosowanie
nad budżetem obywatelskim na 2018 rok!

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na
2018 rok wyniesie 2 mln 815 tys. zł, z tego
1 mln zł przeznaczony został na zadania ogólnomiejskie. Taka właśnie jest wartość jedynego projektu, który w tej kategorii pozytywnie
przeszedł weryﬁkację. Mowa tu o „rolkowisku” przy parku Strzelnica, czyli torze do jazdy na rolkach i wrotkach, wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławkami w otoczeniu.
Pomimo tego, że tylko jeden wniosek o charakterze ogólnomiejskim został zweryﬁkowany pozytywnie, a jego wartość wynosi tyle, ile
pula środków przeznaczonych na zadania
ogólnomiejskie, musi on zostać poddany pod
głosowanie, aby mógł osiągnąć określoną
uchwałą minimalną liczbę głosów potrzebną
do jego realizacji (30).
Na projekty lokalne, dotyczące poszczególnych dzielnic, przeznaczono 1 mln 815 tys. zł,
po 165 tys. zł na każdą dzielnicę. Z wykazem
zadań można zapoznać się w punktach głosowania oraz na stronie www.rudaslaska.pl/
budzet-obywatelski.
W głosowaniu mogą brać udział wszyscy
pełnoletni mieszkańcy miasta. Na karcie do
głosowania można wskazać zadanie ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe. Głosować moż-

na w 15 punktach na terenie miasta – ich wykaz wraz z godzinami urzędowania znajduje
się w tabeli obok. Podczas głosowania należy
okazać dokument potwierdzający tożsamość
i złożyć podpis potwierdzający oddanie głosu.
Głosowanie prowadzone jest również w Internecie za pośrednictwem platformy SEKAP.
Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez
stronę www.sekap.pl, a karta do głosowania
dostępna jest w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”. Ogłoszenie wykazu zwycięskich
projektów nastąpi do 29 września br.
Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie mniej niż
30) i będą mieściły się w przewidzianej puli
środków. Jeżeli pozostaną niewykorzystane
środki, to będą mogły zostać przesunięte na
inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane
w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą głosów
w skali miasta. Już teraz wiadomo, że jako
niewykorzystane zostaną rozdysponowane
środki przeznaczone dla Chebzia, ponieważ
żaden z dwóch projektów zgłoszonych w tej
dzielnicy nie zakwaliﬁkował się do głosowania.

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

1.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miejska Biblioteka Publiczna
– dyrekcja
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 1
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 4
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 6
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 8
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 13
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 15
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 16
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 17
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 18
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 21
Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stara Bykowina
Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stary Orzegów
Szkoła Podstawowa nr 5
(dawny Zespół Szkół nr 1)

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18
Ruda
ul. Fiołków 10b
Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69
Bielszowice
ul. Kokota 166

Godziny urzędowania
poniedziałek-środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-18.00
piątek: 8.00-14.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Halemba, ul. Kaczmarka 38

poniedziałek-piątek: 11.00-17.00

Godula
ul. Joanny 20/8
Kochłowice
ul. Brzozowa 4
Ruda
ul. Wolności 20
Wirek, ul. Osiedlowa 1
Halemba
ul. 1 Maja 32
Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek: 11.00-15.00
wtorek-piątek: 11.00-18.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Orzegów
ul. Kard. A. Hlonda 29

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Robotniczego „A” w Rudzie Śląskiej 6.

Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej księga wieczysta o nr GL1S/00010708/4.
Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej
4 789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem
wieczystym do 2089 i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części województwa
śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr ewidencyjnym
2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A4 drogą 925 (na trasie Bytom
– Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gaz, c.o.,
c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywany
jest obecnie jako mieszkalno-handlowo-usługowy.
Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek sześciokondygnacyjny, wykonany technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty
żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z cegły
i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany, żelbetowy –
kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego żelbetowe lastriko, posadzki również betonowe.
Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny
PCV oraz dywanowe.
Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne, panele PCV.

Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).
Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe, przeszklone,
– wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej powierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe o łącznej powierzchni 862,60 m2.
Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu po
uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 32 243-27-47
wew. 33.
Cena wywoławcza: 1 826 150 zł.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium
w wysokości 182 615 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.
Wadium należy wpłacić na rachunek:
Raiffeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410
7327 a w przypadku gwarancji bankowej wymagany dokument należy
dołączyć do oferty.
Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Robotniczego
„A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać” w terminie do 11.10.2017 r.
w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 113 do godz. 14.00.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje się
na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie GSM „Nasz Dom”.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 12.10.2017 r. o godz.
10.00 pokój nr 212.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Radę
Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego.
Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.
Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd GSM „Nasz Dom”
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań 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 działce nr
2180/123 o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00011237/8 (działy III
i IV 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 rokowań wynosi 74.000,00 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.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7.02.2017 r.
Przetargi przeprowadzone w dniach 20.03.2017 r., 30.05.2017 r. i 17.07.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się: z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach oraz zapoznać się w siedzibie MPGM TBS
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 nieruchomościach jw.
oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tej nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokali (w trakcie oględzin).
Rokowania odbędą się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl zakładka lokale mieszkalne), w terminie do dnia 2.10.2017 r. dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości: 3.700,00 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 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,
a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. 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 wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się
prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez
wybrania nabywcy lokalu.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 21.09.2017 r. w godz. od 14.00 do 15.00.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 128 m2 stanowiąca własność Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1, KW nr GL1S/00020817/4.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Działka objęte jest umową dzierżawy zawartą do
dnia 30.09.2019 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie
w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako MNU1- teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (w tym stacji paliw), jest płaska, porośnięta drzewami owocowymi i trawą.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po
uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. W celu lokalizacji zjazdu nabywca będzie zobowiązany
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 17.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 10.10.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – grunt ul. Rolnicza” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00- 18.00,
piątek 8.00– 14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej-Chebziu przy ulicy Pawła 6 stanowiącej działkę nr 1025/21 o powierzchni 1293 m2, obręb Orzegów, karta mapy 3, KW nr GL1S/00015130/6, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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PRACA DLA KSIĘGOWEGO
pełna księgowość, zatrudnienie ½ etatu
(2 dni w tygodniu)

Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

TEL. 606 875 531
ZATRUDNIĘ

PRACOWNIKA BUDOWLANEGO
Wymagania: Doświadczenie w pracy. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Oferujemy: Atrakcyjne wynagrodzenie wg stawki godzinowej,
zakwaterowanie oraz transport Praca na terenie Śląska.

Nie przyjmujemy osób z problemami alkoholowymi.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
biuro@buduj-remontuj.com lub kontakt tel. na nr tel: 734-462-544

USŁUGI

USŁUGI POGRZEBOWE

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

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

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

Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512121-532.

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

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer 1845/27 o powierzchni 1422 m², obręb Nowa Wieś k.m. 2 zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1S/00007904/4 (dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic dojazdowych (symbole
planu: MN1, KD1/2).
Działka jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, porośnięta trawą i drzewami, posiada nieregularny kształt. Dojazd do działki winien
bezwzględnie odbywać się od strony ul. Polnej. Zjazd należy umiejscowić
w odległości minimum 25 m od skrzyżowania z ulicą Wrzosową.
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 10.10.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 8.900,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu
i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

NIERUCHOMOŚCI

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
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Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
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.

2

Halemba, dwupokojowe, 46,5 m2,
129 tys., I p. www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 46,5 m2,
129 tys., I p., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek, dwupokojowych, trzypokojowych na Bykowinie, Halembie, Wirku, Kochłowicach, dobre ceny, zadzwoń sprawdź
aktualną ofertę LOKATOR, tel. 793017-323.
Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. JANKOWSKIEGO 107 m2
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
330.000 zł. HALEMBA ul. Solidarności
od 74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.
Sprzedam dom w Rudzie ŚląskiejBielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588-400.

Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom
ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Bykowina, mieszkanie 48,4 m2
(dwa pokoje), doskonale położone
sprzedam – 135 tys., dodatek garaż
blaszak. Tel. 501-010-619.

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

Lokal w trakcie remontu, 1 p., Wirek, 1 Maja, 90 m2, do wynajęcia na
biura, gabinety lekarskie itp. (nowe
okna, c.o. gazowe). Tel. 692-765-153.

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

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737781.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych,
skorodowanych. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.
Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,60 za kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem
jazdy kat. B, tel. 601-504-030
w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię panią do opieki nad
2-letnim dzieckiem, Wirek. Tel. 602490-957.

Do wynajęcia kawalerka w Goduli.
Tel. 509-147-563

Raty 0 %

PRACA

MOTORYZACJA

Tanio sprzedam garaż. Ruda 1. Tel.
691-555-000.

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o.,
Godula. Bez pośredników. Tel. 790241-963.

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989873.
Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku
poszukuje osób na stanowiska: pizzerman oraz kelner/barman. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Cv
prosimy składać osobiście w lokalu.
Zatrudnię: spawaczy MAG 135,
ślusarzy ze znajomością rysunku
technicznego, operatora wypalarki
plazmowo-tlenowej tokarz-wytaczacz
(Gliwice), tel. 32-270-46 85, CV email: j.dybich@mosten.pl.
Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego, tel. 663-404-545.
Przyjmę do pracy w zakładzie kamieniarskim najlepiej emeryt górnik. Tel. 501-303-628.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, ﬁgurki, obrazy. Tel.
603-280-675.

Serdeczne podziękowania za słowa otuchy
i współczucia, wszelką pomoc w trudnych chwilach
po śmierci mojego

BRATA

Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynie Dziedzic,
Dyrekcji i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy,
Zarządowi, Pracownikom oraz całemu środowisku
rzemieślniczemu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej
składa Grzegorz Skudlik z rodziną

RESTAURACJA
KAWIARNIA

18

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA

SPORT | 13.09.2017

Piłka nożna

Urania dała radę liderowi
Urania Ruda Śląska – Unia Kosztowy 2:1 (0:1)

Unia: P. Adamek, Krawczyk, J. Adamek, Jikia,
Maciaszek, Karwat, Fahrenholt, Kowalski, Jacenik,
Iwan, Pawłowski. Zagali także: Grolicki, Gadaj,
Wentkowski, Jaromin.
Urania: Pardela, R. Grzesik, Cieślik, P. Grzesik,
Gomola (‘+90 Piecha), Henisz, Szczyrba (’80
Palichleb), Kornas, Nowak, Zalewski, Jurczyński (’83
Szaton). Sędzia główny: Dawid Cieślok. Asystenci:
Rafał Baran, Mateusz Poranek.

Po meczu w Mikołowie przyszedł czas na mecz
z Unią Kosztowy i kolejne piłkarskie emocje. Obawy
przed meczem były spore i uzasadnione, bo Unia jeszcze nie przegrała spotkania, a w zeszłym sezonie dwukrotnie okazała się lepsza od kochłowickiej drużyny.
Pierwsza połowa spotkania mogła pozbawić Uranię
szansy na wygraną, jednak tak się nie stało. Druga połowa spotkania okazała się być szczęśliwą dla kochłowiczan. Wróćmy jednak do początku gry. Urania mogła
zaskoczyć rywala już w pierwszej minucie, gdy to przestrzelił Henisz, jednak przez następne pół godziny gry
bez wątpienia dominowali goście. Przełożyło się to na
ich gol zdobyty w 27. minucie. Iwan poszedł lewą stroną, ściągnął na siebie Pardelę, następnie wyłożył piłkę
na środek, a tu wślizgiem wbił ją do siatki Pawłowski.
Po utracie bramki Urania już nie miała nic do stracenia
i coraz śmielej poczynała sobie w ofensywie. Najlepsza
okazja przyszła w 31. minucie gry, kiedy z rzutu wolnego uderzył Kornas, który opieczętował słupek, a dobitkę Henisz wykończył nieczysto i piłka wpadła wprost
w ręce bramkarza gości. Do przerwy prowadzili więc
przyjezdni, a Urania nie miała na co czekać i musiała

W zaciętej walce Urania pokonała lidera.
postawić wszystko na jedną kartę. Udało się osiągnąć
ten cel w 52. minucie gry, gdy to lewą stroną zagrał Zalewski, przerzucił piłkę na prawo i mimo asysty obrońców, do bramki wbił ją Nowak. Wyrównanie dla Uranii
nieco uspokoiło przebieg gry. Kochłowiczanie, jak i tym
bardziej goście, wiedzieli, że remis w tym meczu trzeba
będzie przyjąć z szacunkiem. Nie brakowało jednak
okazji, by zdobyć bramkę i tak goście najlepszą sytuację mieli w 72. minucie gry, gdy to z pustej bramki
piłkę wybijała rudzka defensywa. Urania grała bardziej
zachowawczo, ale konsekwentnie i to przyniosło efekt
w 85. minucie, kiedy do strzału z dalszej odległości
przymierzył się Henisz. Bramkarz gości popełnił błąd,
co skrzętnie wykorzystał zawodnik Uranii, posyłając
futbolówkę do pustej bramki. Mecz został przedłużony
jeszcze o cztery minuty, jednak mimo wielkiej dawki
emocji gościom nie udało się wyrównać i zwycięstwo
Uranii z liderem stało się faktem.

Slavia nie poddaje się
Slavia Ruda Śląska – Unia Książenice 4:2 (1:0)

Masz powyżej 50 lat i nie pracujesz?
Mieszkasz w woj. śląskim?

Weź dotację unijną
i otwórz własny biznes!
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. realizuje projekt
pt. „50 lat doświadczenia”
Projekt skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
(w tym emerytów i rencistów) powyżej 50 roku życia, którzy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.
W ramach projektu otrzymasz wsparcie w postaci:
1.

Dotacji na rozpoczęcie własnej działalności powyżej 20 tys. złotych!

2.

Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1500 złotych przez okres od 6
do 12 miesięcy na pokrycie opłat stałych związanych z prowadzeniem firmy!

3.

Wysokiej jakości szkoleń i doradztwa z rozpoczynania i prowadzenia firmy!

Nabór trwa do 29 września 2017 r.!
Szczegóły na stronie www.rarinwestor.pl
tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22,
e-mail: 50@rarinwestor.pl lub w biurze projektu:
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska

Slavia: Strąk – Skorupa, Met, Szpoton, Ostrowski,
Korzeniowski, Wujec, Maciaszczyk, Zmitrowicz, M.
Rejmanowski, Moritz. Bramki: Maciaszczyk 26′,
Rejmanowski 61’, Wujec 75′, Moritz 77′. Na zmiany
weszli: Puschaus, Lach, Strzempek, Jamrozy. Trener
Jarosław Zajdel.

Po raz kolejny rudzka Slavia pokazała, na co ją stać.
W minioną sobotę (9.09) pokonała ekipę Unii Książenice 4:2. Tą wygraną z Unią Książenice przypieczętowała swoje piąte zwycięstwo. Już pierwsza połowa
wypadła po myśli rudzkiego zespołu, ponieważ zakończyła się jego prowadzeniem (1:0), mimo że od początku spotkania przyjezdni starali się potwierdzać swoją
wysoką pozycję w tabeli i nie dali się zepchnąć do defensywy gospodarzom. Dopiero w 26. minucie fani

piłkarskich wrażeń doczekali się pierwszej sytuacji
bramkowej, która wyniosła ich na prowadzenie. Korzeniowski dośrodkował z lewej i piłka trafiła do Maciaszczyka, który wbił ją do siatki. Pierwsza część meczu
nie okazała się jednak porywająca dla kibiców, ale zupełnie inaczej wyglądała już sytuacja w drugiej połowie. Strąk obronił piłkę w sytuacji sam na sam z przeciwnikiem, a w odpowiedzi Kamil Moritz został zatrzymany na 20 metrze i chwilę później piłka przeszła
obok słupka gospodarzy. Później Rejmanowski uderzył
w sam środek bramki przeciwnika i było już 2:0. W 75.
minucie z rzutu wolnego dośrodkował Rejamanowski,
a Wujcowi udało się zdobyć głową trzecią bramkę.
Chwilę później akcję przeprowadził Moritz i Slavia
zdobyła czwartego gola.

Fitness

„Fit Day dla rodziny” za nami
Aktywnie i rodzinnie można było spędzić czas w sobotę (9.09) w Nowym
Bytomiu. Na terenie boiska przy ul. Hallera odbył się „Fit Day dla rodziny”,
podczas którego nie zabrakło gimnastyki, tańca, ćwiczeń fitness, a także gier
i zabaw dla najmłodszych. – „Fit Day dla rodziny” to już nasza tradycja,
a w tym roku zorganizowałyśmy go po raz trzeci. Przygotowałyśmy wiele
atrakcji. Dorośli mogli sprawdzić swoje siły w zajęciach fitnessu, natomiast
dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach tanecznych, gimnastycznych czy zapasach. Był to po prostu dzień dla całej rodziny, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Przy okazji świętowałyśmy dwa lata działalności naszego klubu – powiedziały Anna Stężały-Pocztańska i Aleksandra Michalik, organizatorki imprezy. Na początku wydarzenia uczestnicy wzięli udział w rozgrzewce, następnie mieli okazję spróbować swoich sił w zajęciach fitnessu. Nie zapomniano też o najmłodszych, którzy mogli potańczyć oraz wziąć udział w wielu
konkursach i zabawach. Poza tym stawiali oni pierwsze kroki w zapasach
i wzięli udział w warsztatach.

Dzieci i dorośli spędzili
sobotę aktywnie
na świeżym powietrzu.
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KOLARSTWO

Rowerowe sukcesy
Trzy tytuły wicemistrza Polski XC MTB 2017 zdobyli rudzianie podczas Finału Mistrzostw Polski Family Cup XC MTB Cross Country. W zawodach
wzięło udział ponad 150 kolarzy MTB z całej Polski.
Rudę Śląską, a także Śląsk reprezentowali indywidualnie oraz rodzinnie: Marcel Łakomski, Katarzyna
Łakomska i Zbigniew Domżalski.
Mieszkańcy Rudy Śląskiej w swoich kategoriach
wiekowych zajęli drugie miejsca: Katarzyna Łakomska i Zbigniew Domżalski, który nie obronił tytułu
mistrza Polski z 2016 roku i po zaciętej rywalizacji
do samej mety, przez 14,5 km, musiał uznać wyższość innego Ślązaka – Adama Musiała. Także w trzyosobowej sztafecie rodzinnej (Marcel Łakomski, Katarzyna Łakomska i Zbigniew Domżalski) rudzianie
wywalczyli tytuł wicemistrzów Polski. Bardzo dobrze spisał się również Marcel Łakomski, który na tej
trudnej trasie uplasował się na pierwszym miejscu
w drugiej dziesiątce zawodników w kategorii chłopcy
11-12 lat i po ciężkiej walce zajął 11. miejsce. Marcel
i Katarzyna Łakomscy zajęli także 5. miejsce w rywalizacji dwuosobowych zespołów rodzinnych z całego kraju.
– Prawo startu mieli zawodnicy, którzy brali udział
w poszczególnych szesnastu mistrzostwach danego
województwa. Do ogólnopolskiego ﬁnału awansowało sześciu najlepszych zawodników z poszczególnych
kategorii wiekowych oraz sześć najlepszych drużyn
rodzinnych – zaznaczył Zbigniew Domżalski, jeden
z uczestników zawodów.
Warto też dodać, że kolarze rywalizowali na trudnej trasie, na dwóch pętlach o długości 800 m (dzieci,
młodzież i sztafeta rodzinna) oraz 4,7 km (juniorzy

ŁUCZNICTWO

Łucznicy z medalami

Rudzcy łucznicy po wakacyjnej przerwie rozpoczęli
drugą część sezonu startowego. Do sportowej rywalizacji
na Krajowych Zawodach Łuczniczych Dzieci i Młodzików w Bodzentynie stanęło osiem klubów z południowej
Polski. UKS Grot Ruda Śląska reprezentowało aż 21 zawodników, którym udało się zdobyć osiem medali, a wielu zawodników poprawiło swoje rekordy życiowe.
WYNIKI:
Dzieci młodsze: II miejsce – Karolina Grudzień.
Dzieci starsze: I miejsce – Natalia Lepa, III miejsce Dominika Brzezina, I miejsce – Jakub Sroka.
Zawodnicy Grotu zdobyli aż osiem medali
Młodzicy: III miejsce – Dominika Ratyńska. Młodziw Bodzentynie.
cy starsi: II miejsce – Wiktor Szreder, II miejsce – Maja
Hanslik, III miejsce – Ewa Radwan.
Poza tym w klasyﬁkacji drużynowej UKS Grot zajął dobra dyspozycja młodzików, dla których te zawody były
pierwsze miejsce. – Wśród wyników na uwagę zasługuje ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Polski, któKolarze rywalizowali na dwóch pętlach nowy rekord życiowy, jaki uzyskała Natalia Lepa w kon- re rozegrane zostaną już w przyszłą sobotę w Kielcach –
o długości 800 m oraz 4,7 km. kurencji ŁCD – 702/720 pkt, co według naszej wiedzy podkreślają Rafał Lepa i Dariusz Wyciślik z UKS-u Grot
może być rekordem Polski w tej kategorii. Cieszy również Ruda Śląska.
i dorośli). Krótka pętla zaczynała się, po starcie trudnym podjazdem do połowy Góry Kamieńsk, następnie trzeba było pokonać trudny technicznie zjazd w dół
stoku narciarskiego, z licznymi rowami i 120 stopniowymi zakrętami.
– Często młodzi kolarze tracili dystans do rywali
W niedzielę (3.09) do Pszczyny przyjechało około 30 w trzech kategoriach: czerwonej (do lat 8), pomarańczopodczas zjazdu, ponieważ „przelatywali przez kie- najbardziej utalentowanych młodych tenisistów z całej wej (do lat 9) i zielonej (do lat 10). W najstarszej kategorownicę”, co kończyło się licznymi upadkami. Długa Polski. W turnieju SCT Tenis 10 Pszczyna Cup, następcy rii bezkonkurencyjny okazał się ośmioletni zawodnik
pętla charakteryzowała się długim podjazdem po szu- Agnieszki Radwańskiej i Łukasza Kubota rywalizowali TKS-u Slavia Ruda Śląska Jakub Jędryka.
trowych i piaszczystych ścieżkach wokół Góry Kamieńsk, wjazdem na samo szczyt oraz 800-metrowym,
technicznym, trawiastym zjazdem do mety. Zawodnicy pokonywali od jednego do sześciu okrążeń, w zależności od kategorii wiekowej – dodał Domżalski.
Prezes K.S. Rugby Ruda
REKLAMA
Śląska Wojciech Kołodziej
Śląskiej podczas obchodów
Wymień swój stary piec węglowy
60-lecia założenia Polskiena nowoczesny, sterowany pilotem,
go Związku Rugby, stanął
w pierwszym w historii tej
programowalny, ekologiczny piec
dyscypliny poczcie sztandaQLIMA FIORINA 74 opalany pelletem
rowym. Wojciech Kołodziej
o mocy 7,4kW i odbierz
to rudzki działacz sportowy,
prezes K.S Rugby Ruda
doﬁnansowanie z Urzędu Miasta
Śląska, ale także dyrektor
w wysokości 70% wartości urządzenia!!!
Szkoły Podstawowej nr 27
w Halembie. Obchody jubiPromocyjna cena piecyka wynosi: 3500 zł
leuszowe odbyły się w ŁoDoﬁnansowanie wynosi: 70%
dzi.
Wojciech Kołodziej stanął w pierwszym w historii rugby poczcie sztandarowym.

Realny koszt pieca pelletowego po
otrzymaniu doﬁnsowania wynosi:

1050 zł*
* Zależy od decyzji UM Ruda Śląska. Termin składania wniosków o doﬁnansowanie upływa 30.09.2017 r.!
Ilość urządzeń ograniczona.

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej!!!

504-896-669
sklep@dla-powietrza.pl
www.dla-powietrza.pl

TENIS

Na korcie nie ma sobie równych

RUGBY

Prezes rugby w poczcie sztandarowym

ZAJĘCIA SPORTOWE

Monika Pyrek w Rudzie Śląskiej
Monika Pyrek, pięciokrotna medalista mistrzostw świata i Europy w skoku
o tyczce, przyjechała do Rudy Śląskiej.
We wtorek (12.09) fundacja jej imienia
przeprowadziła sportowe zajęcia interaktywne dla blisko 250 uczniów.
Warsztaty „Alternatywne Lekcje WF”
odbyły się w hali MOSiR-u
w Halembie i były pierwszymi zajęciami z cyklu 11 spotkań organizowanych
na terenie całej Polski. Projekt doﬁnansowany został przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Więcej na temat tego wydarzenia w wydaniu „Wiadomości Rudzkich” 20 września.

Medalistka mistrzostw świata poprowadziła zajęcia
dla uczniów z Rudy Śląskiej.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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www.wiadomoscirudzkie.pl
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Wrzesień to nie tylko czas przygotowań do nowego roku szkolnego oraz ostatecznych powrotów z wakacyjnych wyjazdów, czyli do „normalnego”
trybu życia, ale także najlepszy moment na to, by przygotować nasze samochody do zbliżającej się jesieni i upewnić się, czy podczas letnich wojaży
żaden z układów nie uległ uszkodzeniu. Swoją pomocą w tym zakresie służą fachowcy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega w Goduli. Na należącej do grupy AUTO-BUD stacji można po pierwsze skontrolować swój samochód i oddać go na warsztat w razie usterki, a także skorzystać z serwisu
instalacji LPG oraz bezdotykowej myjni. To wszystko oznacza oszczędność czasu i pieniędzy, bo po pierwsze wszystkie niezbędne czynności, które są
gwarancją bezpiecznej jazdy, można załatwić na miejscu i od ręki, a po drugie – fachowcy Omegi wiedzą, że zadowolenie klienta to nie tylko zadowo- MICHAŁ KOZŁOWSKI
lenie z wykonanej usługi, ale także jej realizacja w rozsądnej cenie.
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

Jesień z Omegą

Już teraz aura za oknem zmienia się na
jesienną, a nasz samochód przejechał
z pewnością setki kilometrów podczas wakacji, by teraz wrócić na trasy miejskie,
gdzie podczas podróży do pracy, czy transportu dzieci do szkoły, musimy wiedzieć,
że nasze auto jest w 100 procentach sprawne. Warto więc udać się do znajdującej się
przy ulicy Starej w Goduli, Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów Omega, gdzie na
trzech stanowiskach mechanicy przeprowadzają badania techniczne wszystkich
pojazdów zarejestrowanych. – Przełomy
pór roku – szczególnie tych, kiedy warunki
atmosferyczne zmieniają się w sposób bardzo odczuwalny – są zawsze kluczowe, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu.
Z czym wiąże się nadchodząca jesień?
Podstawa to układ hamulcowy, który jest
kluczowy, jeżeli chodzi o jazdę na drodze
po deszczu. Jeżeli czujemy, że pedał hamulca działa opornie, pulsuje lub zbyt nisko opada na podłogę, czy wydaje dziwne
dźwięki – niezbędna jest wizyta u mechanika. Kolejna sprawa to światła. Dzień staje
się krótszy, a więc sprawność oświetlenia
w aucie musi być na najwyższym poziomie.
Opony – to kolejny niezbędny element. Nie
czekajmy na ostatni moment z ich wymianą, a na początek sprawdźmy, czy głębokość bieżnika jest odpowiednia, a osie
opon są identyczne. Warto także sprawdzić
poziom powietrza. Kluczowe dla bezpie-

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA
czeństwa są oczywiście układy kierowniczy
i zawieszenia, które lepiej zbadać już pod
okiem fachowca. Na własną rękę możemy
za to sprawdzić stan płynów eksploatacyjnych – wylicza Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Omega.
– Pamiętajmy jednak, że sprawdzanie „na
oko” to tylko pozorna gwarancja spokoju.
Dlatego zapraszamy do nas, gdzie szybko
i sprawnie skontrolujemy samochód – dodaje.
To jednak nie koniec usług Omegi.
Wakacyjne podróże z pewnością wielu

Omega

z nas skłoniły do przemyśleń, czy i w jaki sposób warto zaoszczędzić na przejazdach. Podróż samochodem to owszem,
oszczędność czasu, ale nie zawsze pieniędzy. Z pomocą przychodzą mechanicy i instalatorzy LPG na warsztacie PI
oraz pracownicy Stacji LPG Sigma, które działają w ramach stacji Omega. – Dalekie wyjazdy sprawiają, że kierowcy zaczynają kalkulować. Co chwilę przychodzą do nas zainteresowani, pytając
o szczegóły montażu instalacji gazowej.
Rachunek ekonomiczny jest bowiem prosty. W przypadku, gdy miesięcznie na
benzynę wydajemy 100 zł, to przy instalacji LPG koszty te są o ok. 30 zł mniejsze. Ale warto myśleć długofalowo, bo
już w przypadku dalekich podróży, gdy
w miesiącu wydajemy 1000 zł na zakup
benzyny, jazda na gaz daje nam oszczędności w wysokości ok. 300 zł. A chyba nie
trzeba nikomu przypominać, że grudzień
z racji okresu świątecznego to czas, kiedy
liczy się każdy grosz. Idźmy jednak dalej.
Nawet przy 100 zł wydanych miesięcznie
na benzynę, przy LPG w skali roku
oszczędzamy ok. 300-400 zł rocznie. Wystarczy więc ok. 6-7 lat, by zwrócił się
koszt samej instalacji gazowej. Reszta
ląduje w naszej kieszeni – wylicza Mar-

cin Kazuch, diagnosta Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów Omega, który m.in.
zajmuje się instalacjami LPG. – Dlatego
zapraszamy do nas – nasi mechanicy po
pierwsze zadbają o prawidłową instalację LPG, przynoszącą oszczędności na
długi czas, a po drugie – chętnie udzielą
porad na temat eksploatacji samochodu
z zamontowaną instalacją gazową – zachęca.
Stacja Omega to miejsce, z którego
nie tylko wyjedziemy sprawnym i bezpiecznym samochodem, ale także lśniącym. Kilka lat temu powstała tu jedna
z najnowocześniejszych na Śląsku myjnia bezdotykowa Beta. Wizyta w niej to
tylko koszt 1 zł za 60 sekund, a zyskujemy gwarancję najlepszej jakości mycia
w jak najkrótszym czasie przy jednoczesnej dbałości o środowisko. – Oferujemy
pięć zoptymalizowanych programów,
które gwarantują nie tylko dokładne
umycie samochodu, ale także zabezpieczenie karoserii przed ponownym zabrudzeniem – wyjaśnia Michał Kozłowski.
– Jak więc widać, u nas, podczas jednej
wizyty, można załatwić wszystko to, czego nasze „cztery kółka” potrzebują tuż
po wakacyjnych wyjazdach i u progu
okresu jesiennego – podsumowuje.

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Rafał Chmurczyk

mechanik na stacji PI
przy stacji OMEGA

TEL. 511-092-323

Denis Wodniok

MECHANIK – POMOCNIK
na stacji PI
przy stacji OMEGA

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

