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Do lekarza nocą? Tylko na Godulę

– Z czego wynika fakt, że nocna opieka
lekarska zostanie przeniesiona?
– U podstaw przeniesienia nocnej opieki
do szpitala leżą zmiany ustawowe, związane z wprowadzeniem tzw. ustawy sieciowej.
Szpital wszedł do sieci na pierwszym poziomie, co wiąże się z obowiązkiem uruchomienia nocnej opieki lekarskiej. Szpital jest
przygotowany do jej przejęcia i startujemy
1 października. Planujemy uruchomienie tej
usługi w budynku naszych poradni specjalistycznych, które są użytkowane do godziny
17. Natomiast od godz. 18 będą służyły nocnej opiece lekarskiej. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na lekarzy i pielęgniarki, którzy będą pracować w NOL-u.
Założyłam sobie bowiem, że będzie to dodatkowy zespół, który wzmocni zespół szpitalny. Chciałabym więc podkreślić, że uruchomienie nowego rodzaju działalności
w szpitalu nie odbędzie się kosztem dotychczas funkcjonującego zespołu lekarskiego
w szpitalu.
– Ile osób będzie pracowało w ramach
nocnej opieki lekarskiej?
– Wstępnie planujemy współpracę z ok.
25 lekarzami i taką samą liczbą pielęgniarek,
bo każdy z lekarzy będzie miał przyporządkowaną jedną pielęgniarkę. Na dyżurze równocześnie będzie pracowało do trzech ze-

społów oraz zespół wyjazdowy. Chciałabym
nadmienić, że jesteśmy elastycznie przygotowani do pełnienia opieki nad naszymi
mieszkańcami i w przypadkach zwiększonej
liczby zachorowań – np. w okresach grypowych – przewidujemy zwiększenie liczby
zespołów, aby pacjenci nadmiernie nie czekali i aby opieka była tak należyta, jak dotychczas. Bo dotychczas nocna opieka lekarska w Rudzie Śląskiej była dobra i zamierzamy utrzymać te wysokie standardy. Jeżeli
chodzi o lekarzy to będą to zarówno specjaliści medycyny rodzinnej, jak i interniści
oraz chcemy się postarać także o lekarzy innych specjalności. Dodam, że ze swojej strony w trosce o dobro naszych mieszkańców,
w zespole nocnej opieki lekarskiej na stałe
będzie pracował pediatra, mimo, że od
1 października nie będzie już obowiązku,
aby w ramach nocnej opieki lekarskiej przyjmował właśnie lekarz pediatra.
– Dla pacjentów kolejnym plusem będzie także to, że w razie konieczności zaraz obok znajduje się szpital...
– W tym zakresie nic się nie zmieniło.
Każdy pacjent, który trafi do nocnej opieki
i będzie potrzebował dodatkowego zabezpieczenia szpitalnego, trafi do szpitala. Dla
nas plusem jest to, że dotychczas pacjenci,
wymagający zabezpieczenia i konsultacji

nocnej opieki, trafiali niejednokrotnie do
szpitala, a to zaburzało pracę izby przyjęć,
która jest przeznaczona dla chorych w sytuacjach, które zagrażają ich życiu. Nocna
opieka lekarska dedykowana jest dla chorych, u których doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów nagłego zagrożenia życia. Chciałabym w tym
miejscu podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w nocnej opiece
lekarskiej nie można uzyskać wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym
leczeniem, recepty na stosowane stale leki
w związku z chorobami przewlekłymi oraz
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
– Czy więc z nocnej opieki lekarskiej
może korzystać każdy – i mieszkaniec
Rudy Śląskiej, i z innego miasta?
– Nie ma rejonizacji w przypadku nocnej
opieki lekarskiej i podobnie, jak mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą z niej korzystać poza
obszarem miasta, na tej samej zasadzie działa nocna opieka w Rudzie Śląskiej, czyli
przyjmujemy każdego pacjenta, który zgłosi
się do nas – bez względu na to, gdzie jest
jego miejsce zamieszkania.
– Co od 1 października stanie się
z punktami NOL w przychodniach w Kochłowicach i w Nowym Bytomiu?

Foto: JO

Od 1 października nocna opieka lekarska zostanie przeniesiona do Szpitala Miejskiego w Goduli. Tym samym zlikwidowane zostaną punkty w przychodniach w Kochłowicach i w Nowym
Bytomiu. Tymczasem personel szpitala jest już gotowy do przyjmowania pacjentów w godzinach od 18 wieczorem do 8 rano. Rozmawiamy o tym z prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej Katarzyną Adamek.

Nocna opieka będzie sprawowana
w pomieszczeniach poradni specjalistycznych.
– Startujemy z jednym miejscem. Pozostałe punkty przestaną świadczyć tego rodzaju usługi.
– Na koniec proszę powiedzieć, czy
utworzenie NOL w Szpitalu Miejskim zostało dofinansowane?
– Szpital otrzymał środki finansowe
z Narodowego Funduszu Zdrowia na utworzenie nocnej opieki lekarskiej. Niestety dla

Rudy Śląskiej są to kwoty mniejsze niż
w ubiegłym roku (300 tys. zł mniej). NFZ
podjął taką decyzję na podstawie liczby
sprawozdanych porad w nocnej opiece
w zeszłym roku. Wierzę jednak w to, że
płatnik nie pozostawi mieszkańców Rudy
Śląskiej bez środków finansowych, jeżeli
okaże się, że są one potrzebne na NOL.
Joanna Oreł
REKLAMA

KREDYT z KOMORNIKIEM
WYSTARCZY PIT 11
• Chcesz się pozbyć komornika?
• Masz nieplanowane wydatki?
Weź KREDYT bez PORĘCZYCIELI
Na dowolny cel.

5 000 rata 29 zł/25 000 rata 128 zł/50 000 rata 236 zł
Zadzwoń! 600 520 705 i umów się na spotkanie z Agentem!
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SPOTKANIA Z PREZYDENT MIASTA

Każdy mieszkaniec jest partnerem do rozmów

– Jesteśmy u progu jesiennej tury spotkań z mieszkańcami. Ale najpierw podsumujmy tę wiosenną. Podczas poprzedniej
edycji nie brakowało tematów trudnych,
dotyczących m.in. budowy Ekologicznego
Centrum Odzysku Energii, terenów po
elektrowni Halemba, czy rewitalizacji ulicy
Janasa...
– Nie boimy się trudnych tematów. Dlatego
właśnie organizujemy te spotkania – robimy je
po to, by dyskutować o wszystkich, nawet
tych najbardziej drażliwych sprawach. Wszyscy mają prawo mieć swoje zdanie, a także
oczekiwania wobec władz miasta. Czasem jest
jednak tak, że część mieszkańców opowiada
się za jednym rozwiązaniem, a część za zupełnie innym. Wtedy musimy zastanowić się, jak
to rozwiązać, czy przeprowadzić konsultacje
społeczne, żeby te oczekiwania pogodzić. Tak
było m.in. w przypadku koncepcji rewitalizacji ulicy Janasa, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorcy podzielili się na tych, którzy chcieli
w tym miejscu deptaku i tych, którzy chcieli
zachować całkowitą przejezdność jezdni.
Ostatecznie będziemy realizować ten drugi
wariant, bo znaczącą przewagą zwyciężył
w głosowaniu.
– W przypadku zagospodarowania terenów po elektrowni Halemba mieszkańcy

nie mieli takich dylematów i byli zdecydowanie jednomyślni w swoim sprzeciwie
przeciwko budowie betoniarni…
– To nie był nasz pomysł, ale inicjatywa
prywatna. Ten problem jest już jednak rozwiązany, bo wydaliśmy negatywną decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Chcemy, aby te
tereny zostały przeznaczone w przyszłości
pod zabudowę domów.
– A co z Ekologicznym Centrum Odzysku Energii?
– Zdecydowana większość rudzian akceptuje zasadność budowy spalarni odpadów na
terenie Rudy Śląskiej. Planowana instalacja
jest oficjalnie sklasyfikowana przez Unię Europejską jako odnawialne źródło energii i dzięki temu będziemy mogli utworzyć w Rudzie
Śląskiej tzw. Klaster Energii. To z kolei da
nam możliwość ubiegania się o dodatkowe
środki unijne na rozwój infrastruktury energetycznej, czy na modernizację źródeł energii
oraz budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Co jednak najważniejsze, powstanie
spalarni oznacza możliwość wprowadzenia
w mieście tańszej energii, na czym bezpośrednio skorzystają mieszkańcy. Liczymy także na
to, że uda nam się skutecznie walczyć z niską
emisją.
– W jaki sposób?

Harmonogram JESIENNYCH spotkań
prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:
2.X. – poniedziałek – godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia
– Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69;
9.X. – poniedziałek – godz. 17.00
– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;
12.X. – czwartek – godz. 17.00
– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9;
23.X. – poniedziałek – godz. 17.00
– Kochłowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90;
26.X. – czwartek – godz. 17.00
– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;
6.XI. – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170;
9.XI. – czwartek – godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lexa 14;
14.XI. – wtorek – godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa;
16.XI. – czwartek – godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

– Jeżeli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji tańszą energię, to z pewnością będzie im się
opłacało ogrzewać domy energią elektryczną,
a nie węglem, który jest źródłem niskiej emisji.
– To już trzynasta edycja spotkań
z mieszkańcami. Czego wzajemnie nauczyliście się przez ten czas?
– Te spotkania są przede wszystkim niezłą
lekcją samorządności. Mieszkańcy są na nich
bardzo bezpośredni, nie „owijają w bawełnę”
i „prosto z mostu” mówią, co im się nie podoba, z czym mają problem. My przyjęliśmy
podobną zasadę i od razu mówimy, co jest realne do wykonania, a co nie. Uczciwie podchodzimy do tematu – wyjaśniamy, „co”
i „dlaczego” i mieszkańcy to rozumieją. Rozumieją także, że miasto może budować i modernizować wyłącznie na swoim terenie. Jeżeli teren nie należy do nas, to rozmawiamy ze
spółdzielniami i coraz częściej dochodzimy do
porozumienia. Dzięki temu możemy zrobić
coś razem dla dobra naszego miasta.
– Przejdźmy więc do jesiennej tury spotkań...
– Na pewno będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, bo ten temat zawsze żywo interesuje mieszkańców. Nas również. Rozbudowujemy monitoring, pracujemy także w tej chwili
nad ideą smart city, czyli tzw. inteligentnego
miasta o zrównoważonym rozwoju. Będziemy też poruszać kwestię segregacji odpadów.
W przyszłym roku limity w zakresie poziomu
segregacji, jakie nas obowiązują, wzrosną z 20
do 30 proc., a my już teraz z trudem osiągamy
20 proc. Natomiast za dwa lata limit ten wzrośnie do 40 proc. Jeżeli nie będziemy spełniać
norm, to czekają nas surowe kary, czyli ok. 1,5
mln zł rocznie, a już teraz do systemu gospodarowania odpadami dokładamy ponad 3 mln
zł. Jeżeli nie poradzimy sobie z tym, to będziemy niestety musieli zwiększyć opłatę śmieciową. Kolejny wątek, już bardziej przyjemny,
dotyczy opracowania Strategii Promocji Miasta, w którą chcemy włączyć mieszkańców.
– Mamy rok przedwyborczy. Można
więc spodziewać się pytań, dotyczących te-

go, czego nie udało się zrobić. Na jakim etapie jest projekt wprowadzenia bezpłatnej
komunikacji w Rudzie Śląskiej?
– Kiedy rozmawialiśmy z KZK GOP na
początku kadencji, usłyszeliśmy że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w Rudzie Śląskiej jest możliwe. Później nam to utrudniono.
Zagrożono, że jeżeli zaczniemy tworzyć wewnętrzny system bezpłatnej komunikacji, to
zostaniemy wyrzuceni ze wspólnego systemu
komunikacji. Efekt byłby taki, że mielibyśmy
problem z połączeniami komunikacyjnymi
z innymi miastami. Teraz jesteśmy w nieco
innej rzeczywistości, bo ustawowo powołany
został do życia związek metropolitalny, o który miasta naszego regionu walczyły przez
wiele lat. Mamy już też nowe władze metropolii, z którymi rozmawiamy na temat wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów
szkół średnich w całej aglomeracji. Byłby to
początek darmowej komunikacji w mieście,
na którym nie chcielibyśmy jednak poprzestać. Z mojego programu wyborczego sporo
tematów udało się już jednak zrealizować
– mamy nowy stadion lekkoatletyczny, zrewitalizowany Burloch, praca na budowie trasy
N-S wre, powstają kolejne mieszkania... Gdyby opozycja nie zablokowała podczas sesji
Rady Miasta wprowadzenia w naszym mieście programu dofinansowań do biletów miesięcznych dla uczniów, to i temat bezpłatnej
komunikacji mielibyśmy już częściowo od
ponad roku rozwiązany.
– Czego jeszcze możemy się spodziewać
w najbliższym czasie?
– Nadal naszym priorytetem jest budowa
dróg. Poza tym budujemy kolejne mieszkania.
W trakcie realizacji jest projekt modernizacji
placówek oświatowych, zostało nam jeszcze
osiem szkół. Już teraz możemy powiedzieć
o tym, że na przełomie roku zamierzamy ogłosić konkurs na zagospodarowanie nieruchomości w pobliżu ul. 1 Maja i trasy N-S. Chcemy stworzyć w mieście miejsce, do którego
przyjeżdżaliby nie tylko rudzianie, czy mieszkańcy metropolii, ale także z całej Polski. Jeżeli pozytywnie uda się rozstrzygnąć konkurs,

Foto: arch.

W październiku rozpocznie się 13. tura spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Z tej okazji rozmawiamy z prezydent Rudy Śląskiej Grażyną
Dziedzic na temat dotychczasowych wizyt i o najważniejszych planach, dotyczących miasta.

to już w przyszłym roku zaczniemy realizację
tego śmiałego przedsięwzięcia. Jedną z opcji
jest oczywiście budowa oceanarium, ale być
może będzie to jeszcze inna, ciekawsza inwestycja. Ponadto w przyszłym roku chcielibyśmy ogłosić międzynarodowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie oraz adaptację Wielkiego Pieca przy Hucie Pokój, tak
by stał się on obiektem turystycznym. Jest to
jeden z najlepszych postindurstrialnych zabytków w Polsce. Jeżeli chodzi o Nowy Bytom,
to mamy także przygotowaną koncepcję rewitalizacji tej dzielnicy. W ramach niej wyremontowane oraz zagospodarowane zostaną
budynki Florianki, powstaną dodatkowe parkingi, a samo centrum wypięknieje. Moim
celem jest także to, aby w Nowym Bytomiu
powstawało coraz więcej kawiarenek oraz restauracji, więc szykuje się naprawdę ciekawa
koncepcja. Z kolei Traktem Rudzkim zamierzamy połączyć Nowy Bytom i Wirek, a na
Chebziu w budynku dworca kolejowego, powstaje Stacja Biblioteka. Myślimy także w kategoriach metropolii. W ideę tę wpisuje się
niedawno powstały stadion lekkoatletyczny,
który jest świetnym zapleczem zarówno treningowym, jak i w zakresie współorganizacji
oraz wsparcia międzynarodowych imprez lekkoatletycznych.
– Wróćmy do zbliżającego się roku wyborczego. Będzie Pani kandydowała po raz
trzeci?
– Tak, będę startowała na stanowisko prezydenta. Mamy rozpoczętych i zaplanowanych tak dużo projektów i inwestycji, że
chciałabym je wszystkie móc zrealizować.
Dlatego w gronie moich współpracowników
ustaliliśmy, że wystartuję w przyszłorocznych
wyborach samorządowych.
– Dziękuję za rozmowę i życzę owocnych
spotkań dzielnicowych. 
Joanna Oreł
REKLAMA
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| RUDA ŚLĄSKA

Psie nieczystości na trawnikach, skwerach i chodnikach to problem, który już od dawna trapi mieszkańców Rudy Śląskiej.
Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która zasygnalizowała, że sprzątanie po swoim pupilu nie dla wszystkich jest oczywiste. By temu zapobiec, miasto wydało do obiegu kolejnych 700 tys. worków na psie odchody.
– Właściciele psów są zobowiązani do posprzątania po swoich pupilach. Jeśli tego nie
zrobią, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 20 do 500
– Osoby, które posiadają zwierzęta
złotych lub grzywną
domowe powinny niezwłocznie
do 5000 złotych, któusunąć zanieczyszczenia
rą może wymierzyć
pozostawione w budynkach użytku
sąd – podkreśla Henpublicznego, a także na chodnikach,
ryk Szydłowski, kiejezdniach, placach, parkingach,
rownik
referatu
przejściach podziemnych,
dzielnicowych rudzzieleńcach, skwerach i w parkach.
kiej Straży MiejNie dotyczy to jednak osób
niepełnosprawnych korzystających
skiej. – W naszym
z psów przewodników – tłumaczy
mieście niesprzątanaczelnik Ewa Wyciślik.
nie po psach jest

Nieczystości pozostawione przez psa powinien posprzątać właściciel.
nie miasta pojawi się aż 700 tysięcy worków
na psie odchody. – Worki będą dostarczone
do Urzędu Miasta Ruda Śląska do 31 października 2017 roku. Worki te są dostępne
bezpłatnie w Biurze Obsługi Mieszkańców

oraz administracjach spółdzielni mieszkaniowych – informuje Ewa Wyciślik, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Agnieszka Lewko

Podwórko zniszczone podczas remontu

| WIREK

Foto: AL

Tym razem interwencja naszej Czytelniczki dotyczy remontu ronda na Wirku. Rondo u zbiegu ulic 1 Maja, Głównej i Obrońców Westerplatte remontowane było przy nadzorze Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. Obecnie prace
prowadzi tam Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS, które odpowiada za zagospodarowanie wyremontowanej wyspy. Jak jednak zgłaszają mieszkańcy, podczas wcześniejszych prac ucierpiało pobliskie podwórko.
W informacji przesłanej do Redakcji nasza Czytelniczka informuje
o tym, że w czasie remontu zniszczone zostało podwórko przy ul. Krasińskiego (wjazd od strony ul. 1 Maja.). – Nigdy nie było tam ładnie i chociaż
to niemalże centrum miasta to zawsze był w tym miejscu bałagan. A teraz
to już śmietnik na błotnisku, które powstało podczas remontu – tłumaczy
mieszkanka. – Dojście od ul. 1 Maja po deszczu bez kaloszy to spore wyzwanie – dodaje.
Urząd Miasta odpowiada, że wspomniane podwórko, gdzie wykonawca
remontu ronda przy Centrum Handlowym Plaza składował materiały, jest
– zgodnie z planem zagospodarowania miasta – działką budowlaną, której
właścicielem jest gmina, a nie podwórkiem. Niemniej jednak miejsce to
zostanie uprzątnięte, gdy tylko warunki za oknem się poprawią. – W związku z panującymi od zakończenia robót warunkami atmosferycznymi, ciężki
sprzęt operujący na tej działce w celu załadunku i wywozu pozostałego
gruzu, spowodowałby jeszcze większe zniszczenia – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Przy sprzyjających
warunkach pogodowych teren zostanie uprzątnięty i wyrównany do 6 października bieżącego roku – dodaje.
Arkadiusz Wieczorek

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Foto: AL

sporym problemem,
a strażnicy często nakładają mandaty albo
pouczają właścicieli psów – dodaje.
W różnych częściach miasta znajdują się
specjalne pojemniki na psie odchody, jednak
warto pamiętać, że można wrzucać je także
do zwykłych koszy na śmieci. By jeszcze
bardziej zachęcić do dbania w ten sposób
o wygląd naszych ulic, już niedługo na tere-

OGŁOSZENIE

Teren zostanie uprzątnięty.

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

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego są:
– udział Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00035446/0,
(działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
– niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.,
oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54 o powierzchni 364 m2, obręb
Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są wolne od
wpisów), położone w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej –
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne (symbol planu
UK2).
3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy
usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych obiektami usługowymi
w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe do uczestnictwa
w przetargu będą uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy działek nr:
2784/54 , 2785/54, 3555/54, 3552/54, 3556/54 .
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapewniony
bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę zlokalizowaną
na działce nr 2609/54, stanowiącą przedłużenie ww. drogi publicznej. W celu
lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 47.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2016 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 (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 24.10.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
2.400,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a 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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RUDA ŚLĄSKA

REKLAMY

Wyższa składka dla piłkarzy

Foto: AL

Jeden z naszych Czytelników zwrócił się do nas z pytaniem odnośnie doﬁnansowania rudzkich klubów piłkarskich. – Moje
dziecko od kilku lat trenuje w Uranii, ale w tym roku comiesięczna składka jest wyższa niż w latach ubiegłych – informuje
pan Krzysztof. – Jak wygląda sprawa doﬁnansowania tych klubów i czy jest ono mniejsze niż w ubiegłym roku?

W Rudzie Śląskiej młodzi piłkarze trenują w dziesięciu klubach.
Kluby piłkarskie są doﬁnansowane przez
miasto, a pieniądze otrzymują w formie dotacji podczas konkursu ofert. W trakcie roku
przeznaczona jest ona m.in. na: koszty używania obiektów sportowych, udział w zawodach (transport, wyżywienie, noclegi,
opłata startowego, obsługa medyczna),
zgrupowania szkoleniowe, płace szkoleniowców, stypendia zawodników, licencje
klubowe i zawodnicze czy na wypłaty dla
sędziów. W tym roku rudzkie kluby otrzymały ogółem doﬁnansowanie w wysokości
3 mln 310 tys. zł, z czego 670 tys. zł przeznaczone zostało na sportowe szkolenie
grup seniorskich, a 2 mln 520 tys. zł na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz 120
tys. zł na organizację i udział w imprezach
sportowych. Mimo to kluby wprowadzają
opłatę członkowską, która w tym roku wzrosła właśnie m.in. w Uranii. – Nie rozumiem
dlaczego, ktoś może mieć pretensje, co do
podwyższenia składki, która wynosiła 10
złotych. W związku z tym, że zapisało się do
nas w tym roku szkolnym więcej dzieci, musieliśmy poprosić rodziców o zadeklarowanie, że będą płacić od września do listopada
25 zł, żebyśmy mogli domknąć budżet na

2017 rok, na co rodzice się zgodzili. Jak będzie wyglądała sprawa składek w przyszłym
roku, jest uzależnione od nowego budżetu
– wyjaśnia Bernard Wawrzynek, prezes
GKS-u Uranii Ruda Śląska.
Niektórzy rodzice zaznaczają jednak, że
tak naprawdę musieli zgodzić się na podwyższenie składki, bo nie podpisanie deklaracji wiązałoby się z wypisaniem dziecka
z klubu. – Tegoroczna dotacja została rozplanowana już na początku roku, a teraz po
zapisaniu się sporej liczby dzieci okazało
się, że podniesienie składki jest konieczne.
Doﬁnansowanie w 2017 roku dla naszego
klubu było podobne do tego z roku 2013, a na
przykład opłaty na rzecz Śląskiego Związku
Piłki Nożnej związane z udziałem w rozgrywkach, czy koszty transportu i sprzętu
oraz opłat sędziowskich, cały czas rosną
– tłumaczy z kolei Wawrzynek.
Natomiast jak tłumaczy miasto – składki
członkowskie kluby mogą ustalać we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Wysokość tej kwoty jest zatwierdzana przez
władze poszczególnych klubów, czyli zarząd, walne zebranie członków i komisję
rewizyjną. Warto jednak dodać, że pomija-

jąc Uranię są w mieście kluby, w których miesięczna opłata jest wyższa. Dla przykładu – za
młodych piłkarzy Pogoni ich rodzice płacą 40
zł miesięcznie. – Dotacja ma na celu doﬁnansowanie klubów poprzez wsparcie działalności, a nie ich całkowite ﬁnansowanie. Kluby
sportowe oprócz dotacji celowej na konkretne
zadanie posiadają również swoje środki własne np. składki członkowskie. Miasto nie może
ingerować w decyzje władz klubu, gdyż kluby
posiadają osobowość prawną i zgodnie z własnymi statutami określają wysokość składek
swoich członków – tłumaczy Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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POMOC

REKLAMY

Żywność trafi do potrzebujących

Rusza kolejna edycja programu wsparcia żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących. W ramach poprzedniej
edycji programu do mieszkańców trafiło blisko 160 ton artykułów! Teraz mieszkańcy Rudy Śląskiej, którym niezbędne
jest wsparcie, znów mogą się o nie ubiegać.
Poprzednia edycja programu trwała od sierpnia 2016 do czerwca tego
roku. Jego realizacja w Rudzie Śląskiej możliwa była dzięki współpracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokalnych organizacji partnerskich: Ośrodka Święta Elżbieta, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Jaskółka”. Natomiast koordynatorem regionalnym był Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Blisko 160 ton artykułów spożywczych o wartości około 490 tys. zł
trafiło do ponad 3 300 osób zakwalifikowanych do programu. Ponadto
jego uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach prowadzonych
przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Szlifowano podczas nich
przede wszystkim umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego,
umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. – Dziękuję wszystkim
organizacjom, które podjęły się tego trudnego zadania, wolontariuszom, pracownikom socjalnym za zaangażowanie, wrażliwość i chęć
niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Pod koniec października bieżącego roku planowane jest uruchomienie kolejnego etapu
programu – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria

określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS, skierowania do otrzymania pomocy osobom spełniającym kryteria, o których mowa wyżej, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić
się do MOPS w Rudzie Śląskiej lub Sekcji Pracowników Socjalnych
w poszczególnych dzielnicach. Ich wykaz oraz godziny przyjmowania znajdują się na stronie internetowej: www.mops.rsl.pl/kontakt.
html.
Zestaw artykułów spożywczych obejmuje taką żywność jak: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały oraz olej rzepakowy.
Tak jak w poprzedniej edycji programu, żywność wydawana będzie w czterech dzielnicach miasta: Ruda, Godula, Bykowina i Halemba. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
DR, JO

SESJA RADY MIASTA

ŚPPT zrewitalizuje hałdę przy ulicy Nowary

Rada Miasta Ruda Śląska po raz kolejny obradowała 21 września. Podczas sesji podjęto m.in. uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie
Śląskiej, a wraz z tym zwałowisko pocynkowe przy ulicy Nowary zostało przekazane do ŚPPT.
– To jest teren kompletnie wyłączony z życia miejskiego, który
chcemy przywrócić do obiegu – tłumaczył Krzysztof Mejer, zastępca
prezydent miasta. – Rozważaliśmy dwie opcje – sprzedaż w przetargu
otwartym, co w naszym odczuciu byłoby bardzo ryzykowne, gdyż firmy zajmujące się rewitalizacją terenów poprzemysłowych nie mają
najlepszej renomy. Dzięki wyborowi drugiej opcji czyli przekazania
terenu do naszej spółki miejskiej mamy pewność, że teren zostanie
zrewitalizowany, zgodnie z tym, co zostało ustalone w aporcie – tłumaczył Krzysztof Mejer.
Żużel z terenów hałdy zostanie wykorzystany przy budowie trasy
N-S, a po zakończeniu rewitalizacji tereny zostaną wystawione na
sprzedaż. Podczas sesji podwyższono także kapitał zakładowy spółki
Aquadrom o kwotę ponad 2 mln zł, która zostanie przeznaczona na
spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę obiektu w 2007 roku. Spółka nie posiada wystarczających środków na spłatę kredytu, którego po-

ręczycielem jest miasto. W okresie od stycznia do września spółka dokonała spłaty części rat kredytu w wysokości ponad 650 tys. złotych.
Rada Miasta podczas sesji podjęła także uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (ogródki działkowe). Zgodnie z uchwałą opłatę należy uiścić jednorazowo do 31 października. Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że
większość z zainteresowanych właśnie w ten sposób wnosiło opłatę.
Z uwagi na brak zasady proporcji uiszczania opłaty ryczałtowej,
ustalono także nową zasadę przy sprzedaży ogródków działkowych.
Nowy właściciel zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty dopiero
w kolejnym roku kalendarzowym. W roku sprzedaży opłatę ponosić
będzie sprzedający.
AW

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w dzielnicy:
– Halemba, które zostaną oddane w najem, na okres 3 lat pod
istniejące stacje transformatorowe,
oraz w rejonie ulicy:
– Asnyka – Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem, na
okres 3 lat pod istniejącą stację transformatorową, Kochłowickiej, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat pod istniejącą stację transformatorową, Alojzego Jankowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat pod istniejące ogródki
rekreacyjne, Szyb Barbary – alei Powstań Śląskich, która zostanie
oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem do celów projektowych, Podlaskiej, która zostanie oddana w dzierżawę, na
okres 3 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne.

7

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 27.09.2017

PLEBISCYT „UNIKALNI 2017”

Wybierz swojego Unikalnego 2017! Trwa głosowanie

Już po raz trzeci redakcja „Wiadomości Rudzkich” organizuje plebiscyt „Unikalni”. Do 27 września do godziny 12.00 można oddawać głosy na kandydatów nominowanych przez „Wiadomości Rudzkie” do tytułu „Unikalny 2017”. Przedstawiamy 12 Unikalnych, którzy konkurują 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

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

II WŁASNA INICJATYWA

III OTWARTE SERCA
SP 20 „Anioły
w piżamkach”

Agnieszka
Płaszczyk

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.

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.

Rafał Wypior

Robert
Remszel

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.

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

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.

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
Bronisław
Wątroba
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.

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.

IV W MUZYCE SIŁA
Wiktoria
Siodłak

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
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 Damian
Pakuła
Chcąc oddać głos
na Wiktorię Kuźniarkiewicz
i Damiana Pakułę
wyślij SMS-a na
nr 71100 o treści
MS.3, koszt
SMS-a to 1 zł
+ 23% VAT-u.

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 5005/213 o powierzchni 864 m2, użytki: Ł-IV, R-IVa,
– 5011/213 o powierzchni 875 m2, użytki: Ł-IV, R-IVa,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału
wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 607 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5007/216 o powierzchni 214 m2, użytki: dr, R-IVa, KW nr GL1S/00006378/0,
– 5008/213 o powierzchni 391 m2, użytki: dr, Ł-IV, R-IVa, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu:
nr 5005/213, 50011/213, 5008/213 – MN27, nr 5007/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami
i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych - ulic Kingi i Na Piaski odbywać się
będzie ulicą ks. Jana Hrubego, która w przyszłości stanowić będzie publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 5007/216 i 5008/213 wynoszą:
– dla działki nr 5005/213–132.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 118.000,00 zł, droga 14.000,00 zł,
– dla działki nr 5011/213–134.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 120.000,00 zł, droga 14.000,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 26.10.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 5005/213 – 6.600,00 zł, 5011/213 – 6.700,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi,
działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.
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HALEMBA/BIELSZOWICE

NOWY BYTOM

Podczas inauguracji RJK wystąpiła orkiestra zespołu „Śląsk”.

Podczas zawodów zaprezentowano flagę olimpijską.
Olimpiad Specjalnych „Halembianka”
wzięły udział drużyny z Rudy Śląskiej,
a także Raciborza, Jastrzębia Zdroju,

Rybnika, Żor, Tychów, Zabrza, Gliwic
oraz Bogumiłki w powiecie częstochowskim. 
AL

HALEMBA

W minioną sobotę (23.09) w Rudzie
Śląskiej-Halembie odbyła się „Biesiada Biesiad”, czyli zakończenie cyklu
imprez biesiadnych w Rudzie Śląskiej.
Od kilku lat organizuje je Stowarzyszenie Prawo Rodzina Obywatel oraz
poseł Grzegorz Tobiszowski. – Tegoroczna „Biesiada Biesiad” była wyjątkowa, co z pewnością potwierdzi każda
spośród bawiących się osób. Cieszę
się, że tak licznie przybyły całe rodziny
i że biesiady w Rudzie Śląskiej stały się
już tradycją. Tradycyjnie spośród
uczestników rozlosowaliśmy nagrody
rzeczowe, w tym także nagrodę główną, czyli rower – mówił Grzegorz Tobiszowski, pomysłodawca imprezy. Na
obiekcie Grunwaldu tradycyjnie wy-

Foto: Piotr Gruchel

„Biesiada Biesiad” za nami

Mieszkańcy licznie uczestniczyli w „Biesiadzie Biesiad”.
stąpili zaproszeni goście. W tym roku
gwiazdą wieczoru był Andre, a na scenie zaprezentowały się także zespoły
Górale, Bez Nazwy oraz Mateusz Troll
i Przyjaciele. Całą imprezę poprowadził Jerzy Kiolbasa. Przypomnijmy, że

„Biesiadę Biesiad” poprzedzają imprezy plenerowe, odbywające się w różnych dzielnicach miasta. Kolejna tego
typu impreza jak zawsze cieszyła się
dużą popularnością wśród miłośników
śląskiej muzyki. 
AW

RUDA ŚLĄSKA

Za nami kolejna sesja Rady Seniorów. Radni dyskutowali m.in. na temat
publikacji w mediach informacji
o działalności Rady Seniorów i organizacjach z nią współpracujących, a także o zbliżającym się Dniu Seniora, czy
w sprawie refundacji turnusów rehabilitacyjnych dla rudzkich seniorów.
Podsumowano także dotychczasowy
bilans Rudzkiej Karty Seniora.
– Na tę chwilę w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych wydano 1213
kart. Jej posiadacze mogą skorzystać
z ofert ok. 100 partnerów, którzy świadczą usługi w takich sektorach jak m.in.
zdrowie, kultura, sport, rekreacja, edukacja i wiele innych. Ostatnio lista ta
została także poszerzona o usługi

prawnicze – wyliczała podczas poniedziałkowej (18.09) sesji Rady Seniorów Barbara Harczyńska z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych.
Radni przedstawili także inicjatywę
wspólnego publikowania w prasie informacji związanych z działalnością
organizacji, zajmujących się rudzkimi
seniorami oraz rozmawiali o działalności Rady Seniorów. Ponadto pojawił
się temat możliwości udzielenia refundacji za turnusy rehabilitacyjne dla
rudzkich seniorów niepełnosprawnych
i o niskich dochodach. Radni seniorzy
mogli również dowiedzieć się, jak będą wyglądały tegoroczne obchody
Dnia Seniora. – W tym roku władze
miasta na czele z panią prezydent chcą

Foto: JO

Seniorzy obradowali

Rada Seniorów funkcjonuje
w mieście od dwóch lat.
kontynuować obchody Dnia Seniora.
Ustaliliśmy, że odbędzie się on 19 listopada w hali MOSiR-u w Halembie
– zapowiedział seniorom Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej.
JO

Rudzka Jesień Kulturalna oficjalnie
zainaugurowana! Sobotni (23.09) koncert z udziałem instrumentalistów orkiestry kameralnej Zespołu Pieśni
i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława Hadyny
był pierwszym w ramach trzymiesięcznego cyklu wydarzeń kulturalnych.
– Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni,
wprawdzie bardzo deszczowy, ale myślę, że ta piękna muzyka wszystko nam
wynagrodzi. Bo kolejny raz spotkamy
się w Miejskim Centrum Kultury, by napełnić swoje dusze piękną muzyką
– podkreślała w trakcie koncertu prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.
Do końca grudnia czeka nas szereg
koncertów, spektakli, kabaretonów, czy
spotkań z ciekawymi ludźmi. Świętowanie z kulturą w Rudzie Śląskiej rozpoczęliśmy od koncertu w Miejskim
Centrum Kultury, gdzie wysłuchać
można było utworów muzyki kameralnej. – Myślę, że taki koncert spełnił

oczekiwania naszej rudzkiej publiczności – podkreśla Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. – Jeżeli chodzi o program całej Rudzkiej Jesieni Kulturalnej to podczas niej każdy miłośnik kultury znajdzie coś dla siebie. Wystąpią gwiazdy
zarówno muzyki poważnej, jak i popowej. Planujemy też ciekawe spotkania
m.in. z Marcinem Kydryńskim, które
odbędzie się w filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej nr 18. Ustalając program
jak co roku staraliśmy się zadowolić
nawet najbardziej wymagających odbiorców – dodaje.
Wśród najciekawszych gwiazd, które zawitają jesienią do naszego miasta,
są m.in.: Alicja Majewska, Blue Cafe,
Pectus, Stare Dobre Małżeństwo, czy
Viola Brzezińska oraz kabaret Ani MruMru. Większość imprez będzie odbywała się w miejskich instytucjach kultury.
JO

NOWY BYTOM

Święty Mikołaj przyszedł
we wrześniu
Nietypowo, bo w środku września,
z wizytą i podarunkiem przyszedł
Święty Mikołaj. Odwiedził on dzieci
ze świetlicy środowiskowej w dzielnicy Nowy Bytom. Jest on częścią
Ośrodka Świętej Elżbiety. A podarek
był niezwykły i rozgrzeje on nie tylko
ludzkie serca.
Jakiś czas temu we wspomnianej
świetlicy zepsuł się piecyk kuchenny,
a jest on nieodzowny, by dzieci mogły
zjadać tam pyszne oraz ciepłe obiady.
Dlatego też, wywodząca się z Rudy
Śląskiej, Fundacja Przyjaciół Świętego
Mikołaja przystąpiła do konkursu
z projektem pt. „Domowe ciepło ma
początek w kuchni” i dostała w prezencie piecyk dla dzieci z Rudy Śląskiej.
Po lekcjach w świetlicy można nie tylko bawić się, czy odrabiać zadania domowe, ale także upiec np. mikołajkowe
pierniki. To przecież tam młodzi ludzie
uczą się wielu przydatnych w później-

Foto: arch.

Foto: AL

Blisko 200 niepełnosprawnych sportowców z ponad 20 drużyn z Rudy Śląskiej i innych miast regionu sprawdziło
swoje siły w piłce nożnej. W hali
MOSiR-u w Halembie oraz bielszowickiej Zgody, a także w Aquadromie odbyły
się XVII Śląski Turniej w Halowej Piłce
Nożnej oraz II Śląski Dzień Treningowy
Programu Aktywności Motorycznej
w Środowisku Wodnym Olimpiad Specjalnych, w których wzięli udział niepełnosprawni intelektualnie zawodnicy.
– Przyjechaliście tu z Rudy Śląskiej
i wielu innych śląskich miast po to, żeby
walczyć i poprawić swoje wcześniejsze
wyniki. Mam nadzieję, że też po to, żeby
dobrze się bawić – powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej
podczas rozpoczęcia zawodów. – Patrzę na Was z zazdrością, bo już nie pamiętam, kiedy grałem w piłkę nożną.
Mam nadzieję, że grając, będziecie pamiętać o zasadzie fair play i osiągniecie
jak najlepsze wyniki – dodał. W zawodach zorganizowanych przez Klub

Jesień z kulturą

Foto: JO

Olimpijskie zmagania

Nowa kuchenka ułatwi
funkcjonowanie świetlicy.
szym życiu rzeczy, teraz już także kulinarnych. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu „Potrafisz Polsko!”.
AW

9

www.wiadomoscirudzkie.pl

PROMOCJA | 27.09.2017

MPGM TBS SP. Z O.O.

Budynki gminne w coraz lepszej kondycji
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraz z Miastem
remontuje kolejne budynki gminne. Na ten rok w ramach planu remontów i napraw głównych, wykonywane są
prace w kilkudziesięciu budynkach a ponadto trwa odnawianie elementów tzw. małej architektury (m.in. place
zabaw), czy modernizacja dróg dojazdowych, parkingów oraz chodników. Na działania te przeznaczono ok. 2,5
mln zł z budżetu Miasta. Jednak na tym MPGM TBS nie kończy. Właśnie trwają przygotowania – po pierwsze do
corocznego przeglądu ogólnobudowlanego gminnych budynków, a po drugie ustalana jest lista budynków, które
umieszczone zostaną w przyszłorocznych planach remontowych.

MPGM TBS w ramach corocznego planu m.in. remontuje dachy budynków.
– Co roku ustalamy hierarchię budynków, które należy wyremontować czy przebudować w pierwszej kolejności i na tej
podstawie tworzymy plan prac na rok następny. Obecnie jesteśmy na etapie przedstawienia go i konsultacji w Wydziale Spraw
Lokalowych UM, a następnie zostanie on
zatwierdzony przez wiceprezydenta ds. zagospodarowania przestrzennego, Michała
Pierończyka – wyjaśnia Bogusław Waćko,
prezes MPGM TBS. – Taki plan konstruuje
się na dwóch podstawach. Pierwsza rzecz
to budżet Miasta, w którym przewiduje się
limit kwoty na realizację planu. Po drugie
MPGM TBS jako zarządca budynków pro-

wadzi analizy stanów budynków i wskazuje
nam potrzeby mieszkaniowe, a my jako
Miasto wybieramy te budynki, na których
chcemy się bardziej skupić, czy wobec których realizujemy konretną strategię, tak jak
np. w przypadku ulicy Janasa – dodaje wiceprezydent Miasta ds. zagospodarowania
przestrzennego, Michał Pierończyk.
Taki właśnie plan realizowany jest obecnie. Jeżeli chodzi o tegoroczne naprawy
główne to dotychczas wykonano remont dachu w sześciu budynkach, w jednym wymieniono strop, a wyremontowanych zostało
16 mieszkań. W trakcie jest także wymiana
okien w lokalach mieszkaniowych (wymie-

Roboty MPGM TBS obejmują również odnowę elewacji.

niono ich ok. 200, pozostało ok. 30), remont
dachu w jednym budynku oraz wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej w jednym z budynków. Do realizacji pozostały jeszcze tego
typu prace w dwóch budynkach i remont
dziesięciu mieszkań. W sumie na prace te
przeznaczono ok. 2 mln zł z budżetu Miasta.
Ponadto co roku MPGM TBS realizuje plan
tzw. małej architektury. Dotychczas wymieniono i doposażono place zabaw zlokalizowane na terenie Miasta Ruda Śląska, wykonano
oświetlenie w obrębie zespołu garaży przy ul.
Żeromskiego oraz zamontowano siatki
ochronne wokół boiska przy ul. Solskiego.
Do wykonania jest jeszcze budowa trzech
placyków gospodarczych. Ogółem wszystkie
prace będą kosztowały 150 tys. zł. – W planie
remontów jest kilka różnych pozycji, stąd mamy i remonty budowlane, ale też małą architekturę, czy również dbanie o drogi dojazdowe, chodniki itd. – tłumaczy Joachim Frank
dyrektor ds. technicznych w MPGM TBS.
I tak w ramach tego ostatniego zadania za
kwotę 236 tys. zł w tym roku wyremontowano drogę dojazdową (1 etap) w obrębie
ul. 1 Maja 7/Olszynowa 2-4 oraz wyremontowano drogę dojazdową do budynku przy
ul. Bielszowickiej 112. Uzupełniono także
niezbędne urządzenia techniczne i wykonano oznakowania pionowe przy budynkach
gminnych. Do wykonania na ten roku jest
jeszcze droga dojazdowa do placyku gospodarczego w obrębie budynku przy ul.
Kędzierzyńskiej 2 oraz do placyku gospodarczego wraz z wykonaniem dojść do budynków przy ul. Bankowej 7, 7A oraz Mickiewicza 1. MPGM TBS w ramach przeglądu budynków wyznacza także te, których
konieczna jest rozbiórka. W tym roku chodzi o jeden budynek mieszkalny i dwa gospodarcze (za kwotę 165 tys. zł).
– Prowadzimy także tzw. techniczne
utrzymanie budynków i na ten cel co kwartał MPGM otrzymuje kwotę, która jest przeznaczana na remonty bieżące, czyli, czy to
usuwanie awarii, czy zabezpieczenie budynków – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. – Te informacje zgłaszane są przez
cały rok za pośrednictwem pracowników
administracji naszych sześciu rejonów
w Rudzie Śląskiej, dzięki czemu cały czas

Gdy jest taka potrzeba, w ramach prac
kompleksowo remontowane są także mieszkania.
wiemy, jaki jest stan poszczególnych budynków – dodaje Joachim Frank.
By jednak zadbać kompleksowo o bezpieczeństwo budynków gminnych i ich lokatorów oraz użytkowników wykonywane
są ogólnobudowlane przeglądy roczne oraz
pięcioletnie. Realizowane są one na ok. 350
obiektach – zarówno mieszkaniowych, jak
i wykorzystywanych do celów użytkowych.
– Przeglądy te wynikają z prawa budowlanego i obecnie jesteśmy właśnie przed przeglądem rocznym, który musi zostać wykonany przed okresem jesienno-zimowym.
Taki przegląd ogólnobudowlany prowadzony jest przez inspektorów nadzoru budow-

lanego. Podczas niego inspektor na każdym
budynku sprawdza jego stan techniczny
ogólny oraz poszczególnych elementów,
które są narażone na działanie czynników
atmosferycznych. Mówimy tutaj o takich
elementach, jak m.in dach, izolacja, czy elewacja. Kontrolowane są także wewnętrzne
instalacje, czy klatki schodowe – wylicza
prezes Bogusław Waćko. – Wszystkie te
przeglądy mają wpływ na wspomniany, coroczny harmonogram remontowy i dzięki
temu cały czas trzymamy rękę na pulsie,
dbając we współpracy z Miastem o komfort
mieszkańców i estetykę budynków – podsumowuje.

W sumie na zlecenie Miasta spółka
zajmuje się około 350 budynkami w zasobach gminnych.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Ruda Śląska otrzymała certyﬁkat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Władze miasta odebrały to wyróżnienie podczas VIII Międzynarodowych Targów
Rowerowych Kielce Bike-Expo. Konkurs był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Obecnie w Rudzie Śląskiej rowerzyści mają do dyspozycji ponad 73 km tras. Właśnie rusza kolejna inwestycja tego typu.

Ruda Śląska przyjazna rowerzystom

– Systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę rowerową. Ścieżki budujemy zarówno przy okazji prowadzonych inwestycji
drogowych, jak i przy istniejących już ulicach. Do tego dochodzą tory rowerowe.
Przyznany nam certyﬁkat jeszcze bardziej
mobilizuje do utrzymania tego trendu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Idea organizowania konkursu „Gmina
Przyjazna Rowerzystom” powstała w 2012
roku podczas ustanowienia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym
Roku Turystyki Rowerowej. – Konkurs ma
na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach
i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Tworzą rowerową
infrastrukturę, pokazują się poprzez organizację rowerowych imprez i akcji oraz stają
się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych
podróżników – piszą organizatorzy.
W tegorocznej edycji konkursu certyﬁkat
„Gmina Przyjazna Rowerzystom” w kategorii gmin miejskich od 100 do 200 tysięcy
mieszkańców Ruda Śląska otrzymała obok
Kalisza, Koszalina i Rzeszowa. Wyróżnienia zostały wręczone 21 września podczas
trwających w Kielcach VIII Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo.
W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się właśnie
budowa liczących ponad 2 km dróg rowero-

wych, które do końca roku powstaną wzdłuż
ul. Zabrzańskiej, łącząc ul. Chryzantem
(przy granicy z Zabrzem) z ul. Niedurnego
(przy zjeździe z DTŚ). Ścieżka zlokalizowana zostanie poza jezdnią i chodnikiem,
a w niektórych miejscach oddzielona będzie
od ulicy pasami zieleni. Na terenie Chebzia
poprowadzona będzie na zasadach ogólnych
ul. Styczyńskiego, następnie Szafranka,
przez zabytkowe osiedle robotnicze, dalej
zaś przez tory kolejowe, kostką wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Niedurnego, gdzie łączyć się ma z obwodową trasą
rowerową. Inwestycja kosztować będzie
miasto niecałe 900 tys. zł.
Udogodnieniem dla wielbicieli dwóch
kółek będzie też licząca 1,3 km ścieżka, która połączy istniejącą przy ul. 1 Maja drogę
rowerową z ul. Górnośląską. Ścieżka poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Obrońców
Westerplatte i Katowickiej. Na odcinku od
centrum handlowego Plaza do ronda Górników ulica zostanie zawężona, odnowiona
zostanie też jej nawierzchnia. Wyremontowany zostanie również odcinek ul. Katowickiej. – Wyłoniony jest już wykonawca
robót, zaś zakończenie inwestycji planujemy
na maj/czerwiec 2018 roku – tłumaczy Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów
UM.
Infrastruktura dla rowerzystów zostanie
również zmodernizowana w ramach trwającej przebudowy ul. Górnośląskiej od
ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha. Dotych-

czas po stronie północnej na całej długości
tego odcinka ul. Górnośląskiej znajdowały
się chodniki i ścieżki rowerowe odseparowane od siebie oraz jezdni pasami zieleni
i ten układ się nie zmieni. Natomiast po
stronie południowej podobne rozwiązanie
zostanie zastosowane od ul. Gwareckiej do
ul. Poloczka. Także w ramach przebudowy
ul. Piastowskiej w Rudzie, na odcinku od
ul. Konopnickiej do granicy z Bytomiem,
powstaną ścieżki rowerowe poza jezdnią.
Miasto ma już dokumentację projektową,
rozpoczęcie prac planowane jest na 2018
rok. Dokumentacja przygotowywana jest
też na przebudowę ul. Wolności od ul. Bankowej po skrzyżowanie z ul. Zabrzańską.
Kolejne zmiany w rudzkiej sieci dróg rowerowych dotyczyć będą liczącej około
30 km obwodowej trasy rowerowej. Miasto
zleciło wykonanie dokumentacji związanej
z „ulepszeniem” jej trzech etapów. Pierwszy
projekt zakłada budowę ścieżki przy
ul. Niedurnego na odcinku od ul. Podgórze
do ul. Planty Kowalskiego. Droga rowerowa będzie przebiegała w miejscu dotychczasowej zieleni przydrogowej. Druga inwestycja powstanie w Kochłowicach,
wzdłuż ul. Kochłowickiej, na odcinku od
ul. Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady
A4. Ostatnia dokumentacja uwzględniała
będzie odcinek od ul. Joanny do ul. Karola
Goduli przez ulice Starą i Pawła.
W przyszłości rowerzyści doczekają się
również bezpiecznego przejazdu na odcinku

Certyﬁkat dla Rudy Śląskiej odebrał wiceprezydent Michał Pierończyk.
od wiaduktu autostrady A4 do ul. Nowy
Świat przy przejeździe kolejowym w Halembie. Na tym odcinku ul. Halembskiej
w pasie zieleni powstanie ścieżka i chodnik.
Trwają prace projektowe, podobnie jak
w przypadku ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. 1 Maja, na odcinku od gazowni do
ul. Tołstoja, która połączy istniejące aktualnie ścieżki.
W najbliższym czasie wyłoniony zostanie też wykonawca prac projektowych
związanych z budową kilku ścieżek rowerowych na granicy Wirku, Czarnego Lasu
i Bielszowic. Pierwsza z nich łączyła będzie
nowy odcinek ul. Bukowej ze skrzyżowaniem ulicy Głównej i Różyckiego. Droga
poprowadzona zostanie wzdłuż ul. 1 Maja,
obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2. Dalej trasa kontynuowana będzie deptakiem zlokalizowanym między ulicami

1 Maja i Kokota wprost do ul. Głównej. Odcinki drogi rowerowej powstaną też: od
skrzyżowania na Czarnym Lesie wzdłuż
ul. Kokota do ul. Cynkowej oraz ul. Czarnoleśnej do ul. Kazimierza. Ścieżka rowerowa
powstanie też na całym odcinku ul. Głównej, od strony północnej. Przy szpitalu łączyła się będzie z istniejącą ścieżką wzdłuż
ul. Kokota, na odcinku Cynkowa – Partyzantów.
Bielszowice doczekają się też ścieżki,
która połączy ul. Bielszowicką z ul. Gęsią.
Trasa pobiegnie ulicą Bielszowicką, Powstańców Śląskich, za Domem Kultury, następnie ulicą Ogrodniczą i Kokota do Gęsiej, gdzie łączyła się będzie z istniejącą
ścieżką prowadzącą do granicy z Zabrzem.
– Dokumentacja projektowa powinna być
gotowa do końca przyszłego roku – zapowiada Bartosz Wójcik.
WG

Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie oraz popularyzacja idei higieny psychicznej poprzez aktywność ﬁzyczną – to cele, które postawili przed sobą organizatorzy Biegu dla Zdrowia Psychicznego. Będzie to już 3. edycja tej imprezy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę (30 września) o godz. 11.00 na terenie Burloch Areny w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Udział w biegu jest bezpłatny.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z darmowych badań i porad z zakresu: diabetologii, chorób układu krążenia oraz szeroko rozumianej proﬁlaktyki udarowej i chorób narządu słuchu.

III Bieg dla Zdrowia Psychicznego

Po raz kolejny Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej włącza się w obchody Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego. III Bieg dla
Zdrowia Psychicznego rozpocznie się
30 września o godz. 11.00 na Burloch Arenie,
a chęć startu należy zgłaszać mailowo na adres: natalia.lonser@interia.pl. Rywalizacja
odbędzie się w biegu otwartym na 5 km, biegu towarzyszącym oraz w nordic walking na
dystansie 2,5 km i wyścigu na wózkach.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
medale, dyplomy i koszulki, a zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach również nagrody rzeczowe.
Na starcie biegu co roku stają pacjenci, lekarze, terapeuci, bliscy osób chorujących
psychicznie oraz ci biegacze i sportowcy, dla
których inicjatywa promowania zdrowia psychicznego jest ważna, a problemy osób chorujących psychicznie bliskie sercu. – Regularny wysiłek ﬁzyczny, poza czysto biochemiczną reakcją organizmu w postaci uwolnienia endorﬁn, czyli osławionych już „hormonów szczęścia”, może pomóc nam w wy-

pracowaniu samodyscypliny, wpłynąć korzystnie na poczucie własnej skuteczności,
znacząco zwiększyć poziom energii i motywacji – podkreśla Marta Dudzińska, psycholog
z Oddziału Psychiatrii Dziennej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
– Ćwiczenia i aktywność ﬁzyczna w sposób niewątpliwy korzystnie wpływają na naszą sprawność i samopoczucie ﬁzyczne.
Rzadko wspominamy jednak o proﬁtach aktywnego stylu życia dla dobrostanu psychicznego – zauważa Marta Dudzińska. – Rosnąca
liczba badań wskazuje na niebagatelny korzystny wpływ systematycznych ćwiczeń pomocniczo w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Nie bez powodu mówimy zatem o tym,
że w zdrowym ciele zdrowy duch. Uprawianie sportu może być również okazją do nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych czy spędzenia czasu wspólnie z bliskimi
– dodaje.
– Na trasie tak jak w życiu dopadają nas
kryzysy. Kiedy podczas biegu organizm się
buntuje, bo jest przecież przyzwyczajony do

wygody, musimy tak go nastawić, żeby słuchał głowy, a nie tego, że akurat boli – przekonuje August Jakubik, ultramaratończyk.
– Takie przekonywanie psychiki pozwala
przezwyciężyć ból i chwile zwątpienia. Po
drugie, podczas biegu dochodzi element rywalizacji. Widzimy, że ktoś obok nas biegnie
dalej, że nadal może i to nie pozwala nam się
zatrzymać. Po takim biegu, w który zaangażowane są wszystkie siły, kryzysy życiowe nie
są już takie straszne – mówi.
Przygotowania pacjentów rudzkiej psychiatrii do biegu idą pełną parą. – Trzy lata
temu zaszczepiliśmy u naszych podopiecznych bakcyla biegania – mówi Natalia Lonser, terapeutka Oddziału Dziennego Psychiatrii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
– Spotykamy się regularnie dwa razy w tygodniu na zajęciach aktywizujących sportowo,
ćwiczymy na Burloch Arenie i na innych
obiektach rudzkiego MOSiR-u. 20 naszych
pacjentów czynnie będzie uczestniczyć
we wrześniowej imprezie. Kilka osób pobiegnie na 5 km, kilka wybrało krótszy dystans

czy spacer z kijkami, reszta będzie służyć pozostałym biegaczom jako pomoc techniczna
na trasie – zdradza.
W Rudzie Śląskiej osoby z problemami
psychicznymi znajdują pomoc na Oddziale
Psychiatrii Dziennej i Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Szpitala Miejskiego, a także
w Poradni Zdrowia Psychicznego. Znajdują
się one przy ul. Głównej 11. Na Oddziale
Psychiatrii Dziennej odbywają się pobyty terapeutyczne 12-tygodniowe, a także krótkie
pobyty diagnostyczne. W ramach hospitalizacji oddział oferuje diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, farmakoterapię,
treningi umiejętności społecznych. – Szczególną uwagę zwracamy na aktywizację środowiskową pacjentów – mówi Natalia Lonser. – Na oddziale codziennie odbywa się
gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia terapeutyczne tematycznie dostosowane do potrzeb pacjentów, np. treningi budżetowe,
warsztaty kulinarne, arteterapia – wymienia.
Z kolei Oddział Psychiatryczny Ogólny zapewnia leczenie stacjonarne. Osoby z proble-

mami psychicznymi mogą się zwrócić o pomoc także do Poradni Zdrowia Psychicznego, do której nie jest wymagane skierowanie
od lekarza rodzinnego. Taka poradnia funkcjonuje również w Nowym Bytomiu przy ul.
Niedurnego 50.
Oprócz pomocy udzielanej przez oddział osoby z zaburzeniami psychicznymi
znajdują wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej-Halembie, który funkcjonuje jako dział
Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Na potrzeby osób
z dysfunkcją psychiczną działa również
Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek „Święta Elżbieta” w Rudzie. Działający tam Środowiskowy Dom Samopomocy
przeznaczony jest dla 21 kobiet i mężczyzn, którzy z powodu swej choroby mają poważne trudności w życiu codziennym,
wymagają usprawniania ﬁzycznego, psychicznego i społecznego, jak również
wsparcia w zaspokajaniu potrzeb życiowych.
AS
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Noc Teatru w mieście bez teatru? Tak, to możliwe! Ruda Śląska po raz
kolejny włącza się w Metropolitalną Noc Teatrów. Rudzka odsłona wydarzenia będzie odbywała się 30 września od godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. W programie zaplanowano przedstawienia dla dzieci i młodzieży w wykonaniu grupy teatralnej Moklandia oraz
Sceny Muzycznej I LO, spektakle dla dorosłych w wykonaniu aktorów Teatru Reduta Śląska, Teatru Czwarta Scena oraz spektakl dyplomowy słuchaczy Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego. Podczas wydarzenia odbędą się
również warsztaty teatralne dla dzieci oraz zwiedzanie zabytkowej drukarni i zaplecza sceny MCK. Wstęp jest bezpłatny.

Teatralna noc

– „Noc Teatru” organizujemy w Rudzie Śląskiej już trzeci raz – przypomina Katarzyna
Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. – Poprzednie edycje imprezy cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego
i w tym roku postaraliśmy się, by program był
atrakcyjny dla odbiorców w różnym wieku
– mówi.
Impreza pod hasłem „Noc Teatru w Mieście
bez Teatru” rozpocznie się o godz. 17.00, kiedy na scenie zaprezentują się laureaci XXVII
Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2017. Sztuki „W pewnym małym Miasteczku” oraz „Niebieski ptak” w reżyserii Teresy
Jonas będzie można zobaczyć w wykonaniu
Teatru Moklandia z Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach. Natomiast uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 pod
kierunkiem Bożeny Bismor zaprezentują
„Dziewczynę Don Kichota”.
Z kolei o godz. 19.00 rozpocznie się spektakl
muzyczny „Po naszymu, czyli po…”, oparty na
śląskich szlagierach w wykonaniu artystów Teatru Czwarta Scena. Na godz. 20.00 zaplanowano spektakl „Stary klamor w dziadkowym
szranku”, który zaprezentuje Teatr Reduta
z Chorzowa. Będzie to opowieść o Śląsku, ale
z perspektywy młodego inteligenta, który zatracił swoją tożsamość. Patrząc na zmieniający
się Śląsk artyści próbują zadać pytanie widzowi

– gdzie zmierzamy i jaki jest dzisiejszy „Ślązok” z miasta i czy chce jeszcze smakować
babcine rolady.
Na zakończenie, o godz. 22.00, spektakl dyplomowy zaprezentują studenci Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego. Opowiada on historie
siedmiu młodych ludzi, wspólnie podróżujących pociągiem po kraju. Tekst sztuki powstał w oparciu o wypowiedzi studentów i dotyka aktualnych, często trudnych tematów,
z którymi zmaga się pokolenie urodzone w latach 90. Będzie więc o fałszywej tolerancji, obłudzie portali społecznościowych, mowie nienawiści czy obojętności konsumpcjonizmu,
ale też o bólu bezradności.
„Metropolitalna Noc Teatrów” odbywa się
w wielu miastach Śląska od 2009 roku, a jej inicjatorem jest Górnośląski Związek Metropolitalny. Podczas wydarzenia organizowane są
różne atrakcje związane z teatrem. Obok dużych produkcji, np. opery klasycznej i dramatów, wystawiane są kameralne spektakle i monodramy, które można zobaczyć na największych scenach regionu, np. w Teatrze Śląskim
w Katowicach, Teatrze Nowym w Zabrzu, Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, Teatrze
Zagłębia oraz na deskach domów kultury. Organizowanych jest również wiele warsztatów.
Szczegóły programu MNT znajdują się na stronie http://www.mnt.silesiametropolia.eu/. AS

Tort bezowy i żółte cukinie faszerowane – to dania wakacji w konkursie kulinarnym „Rudzkie Smaki”. Przepis na tort nadesłała Agnieszka Szeliga, a na cukinie Barbara Podgórska. – Żółte, bo takie radosne jak słońce i apetyczne – mówi pani Barbara. Zwyciężczynie na co
dzień mieszkają w Rudzie Śląskiej. Aktualnie rudzki magistrat zbiera przepisy na słodki smak września. Można je przesyłać do końca
miesiąca. Najlepsze propozycje mieszkańców zostaną zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok.

Smakiem lipca został tort bezowy zaproponowany przez Agnieszkę Szeligę. – Nie
ma nic lepszego niż pyszny, letni bezowy torcik z owocami zebranymi samodzielnie
z krzaczka – mówi pani Agnieszka. – Smakuje wyśmienicie w upalny dzień, a jego
wspomnienie wraca jak bumerang w jesienne i zimowe słoty – dodaje autorka przepisu.
Z kolei na sierpień została wybrana propozycja Barbary Podgórskiej na zapiekane cukinie. – Żółte cukinie w sezonie letnim są
tanie „jak barszcz”, a przy tym zdrowe, niskokaloryczne i smaczne. Wpadłam na pomysł, aby je nafaszerować i upiec – mówi
pani Podgórska. – Farsz może być rozmaity:
mięsny, rybny, warzywny. Ja polecam szynkę jako składnik farszu – dodaje.
W kolejnym etapie konkursu na przesyłanie przepisów jest czas do końca września.
Temat wrześniowej odsłony „Rudzkich

Smaki wakacji

Smaków” to słodki dodatek do herbatki.
– Czekamy na przepisy na coś słodkiego do
popołudniowej kawy lub herbaty. Nic tak nie
smakuje jak ciasta, ciasteczka lub desery
domowej roboty. Z pewnością zapach pieczonego ciasta rozchodzący się po całej
kuchni przyciągnie domowników do wspólnego stołu – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta UM.
Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy można przesyłać drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
Torcik bezowy
Składniki: Blaty bezowe: 6 białek
(z jajek w rozmiarze L lub 7 z rozmiaru
M), 300 g cukru, 1 łyżeczka soku z cytry-

ny, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej.
Krem: 500 ml śmietany kremówki, cukier puder do smaku, ulubione owoce do
przybrania.
Przygotowanie: Białka ubijamy mikserem na sztywną pianę. Następnie powoli
dodajemy cukier (po łyżce) do ubitej piany
i miksujemy do zupełnego rozpuszczenia
cukru, tak aby powstała biała błyszcząca
masa. Pod koniec ubijania dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej i soku z cytryny,
miksując na wolnych obrotach.
Na papierze do pieczenia rysujemy trzy
20-centymetrowe okręgi. Wykładamy na
okręgi ubitą pianę. Pieczemy w piekarniku
nagrzanym do 150 stopni, przez ok. 1 godz.
20 min. Zostawiamy do całkowitego wystudzenia w ciepłym piekarniku na kilka godzin. Kremówkę ubijamy na sztywną pianę
wraz z cukrem pudrem.

Blat bezowy przekładamy 1/3 ubitej
śmietany, na którą kładziemy ulubione owoce (maliny, borówki, a także odrobina brzoskwini). Na owoce kładziemy kolejny blat
bezowy, przykrywamy śmietaną i owocami.
Trzeci bezowy blat również smarujemy kremem i obficie dekorujemy owocami.
Tort jest od razu gotowy do spożycia.
Smacznego!
Cukinie żółte
faszerowane
Składniki: 3 żółte cukinie, 200 g szynki,
½ czerwonej papryki, 2 małe pomidory,
1 cebula, 1 łodyga selera naciowego, 1 torebka długoziarnistego ryżu lub kaszy, starty ser żółty.
Przygotowanie: Szynkę, cebulę, pomidory i paprykę kroimy w drobne kawałki, łodygę selera naciowego w talarki. Gotujemy ryż
w lekko osolonej wodzie albo w bulionie.

Cukinie kroimy na pół, łyżeczką wybieramy miąższ. Połówki cukinii solimy, pieprzymy i posypujemy odrobiną przyprawy
do mięsa.
Szynkę i warzywa smażymy chwilę na
rozgrzanym oleju, mieszamy z ugotowanym
ryżem, doprawiając do smaku solą, pieprzem czarnym, sproszkowaną papryką,
odrobiną maggi (może być sos sojowy)
oraz posiekanym czosnkiem. Wszytko razem przez około 1-2 minuty smażymy.
Napełniamy cukinie nadzieniem, układamy w naczyniu do zapiekania. Posypujemy
startym żółtym serem i pieczemy 20 minut
w piekarniku rozgrzanym do temperatury
180º C.
Smacznego!IM

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Alan Machowski
syn Angeliki i Daniela
ur. 14.09. (3900 g i 57 cm)

Ksawery Just
syn Katarzyny i Andrzeja
ur. 15.09. (2420 g i 50 cm)

Zuzanna Ludwik
córka Oktawii i Adriana
ur. 19.09. (2626 g i 48 g)

Zuzanna Żur
córka Agaty i Roberta
ur. 16.09. (3470 g i 58 cm)

Filip Pakosz
syn Sylwii i Andrzeja
ur. 15.09. (3650 g i 58 cm)

Filip Kuskowski
syn Katarzyny i Mariusza
ur. 19.09. (3800 g i 57 cm)
Jagoda
i Wiktoria
Owczarek
córki
Katarzyny
i Tomasza
ur. 11.09.
(1720
i 2040 g,
40
i 48 cm)

Gabriel Lagęza
syn Marty i Piotra
ur. 15.09. (3200 g i 53 cm)

Magdalena Brzoza
córka Małgorzaty i Adama
ur. 15.09. (2430 g i 53 cm)

Lukas Murawski
syn Beaty i Tomasza
ur. 19.09. (3310 g i 53 cm)

Fabian Zulczyk
syn Aleksandry i Artura
ur. 12.09. (3440 g i 58 cm)

REKLAMA

| Polecamy
Paulina Młynarska

Rebel

Jak wyglądałby świat, gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę? Czy cenzura może być
dobra? Po co Krystynie Pawłowicz feministki? I czy ten obłęd minie? Pełna humoru,
dystansu i ciętego języka opowieść o świecie, który zdaje się nie zmieniać…
Paulina Młynarska za każdym razem zaczyna tak samo. Robi listę gorących i żrących
tematów tygodnia. Zwykle jest długa, bo wskaźnik wariactwa niebezpiecznie się podniósł. Patrzy i oczom nie wierzy. I to jest najlepszy moment, żeby napisać felieton. Przez
ostatnie pięć lat pisywała swoje felietony w prasie i internecie. A teraz po raz pierwszy
zostają zebrane w jednej książce.
Miłej lektury i jeszcze milszego hejtowania! Ja też Was kocham.– Paulina Młynarska

Jerzy Bralczyk
Filip Helsz
syn Klaudii i Aleksandra
ur. 19.09. (3500 g i 52 cm)

Hanna Kajzer
córka Diany i Krzysztofa
ur. 16.09. (3250 g i 56 cm)
reklama
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1000 słów

Po bestsellerowych „500 zdaniach” czas na „1000 słów”, a więc opus magnum najpopularniejszego językowego autorytetu Polaków.   W błyskotliwych, a jednocześnie
odkrywczych i głębokich felietonach Jerzy Bralczyk przedstawia najbardziej niezwykłe,
najwięcej znaczące i najważniejsze słowa, których używamy na co dzień i od święta.
Tropi zmieniające się znaczenia wyrazów i zaskakujące powroty słów – wydawałoby
się – skazanych na zapomnienie. Obok słów wielkich, które każą stawać na baczność,
będą też słowa-perełki, które swoim brzmieniem, historią, znaczeniem, emocjonalnym
tłem budzą zdumienie i radość z ich ponownego odkrycia.
Redaktorem książki jest Michał Ogórek, który tworzy niezwykłą strukturę „1000
słów” – książka ta dzięki niemu będzie czymś znacznie więcej niż zbiorem felietonów.
„Bralczykowe” opowieści o słowach w wersji Ogórka układają się w opowieść nie tylko
o metamorfozach polszczyzny, ale również przemianach naszej obyczajowości, kultury,
polityki. Książka na każdą półkę.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
ks. J. Twardowski

Szanownej Pani
Danucie Rosie
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Matki

składają
przewodnicząca Aleksandra Skowronek
oraz członkowie Koła Platformy Obywatelskiej RP
w Rudzie Śląskiej
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz w rejonie ul. Głównej – Juliusza Słowackiego, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
przydomowe i rekreacyjne oraz istniejące garaże wolnostojące.
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Gabrieli Wątrobie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają
koleżanki i koledzy
z Dziennego Domu ,,Senior-Wigor”
w Rudzie Śląskiej

Szczere wyrazy współczucia
Pani Ewie TWIERDZIŃSKIEJ
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA

składają
dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Prezesowi Przychodni Wireckiej Lek. med. Marianowi Aleksie,
jego żonie i najbliższym
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

teścia Alojzego Mendeckiego
składają
Prezes Lek. med. Stanisław Jachimek
i personel Przychodni Wireckiej

„I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”
Karol Wojtyła

Szanownej Pani Danucie Rosie
wyrazy głębokiego żalu, współczucia
oraz słowa wsparcia z powodu śmierci

Matki

składa
Danuta Pietraszewska
Posłanka na Sejm RP

17

www.wiadomoscirudzkie.pl

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
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pani Iwonie Skrzypczyk-Sikorze
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Rudzie Śląskiej
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM
NA CZAS OZNACZONY W DNIACH 27.10.2017 R. DO 05.11.2017 R.
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA
ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 1 MAJA (CZARNY LAS) W CELU
PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach 27.10.2017 r. do 05.11.2017 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Czarny Las), zapisanej w obrębie
Nowy Bytom na karcie mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00013531/3
o numerze geodezyjnym:
– 2889 o powierzchni całkowitej 929 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1 – 6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 150 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od
27.10.2017 r. do 05.11.2017 r.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za
cały okres trwania umowy najmu tj. od 27.10.2017 r. do 5.11.2017 r.
zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 04.11.2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godzinie 10.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po
zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do 6.10.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00
zł (sto złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/
gastronomiczne w rej. ul. 1 Maja (Czarny Las) nr stanowiska na które
wpłacane jest wadium”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko
tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji
więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde
z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się
wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2260.

USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
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POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.

Dachy solidnie. Tel. 606-433031.

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

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

Gazownik! Piece gazowe, instalacja wod.-kan. Tel. 502-510-340.

Centralne ogrzewanie: gazowe
węglowe. Remonty mieszkań, łazienek. Tel. 512-121-532.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dwupokojowe, 46,5
m2, 129 tys., I p. www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
Halemba, trzypokojowe, 46,5
m2, 129 tys., I p., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej- Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
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.
Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 509-147-563.
Kupię mieszkanie w bloku zadłużone, do remontu, Ruda Śląska, okolice. Tel. 502-752-634.
Wynajmę lokal użytkowy 40
m2, na biuro, salon, gabinet lub
sklep. Centrum Nowego Bytomia.
Tel. 603-372-240.
Do wynajęcia mieszkania
i kwatery pracownicze również
dla obcokrajowców. Dzielnica
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

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

Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
na Bykowinie, Halembie, Wirku,
Kochłowicach, dobre ceny, zadzwoń sprawdź aktualną ofertę
LOKATOR, tel. 793-017-323.
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.

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

PRACA
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
kierownika budowy, brygadzistę
z prawem jazdy kat. B, tel. 601504-030 w godz. 7-16, 32 24224-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509737-781.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66
781-989-873.
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 e-mail: j.dybich@mosten.
pl.
Poszukujemy pracowników produkcyjnych oraz operatorów wózków widłowych – Katowice Panewniki. Atrakcyjne warunki,
100% weekendy, premie. Informacje pod nr tel.: 519-820-943.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni
samodzielnych
pracowników
ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami,
instalatorów wod.-kan. Prawo jazdy mile widziane. Kontakt, 32
740-91-63, 604-908-300.
Elektryków zatrudnię do pracy
z uprawnieniami SEP. Tel. 668189-468.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.

RÓŻNE

AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.

Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.

Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.

Skup samochodów na części.
Tel. 697-646-492.

Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za

Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, ﬁgurki, obrazy. Tel. 603-280-675.

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

Raty 0 %

kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

RESTAURACJA
KAWIARNIA
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Piłka ręczna

Druga liga szczypiornistów zainaugurowana

SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA KIELCE 25:22 (13:9)
Kilka miesięcy musieli czekać rudzcy kibice piłki
ręcznej, aby znów móc śledzić zmagania szczypiornistów na parkietach drugiej ligi mężczyzn. SPR Grunwald Ruda Śląska gościł w sobotę (23.09) na inaugurację sezonu akademików z Politechniki Świętokrzyskiej.
Zawodnicy prowadzeni przez Adama Wodarskiego
przystąpili do meczu bardzo skoncentrowani i narzucili
przyjezdnym swój szybki styl gry. Twarda obrona oraz
szybkie kontrataki spowodowały, że licznie zgromadzona publiczność w halembskiej hali miała powody do zadowolenia. Halembianie wypracowali sobie kilkubramkową przewagę, którą utrzymali do gwizdka kończącego
pierwszą odsłonę meczu. W pierwszej połowie bardzo
dobrze wyglądała współpraca z obrotowym Grunwaldu
Tymoteuszem Milewskim. Kołowy raz po raz uwalniał
się z „uścisków” przeciwników i zdobywał kolejne
bramki. W kolejnych 30 minutach goście bramka po
bramce odrabiali straty. Do drużyny gospodarzy wdarło
się lekkie zdenerwowanie, ale na szczęście na posterunku był dobrze dysponowany tego dnia Łukasz Błaś, któ-

Łucznictwo

Strzelali z Lajkonikiem

Grunwald: Błaś, Kazimier, Sekuła – Milewski 6,
Kurzawa 4, Niedźwiedzki 4, Stogowski 4, Kapral 3,
Partuś 2, Żurke 1, Gansiniec 1, Langer.
Trener: Adam Wodarski.
ry ratował z opresji swój zespół. Niemoc strzelecka gospodarzy została w końcu przełamana, a sygnał do ataku
dali Robert Kurzawa i Remigiusz Partuś, którzy zdobyli
ważne bramki na tym etapie meczu. Ostatnią bramkę dla
Grunwaldu zdobył nowy zawodnik Dawid Żurke, który
został sprowadzony z SPR-u Pogoń 1945 Zabrze.
– Cieszy fakt, że zwycięstwo zostało odniesione w niepełnym składzie, gdyż w przyszłym tygodniu do zespołu
dojdą kolejni wartościowi zawodnicy. Widać, że piłka
ręczna ma wielu fanów w naszym mieście, o czym może
świadczyć spora liczba sympatyków tego pięknego sportu w hali MOSiR-u. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim
kibicom za doping i już teraz zapraszamy na kolejny
mecz w Halembie – mówił Łukasz Wodarski, prezes
SPR-u Grunwald Ruda Śląska.

Piłka nożna

Zwycięska Slavia

Slavia Ruda Śląska – Tęcza Wielowieś 5:0 (2:0)

Z powodu intensywnych opadów deszczu mecze 7.
kolejki klasy okręgowej na naturalnej powierzchni nie
odbyły się. Spotkania zostały przełożone na październik. Fani piłki nożnej mogli jednak kibicować Slavii
i uczestniczyć w kolejnym zwycięstwie piłkarzy II grupy „okręgówki”. Goście atakowali już od pierwszych
minut, jednak bezskutecznie. W 10. minucie spotkania
Met podał do Moritza, a ten sprawił, że było 1:0 dla
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Slavii. Później, gdy do Kamila Moritza podał kapitan
Jacek Wujec, a Moritz po raz drugi podwyższył wynik
gospodarzy, było już 2:0. W 60. minucie to Maciaszczyk zdobył trzecią bramkę i zwycięstwo Slavii było
już tylko formalnością. Natomiast 15 minut przed zakończeniem Met podał do Strzempka i rudzianie zdobyli czwartego gola. Ostatniego gola w tym spotkaniu
w 85. minucie strzelił Tomasz Szpoton.

Akrobatyka

Medale dla akrobatek
To był kolejny pracowity i owocny weekend dla akrobatek z KPKS-u Halemba. Na mistrzostwach Polski juniorów w kategorii 11-16 lat dwa zespoły wywalczyły medale. Barbara Sordyl, Nikola Janik i Julia Olchawa wywalczyły drugi tytuł mistrza Polski w tym roku w swojej kategorii, natomiast Oliwia Hałupka, Laura Piekorz i Laura
Gaim zdobyły brązowy medal. – Ostatnie szlify przed
dziewczynami i już za niecały miesiąc Basia, Nikola i Julka będą reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy
w Rzeszowie. Gratulacje dla zawodniczek i trenerek Katarzyny Chlebisz i Doroty Kies – zaznacza Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba.

W klasyfikacji drużynowej łucznicy zdobyli brąz.
Sześć medali zdobyli zawodnicy UKS-u Grot Ruda
Śląska podczas Jesiennego Młodzieżowego Turnieju Lajkonika w Krakowie. Na największych w kraju zawodach
łuczniczych rudzianie zdobyli pięć medali indywidualnie
i jeden brązowy w klasyfikacji drużynowej. – Na brązowy medal drużyny zapracowali: Jakub Gębala, Ewa Radwan, Natalia Lepa, Jakub Sroka, Karolina Hernicka i Mar-

cin Lesiński. Ponadto medaliści w kategoriach dzieci
starszych i młodzików zmierzyli się w strzelaniu specjalnym do małej tarczy z sylwetką Lajkonika. Bezkonkurencyjna w swojej kategorii okazała się Natalia Lepa pewnie
zwyciężając tytułową cepeliowską statuetkę tatarzyna na
koniu, kojarzącą się z miastem Kraków – podkreślają Rafał Lepa i Dariusz Wyciślik z rudzkiego Grotu.

Tenis

Turniej na korcie
W miniony weekend klub Tenisowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska był
organizatorem wojewódzkiego turnieju tenisowego w kategorii do lat 16. W imprezie wzięło udział około 40 zawodniczek i zawodników z całej południowej
Polski. – Niestety pogoda mocno nie dopisała i ze względu na brak hali tenisowej
w naszym mieście pierwszego dnia zawody zostały przeniesione do Bytomia. Dopiero drugiego dnia pogoda się poprawiła i zawody dokończone zostały na kortach otwartych – zaznaczył Wojciech Żmuda, prezes TKS-u Slavia Ruda Śląska.
– Tym razem nasi wychowankowie musieli uznać wyższość gości kończąc rozgrywki w fazie ćwierćfinałowej, ale musimy przyznać, że poziom zawodów był
bardzo wysoki – dodał.
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła zawodniczka z Bielska Białej
Patrycja Niewiadomska, a wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się katowiczanin Filip Wrona.

W turnieju tenisa wzięło
udział około 40 tenisistów
z południowej Polski.

Zapasy

Srebrny Adrian Hajduk

Adrian Hajduk z rudzkiej Slavii wywalczył srebrny
medal podczas wojskowych mistrzostw świata w zapasach w stylu wolnym w Kłajpedzie. Na Litwę przyjechali bardzo utytułowani zawodnicy z całego świata,
nie wyłączając mistrzów olimpijskich z Rio de Janeiro.
Rudzianin reprezentował Polskę w kategorii do 57 kg
Akrobatki wywalczyły srebrny i brązowy medal i w pierwszym swoim pojedynku pokonał 10:0 reprena mistrzostwach Polski juniorów. zentanta Albanii – Haxhi Sinę. Z kolei w półfinale wygrał z Białorusinem Yeuhenim Rebikau 6:1.
– Walka finałowa z Rosjaninem Ibragimem Iliasowem była bardzo zacięta, przeciwnik Adriana w początkowej fazie pojedynku uzyskał minimalną przewagę
i zaciekle jej bronił. Nasz zawodnik zmuszony był ryzykować, został skontrowany i niestety musiał uznać wyżMarcin Maciulewicz z Bastionu Ruda Śląska złotym medalistą. W Puszość Rosjanina – komentował Tomasz Garczyński,
charze Polski Ju Jitsu Ne Waza rudzianin zdobył najwyższy stopień potrener ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
dium. Tym zwycięstwem zawodnik rozpoczął kolejny sezon.
Zapaśnik reprezentował Polskę w kategorii do 57 kg.
– Chciałbym podziękować moim trenerom Tomkowi Paszkowi i Jarkowi Ratajowi oraz całemu Bastionowi za dobre przygotowanie. Bardzo
cieszę się z wygranej, ponieważ był to eliminator do kadry Polski na mistrzostwa Europy w Rumuni. W jednej z walk pobiłem swój rekord wygranej przez przewagę punktową (25:0), a finał bardzo ciężki i wyrównany
z zawodnikiem z Berserkers Team – powiedział złoty medalista Marcin
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w za- dal zdobył Szymon Brzeziński (73 kg), z kolei srebro
Maciulewicz. Zawody odbyły się w Sochaczewie. Co ważne, Marcin Mapasach klasycznych odbyły się w Namysłowie w ubie- powędrowało do Doriana Bzdyry (66 kg), a brąz zdobył
ciulewicz znalazł się tym samym w Kadrze Narodowej Polski. Rudzianin
głą niedzielę (24.09). Podczas tych zawodów bardzo Rafał Bzdyra. Tuż za podium na czwartym miejscu
już po raz piąty będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy
dobrze spisała się młodzież rudzkiej Pogoni. Złoty me- uplasował się Wiktor Zimny (35 kg).
U18 U21, które odbędą się w Bukareszcie już w październiku. Zawodnik
Rudzianin dostał się do polskiej
KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
będzie walczył w kategorii mężczyźni U21 Ju Jitsu Ne Waza.
kadry już po raz piąty.

Ju Jitsu

Złoty sukces Maciulewicza

Zapasy

Zapaśnicze sukcesy
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SALON
MEBLOWY

Honoratka
POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW MIĘDZY INNYMI
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Materace
na każdy
wymiar!

ORAZ

Nasze meble znalazły
miejsce w tysiącach
polskich domów.
Łącząc w sobie piękno
i użyteczność są
inspiracją do urządzania
stylowych i przytulnych
wnętrz. Meble dla każdego
i na każdą kieszeń. Z nami
urządzisz się na lata!
Zapraszamy!

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

/SalonMeblowyHonoratka

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

