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WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP
gotowa do sezonu grzewczego!

Rekordowa liczba nowych odbiorców przyłączonych do ciepła systemowego oraz szereg inwestycji
gwarantujących bezpieczny i niezawodny odbiór ciepła, a także poprawiających jakość powietrza.
To bilans przygotowań Węglokoksu Energii ZCP do nowego sezonu grzewczego. Największa tegoroczną
inwestycją była modernizacja sieci ciepłowniczej od trasy N-S do ul. 1 Maja.
przy ulicach: Katowickiej, Okrężnej, Lecha, Kokota, Piasecznej,
Ks. Niedzieli, Powstańców, Modrzejewskiej, Kolistej, Nowaka
oraz budynek infrastruktury sportowej w kompleksie przy ul. Czarnoleśnej. Na przyłączenie w bieżącym roku oczekują jeszcze mieszkańcy budynków przy ul. Chorzowskiej oraz Szkoła Podstawowa
nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli.

– Przeprowadzone inwestycje i remonty mają na celu zapewnienie niezawodności dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców
Rudy Śląskiej oraz zmniejszenie niskiej emisji – mówi Prezes Zarządu Jerzy Warmuziński.
Poza modernizacją magistralnej sieci ciepłowniczej DN 500
(wartość inwestycji 3,3 mln zł), która pozwoli na dostawę ciepła
do południowych dzielnic Rudy, przyłączono w tym roku rekordową liczbę nowych odbiorców do ciepła systemowego. Dzisiaj to
27 budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się

Bezpieczne ciepło,
czystsze powietrze
Oprócz wspomnianych modernizacji i nowych przyłączy wykonano szereg remontów węzłów
cieplnych. Dodatkowo wyremontowano urządzenia techniczne służące do wytwarzania ciepła
w Elektrociepłowni Mikołaj jak
i Ciepłowni Halemba oraz wykonano modernizację instalacji oczyszczania spalin, co przyczyni się
do poprawy jakości powietrza.
We wrześniu oddano do użytku nową dyspozytornię wyposażoną w nowoczesny sprzęt i systemy, które pozwolą lepiej zarządzać
źródłami ciepła, jak i sieciami ciepłowniczymi.

Przypomnijmy, że WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. to
firma powstała z połączenia dawnego Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, wchodząca w skład
Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia.

Nasi pracownicy mają
okazję cały czas
doskonalić swoją wiedzę

Gallup Polska zaprasza do współpracy osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę zawodową
lub powrócić na rynek pracy. W naszej firmie pozwalamy na zdobycie kwalifikacji, które są
cenione na rynku pracy.
Praca u nas daje szereg możliwości. Uczy skutecznego
kontaktu z Klientem, biegłego
posługiwania się dokumentacją, narzędziami informacyjnymi, systemami baz danych.
Nasi pracownicy pozyskują
bardzo dużą wiedzę podczas
szkoleń, które są prowadzone
na bieżąco.
Szkolimy od pierwszego
dnia zatrudnienia, dlatego nie
wymagamy od kandydatów na
pracowników specjalistycznej wiedzy.
Nie wymagamy doświadczenia, ponieważ jesteśmy w stanie wyszkolić naszego pracownika od podstaw.
W czasie osiemnastu lat naszej działalności udało nam się zaobserwować,
że nawet osoby na co dzień zamknięte
i małomówne bardzo dobrze radzą sobie
na infolinii i zostają z nami na długie lata.
W procesie rekrutacji zwracamy
uwagę na kwestię otwartości, chęci do

nauki i pracy, umiejętności swobody
wypowiadania się oraz swobodnego
posługiwania się językiem polskim.
Obecnie rozbudowujemy zespoły obsługujące klientów zagranicznych,
dlatego mamy także oferty pracy dla
osób posługujących się językiem niemieckim, który można podczas pracy
w naszym zespole cały czas doskonalić.
Szkolenia prowadzone są etapowo.
Dużą ilość wiedzy, jaką muszą przy-

swoić nasi konsultanci, dzielimy na kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Dzięki temu
systemowi szkoleń nasi pracownicy mają okazję cały czas
uczyć się czegoś nowego.
Mamy jasno sprecyzowane
zasady wynagradzania pracowników. Każdego dnia nasi
pracownicy wiedzą, jak na dany moment wygląda ich wynagrodzenie. W każdej chwili
mogą skorzystać z możliwości
obsługi innych niż podstawowy projekt
i w ten sposób zarobić więcej.
Jak zostać naszym pracownikiem?
Wystarczy wysłać swoje CV na adres
cv@galluppolska.pl i czekać na telefon,
gdyż właśnie w ten sposób odbywa się
pierwszy etap rekrutacji. Jeśli wstępna
rozmowa przebiegnie pomyślnie, spotykamy się z kandydatem na pracownika w naszej siedzibie, gdzie przedstawimy naszą ofertę i wspólnie ustalamy
warunki pracy.

Dołącz do naszego zespołu.
Wyślij CV na adres: cv@galluppolska.pl
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Harmonogram
JESIENNYCH spotkań
prezydent
Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:

Kameralna Halemba

Mieszkańcy dowiedzieli się m.in.
o nowych inwestycjach. Wśród tych zakończonych jest m.in. parking przy
cmentarzu komunalnym, a także remont chodników między ul. Racławicką a ul. Kosynierów oraz przy ul. Solidarności od ul. Zamenhofa do
ul. 1 Maja, a także remont ul. Makuszyńskiego. Co więcej, w ramach budżetu obywatelskiego zmodernizowano
teren przy przedszkolu nr 25. Z kolei
w ramach przyszłorocznego budżetu
partycypacyjnego mieszkańcy wybrali
wykonanie miniboiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przy przedszkolu nr 39.

Z kolei obecnie w Halembie realizowana jest termomodernizacja budynku
SP nr 24 oraz modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy
przedszkolu nr 36. Opracowano również projekt modernizacji hali przy
ul. Kłodnickiej, która ma zostać wykonana w latach 2018 – 2020.
W dalszej części spotkania przyszedł
czas na pytania. Jedna z mieszkanek zapytała o budowę kanalizacji na jednym
z odcinków ul. Kłodnickiej. – Budowa
kanalizacji na odcinku od numeru 10 do
37 jest przewidziana. Dokumentacja projektowa jest zrealizowana i teraz jesteśmy
na etapie otrzymania decyzji o pozwole-

Foto: AL

O ważnych sprawach Halemby, a szczególnie Kłodnicy i Starej Kuźnicy rozmawiali mieszkańcy tej dzielnicy z władzami miasta. W miniony czwartek
(12.10) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 odbyło się trzecie spotkanie w ramach jesiennego cyklu, które przebiegało w dosyć kameralnym
gronie.

Spotkanie w Halembie było trzecim w jesiennym cyklu.
niu na budowę. W przyszłym roku powinniśmy rozpocząć realizację tego zadania
– tłumaczył Grzegorz Rybka, prezes
PWiK. Mieszkańcy dopytywali także
o remont chodnika przy ul. Kłodnickiej
od mostu w kierunku kopalni. Po raz kolejny usłyszeli oni także, że nie powsta-

nie zakład przetwarzania odpadów na terenie dawnej elektrowni „Halemba”.
– Brak decyzji środowiskowej z naszej
strony blokuje inwestorowi staranie się
o kolejne decyzje. Sprawa jest definitywnie zamknięta – podkreślił Krzysztof Mejer.
Agnieszka Lewko

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.

REMONTY

Tramwaj nr 9 wrócił na dawne tory

Prace na ul. Niedurnego rozpoczęły się
20 marca br. i obejmowały odcinek torowiska od skrzyżowania z ul. Hutniczą do
ul. Grochowskiej. To 900 metrów jednotorowej linii wbudowanej w jezdnię.
– Prace przebiegły bez większych kłopotów, a co najważniejsze, zostały zrealizowane przez firmę TOR-KRAK w założonym terminie. Pasażerowie tramwajów
z pewnością odczują znaczną poprawę
komfortu podróży, a kierowców cieszyć
może także nowa nawierzchnia na fragmencie ul. Niedurnego, która została ułożona niejako przy okazji prac torowych
– mówi Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich S.A.
W czasie remontu torowiska funkcjonowała zastępcza komunikacja autobu-

sowa o numerze T-9 na odcinku pomiędzy Chebziem Pętlą a przystankiem
przy kopalni Pokój. Z kolei od Chorzowa do tymczasowego przystanku utworzonego przy ul. Niedurnego, zlokalizowanego na wysokości ul. Grochowskiej,
kursował tramwaj linii nr 10.
Od poniedziałku, 16 października,
tramwaj linii nr 9 kursuje w swojej pełnej relacji „Bytom pl. Sikorskiego”
– „Chorzów Rynek”. Co istotne, nadal
jest obsługiwany funkcjonujący podczas remontu przystanek „Nowy Bytom
– Grochowska”. Zawieszona została natomiast tymczasowa linia nr 10 oraz autobusowa komunikacja zastępcza T-9.
Zmianie uległy też rozkłady jazdy linii
tramwajowych nr 5, 11, 17, 19, 20.

Przypomnijmy, że dodatkowo od
3 października w ramach inwestycji
Tramwajów Śląskich wymieniana była
nawierzchnia ulicy Niedurnego na odcinku od przejazdu kolejowego przy
Hucie Pokój do skrzyżowania z ul. Hallera. W związku z pracami w tym miejscu obowiązywał ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną. Teraz
ruch odbywa się normalnie.
Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie
Śląskiej to pierwsze zadanie „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz
z zakupem taboru tramwajowego”,
przewidzianego do współfinansowania

Foto: JO

Od poniedziałku tramwaj linii nr 9 ponownie kursuje ulicą Niedurnego w Rudzie Śląskiej. Tym samym zakończyła się modernizacja torowiska w Nowym Bytomiu, a „dziewiątka” znów obsługuje pełną relację „Bytom pl. Sikorskiego” – „Chorzów Rynek”. Oznacza to również koniec utrudnień w rejonie skrzyżowania ulic Niedurnego
i Hallera.

Od poniedziałku tramwaje na ul. Niedurnego jeżdżą normalnie.
przez Unię Europejską. Wartość tego
zadania to niespełna 3,9 mln zł netto.
W pierwszym etapie tego projektu poza
odcinkiem wzdłuż ul. Niedurnego,
w Rudzie Śląskiej planowana jest też

modernizacja torowiska linii nr 9
wzdłuż ul. Goduli oraz wymiana czterech rozjazdów na pętli Chebzie.
Wszystkie prace z zakresu etapu I mają
się zakończyć do końca 2019 r. WG
REKLAMA
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Górnośląska będzie gotowa do połowy grudnia | BYKOWINA
Po pytaniach naszych Czytelników w sprawie remontu ulicy Górnośląskiej sprawdziliśmy, kiedy zakończą się prace i na ulicy zostanie przywrócony ruch
dwukierunkowy. – Nawierzchnia po obydwu stronach jest już prawie gotowa, czy to oznacza, że remont zakończy się wcześniej? – pyta pan Krystian.
W rejonie ulicy Poloczka powstaje
zatoka autobusowa, a istniejąca zatoka
autobusowa przy ulicy Grzegorzka
zostanie wydłużona do 45 m. Po stronie
północnej ulicy wykonane zostaną zatoki
postojowe. W rejonie ul. Pośpiecha
wykonane zostanie nowe przejście dla
pieszych i przejazd dla rowerzystów.
Wszystkie przejścia dla pieszych będą
posiadały azyle. Cała droga będzie
oświetlona nowymi energooszczędnymi
lampami typu LED. Przebudowa ulicy
obejmuje odcinek o długości ok. 1,2 km.
Koszt robót budowlanych 7,58 mln zł.

ki betonowej chodnika po stronie północnej. – Konstrukcja jezdni dostosowana zostanie do ruchu pojazdów wysokotonażowych, chodnik i ścieżka rowerowa
po stronie północnej otrzymają nową nawierzchnię. Po stronie południowej wykonana zostanie nowa ścieżka rowerowa
od ulicy Gwareckiej do ulicy Poloczka
– wylicza Barbara Mikołajek-Wałach.
Arkadiusz Wieczorek

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje

Foto: AW

Prace przy remoncie ulicy Górnośląskiej postępują zgodnie z harmonogramem, a podczas robót nie natraﬁono na
żadne trudności, które mogłyby mieć
wpływ na terminową realizację zadania.
– Do 11 grudnia wszystko powinno być
gotowe – mówi Barbara MikołajekWałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dotychczas wykonano: sieć kanalizacji deszczowej, pod ulicą przepust o średnicy 2000 mm, konstrukcję jezdni wraz
z warstwą wiążącą z asfaltobetonu, ułożono krawężniki oraz obrzeża, wykonano nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej po południowej stronie ulicy,
zabudowano oświetlenie drogowe po
stronie południowej, wykonano prace
brukarskie przy układaniu kostki granitowej na wyspach rozdzielających, parkingach i nowej zatoce autobusowej w rejonie ulicy Poloczka oraz rozpoczęto prace
brukarskie przy układaniu obrzeży i kost-

Zakończenie prac ma nastąpić do 11 grudnia.

Aleja drzew do wycinki?

| RUDA

Mieszkańców zaniepokoiło oznaczenie drzew przy ul. Mickiewicza w Rudzie, co może być związane z planami przeznaczenia ich do wycinki. Jak się
okazało, informacja ta się zgadza, ale wynika to z faktu, że część drzew może w każdej chwili złamać się i spaść na ulicę. W poniedziałek wiceprezydent
Krzysztof Mejer spotkał się w tej sprawie z zainteresowanymi mieszkańcami.
część z nich w środku jest spróchniała,
a niektóre pnie są popękane – uzasadnia
Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS Sp.
z o.o. – W związku z powyższym – w trosce
o bezpieczeństwo nas wszystkich – do
marszałka województwa, został wysłany
wniosek o wycinkę tych drzew, które stanowią zagrożenie – dodaje.
Mieszkańcy są jednak zaniepokojeni
tymi planami. Na Facebooku powstał nawet proﬁl „Ratujmy platany z Mickiewicza”, gdzie skupiają się rudzianie przeciwni wycince. Po licznych sygnałach
w tej sprawie przy ul. Mickiewicza w poniedziałek odbyło się spotkanie mieszkańców z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem. W jego trakcie ustalono, że w środę
dendrolog zbada drzewa i na tej podstawie
zostanie podjęta ostateczna decyzja.
Joanna Oreł

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Foto: AW

– Zawsze wydawało mi się, że to jest
szlak turystyczny i nasza chluba, bo te
drzewa pięknie się tam prezentują. Rozumiem, że część z nich może być uszkodzona, ale nie wiem, czy dobrym pomysłem
jest, jeżeli mamy takie fajne miejsce, przeznaczać je do likwidacji – zgłosiła jedna
z mieszkanek.
W sumie oznaczono 22 drzewa, a wśród
nich platany klonolistne, klony zwyczajne,
klony srebrzyste oraz jesiony wyniosłe.
Jak się okazuje, drzewa przy ul. Mickiewicza zostały oznaczone po interwencji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału
Zarządzania Kryzysowego. Na tej podstawie spółka MPGM TBS jako zarządca
miejskiej zieleni dokonał przeglądu roślin.
– Podczas wizji stwierdzono zasadność interwencji – drzewa zagrażają bezpieczeństwu pieszych i pojazdów, z uwagi na to, iż

o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska
o oznaczeniu geodezyjnym
2221/30 o pow. 925 m2, KW
GL1S/00046618/8 zapisanej
na karcie mapy 3, obręb
Kochłowice, położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Głogowej,
przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkownika
wieczystego.

Z mieszkańcami spotkał sie wiceprezydent Krzysztof Mejer.

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Jana III Sobieskiego,
która zostanie oddana
w dzierżawę z przeznaczeniem
na cele rolnicze.
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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Inwestycja zrealizowana została w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego i kosztowała blisko 450 tys. zł.
Liftingu doczekały się trzy boiska sportowe, bieżnia trzytorowa, rozbieg skoczni w dal oraz skocznia wzwyż. Wymieniono także piłkochwyty. – Chcemy jak

Boiska w Kochłowicach po „liftingu”
najbardziej włączać społeczeństwo
w rozwój naszej małej ojczyzny, stąd
m.in. idea budżetu obywatelskiego, którą realizujemy od kilku lat – powiedziała podczas otwarcia zmodernizowanych
boisk wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Ta inwestycja pokazuje, jak bardzo
mieszkańcom zależy na placówkach
oświatowych – dodała.
Główną częścią zadania była wymiana nawierzchni obiektów wchodzących
w skład kompleksu. Nawierzchnie poliuretanowe zostały wymienione na
dwóch boiskach wielofunkcyjnych do
gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oraz na bieżni trzytorowej,

Foto: AW

Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 18
oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3
a także mieszkańcy miasta
mogą już korzystać ze
zmodernizowanego
kompleksu sportowego
w Kochłowicach.

Z nowych boisk korzystają już uczniowie.

skoczni wzwyż i rozbiegu skoczni w dal.
Natomiast na trzecim boisku (do gry
w koszykówkę i siatkówkę) została wymieniona nawierzchnia ze sztucznej trawy. Inwestycja obejmowała także remont ogrodzenia boisk, polegający na
wymianie siatek stalowych na poliuretanowe, wymianie stalowych paneli dolnych oraz odmalowaniu słupów. Przy
boiskach do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wykonano również nowe piłkochwyty o wysokości 4 m. Dopełnieniem prac był montaż dwóch bramek do
piłki ręcznej, czterech kompletów słupków do siatkówki oraz malowanie sześciu tablic do koszykówki.
AW

PARKINGI

Problemem rodziców był ustawiony
przed szkołą znak zakazu zatrzymywania pojazdów po obu stronach drogi.
W rejonie tym nie ma też zbyt wielu
miejsc parkingowych, co powodowało,
że rodzice dowożący dzieci do szkoły,
zatrzymywali się na ulicy. Dochodziło
przez to do niebezpiecznych sytuacji
z udziałem najmłodszych. Znaki zakazu
zatrzymywania się zastąpiły pod koniec
ubiegłego roku szkolnego znaki zakazu

Będzie możliwość zatrzymania się przed szkołą
postoju, które obowiązywały w tym
miejscu od dłuższego czasu. Wówczas
o tę zmianę organizacji ruchu wnioskowała Straż Miejska, która odbierała sygnały od mieszkańców okolicznych
kamienic. Ci skarżyli się na brak możliwości przejścia chodnikiem, czy wjazdu na posesję. Rozwiązanie problemu
mieszkańców spowodowało jednak duże utrudnienie dla rodziców.
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udało się w końcu wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
Po stronie kamienic zostanie utrzymany zakaz zatrzymywania się. Natomiast przy szkole zostaną wyznaczone
miejsca do zatrzymywania pojazdów.
Wzdłuż cmentarza i szkoły powstanie
pas do parkowania. Dwa obecnie istniejące pasy ruchu zostaną zwężone.
Te zmiany dotyczą też przejścia dla
pieszych. Pasy znajdujące się obecnie
naprzeciw głównego wejścia do szkoły zostaną zlikwidowane, a w zamian
pojawią się dwa nowe przejścia. Obo-

Foto: AW

Wracamy do tematu braku
możliwości zatrzymywania
się przed Szkołą Podstawową
nr 20 w Kochłowicach. Po
interwencjach rodziców
oraz dyrekcji szkoły Komisja
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego znalazła
rozwiązanie problemu.
Jeśli pozwolą na to warunki
atmosferyczne, nowa
organizacja ruchu zostanie
wprowadzona jeszcze w tym
miesiącu.

Ekipy remontowe pojawiły się już na ulicy Wyzwolenia.
wiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości do 40 km/h zostanie
zachowane. – To na razie koncepcja,
która podczas prac w terenie może zostać skorygowana – tłumaczy Barbara
Mikołajek-Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM Ruda Śląska.

Dzięki zmianom na dodatkowym pasie powstaną miejsca parkingowe. Biorąc pod uwagę fakt, że rodzice zatrzymują się tu dosłownie na chwilę, żeby
wypuścić dzieci do szkoły, ta zmiana
powinna rozwiązać problem. Miejsce
to będzie także wykorzystywane podczas dnia Wszystkich Świętych, kiedy

to czasowo pas ten zostanie zamieniony
w parking. Prace już ruszyły. Zmiana
organizacji ruchu ma zostać wprowadzona jeszcze w tym miesiącu, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne,
gdyż przeprowadzenie prac nie może
odbywać się podczas opadów i w czasie
niskich temperatur. 
AW
REKLAMA
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PAŹDZIERNIK
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
20 października, godz. 20.30
KABARET ANI MRU-MRU „OSTATNIE TAKIE TRIO”
„Ostatnie takie trio” to program kabaretowy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się z odwiecznym pytaniem... Jak to? Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak to
było?Przez ponad 100 minut (o ile publiczność czegoś nie doliczy), artyści w sobie tylko znany sposób unikają odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, jednocześnie bawiąc do łez
widzów w każdym wieku.Tytuł programu, pozornie zwiastujący zakończenie kariery, jest jedynie zapowiedzią powiększenia składu o grupę brazylijskich tancerek, prestidigitatora
i kilku czołowych piłkarzy. „Ostatnie takie trio” to coś czego na pewno nie wolno przegapić... Bilet: 55 zł

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 20, tel. 32 248-13-18
20 października, godz. 18.00
Jubileusz 10-lecia powstania Dyskusyjnych Klubów Książki w Polsce.
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
21 października, godz. 17.00
„SZACH-MAT, CZYLI DAMA BIJE KRÓLA”. Bilety w cenie: 60 zł, 70 zł
Obsada: Joanna Żółkowska, Roksana Szmigiero – Pliszka, Marek Siudym, Jacek Kopczyński, Maciej Damięcki. Opowieść o starej przyjaźni, nowej fascynacji i drugiej młodości. Czy
można zmienić zwyczaje starego żołnierza? Czy dokona tego atrakcyjna kobieta? Co na nową fascynację ojca powie jego syn? W sztuce rozgrywa się partia szachów, ale o wiele
ciekawsza i ważniejsza jest „gra”, która toczy się między głównymi postaciami komedii. Kto bierze w niej udział? Zrzędliwy wdowiec Fred, jego syn Leonard, przyjaciel Walter oraz
gosposia Rosalinda. Fred żyje od lat w poukładanym schemacie. We wtorki partia szachów z Walterem, oczywiście o tej samej porze. W środy wizyta syna Leonarda, z którym toczy
ciągłe boje i stawia opór wszelkim jego propozycjom zmian niezdrowego życia. I do tego wszystkiego odwieczna walka z gosposiami. Wszystkie zatrudnione przez syna kobiety, Fred
wykańcza w ekspresowym tempie. Nie chce by ktokolwiek naruszał jego terytorium i wchodził z buciorami w jego życie. Jednak pewnego razu pojawia się gosposia, która wywraca
jego życie o 180 stopni… Reżyseria Andrzej Rozhin. Przekład Izabela Rozhin. Scenografia Joanna Pielat-Rusinkiewicz

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
Ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska, Tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
21-22 października
XXII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Gloria Dei” Pod hasłem „Maryja matka Boga i nasza”.
21 października, godz. 10.00 – eliminacje, wstęp wolny.

Kościół św. Pawła Apostoła Ruda Śląska – Nowy Bytom
22 października, godz. 17.00 – wręczenie nagród, koncert laureatów , koncert Violi Brzezińskiej. Tegorocznym gościem Festiwalu będzie Viola Brzezińska,
śpiewa m.in. z zespołem SARUEL. O wierze i Bogu śpiewa także solowo. Brzezińska w swoim dorobku ma pięć płyt – „Przystań” (2008), „Wśród nocnej ciszy”
(2009) i „A2” (2013), „Opowieści z mądrej księgi” (2014),  „Classical” (2015).

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26
telefon/fax: 32 248-44-57, e-mail: muzeumrudasl@interia.pl
24 października – 30 listopada
„Mój Śląsk Moje Miasto”. Wystawa pokonkursowa prac laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
rudzkich szkół i placówek wychowawczych.

7

www.wiadomoscirudzkie.pl

KULTURA | 18.10.2017

WYWIAD

Ostatnie takie Trio

z boku. My widzimy to tylko z własnej
perspektywy i tylko na własne potrzeby.
– Jak powstają Wasze skecze? Siadacie i piszecie, czy są to sytuacje
z życia?
– Najczęściej inspirację czerpiemy
z życia. Sytuacje, które widzimy albo

Foto: arch.

– Jesteście już pełnoletnim kabaretem. Jak Waszym zdaniem zmieniała
się scena kabaretowa na przestrzeni
18 lat Waszej działalności?
– Od lat jesteśmy częścią tej sceny,
więc trudno nam ją oceniać. Wolimy zostawić to innym, którzy patrzą na nią

przytrafiają się nam, ubieramy w słowa i zamieniamy w skecz. Mniej
w tym prób sensu stricte, więcej pracy
w busie albo w hotelu podczas trasy.
Poza tym skecze żyją i ewoluują wraz
z kolejnymi występami.
– Czy w Waszym programie jest
numer, bez którego publiczność nie
da Wam zejść ze sceny?
– To też pytanie bardziej do widzów niż do nas. Występując na żywo, z nowym programem co jakiś
czas, trudno przyzwyczaić widownię
do jednego, konkretnego szlagieru.
Tak mogą działać raczej muzyczne
dinozaury. Oczywiście w niektórych
miastach pojawiają się skecze, które
szczególnie „żrą”, ale trudno szukać
jednego takiego numeru. Nie ma reguły.
– Za Wami tysiące występów. Czy
był taki, który zapamiętacie na zawsze? Jeśli tak, to dlaczego?
– Występów, które zapadają w pamięć jest sporo. Czasem jest to wyjątkowa publiczność, czasem jakaś
śmieszna albo dziwna sytuacja – przed
lub w trakcie występu. Nie sposób jed-

Foto: arch.

W Domu Kultury w Bielszowicach już 20 października o godzinie 20.30 pojawi się kabaret Ani Mru Mru, który wystąpi w programie „Ostatnie takie Trio”.
O twórczości oraz o tym, dlaczego warto ten wieczór spędzić właśnie w Bielszowicach, rozmawiamy z członkami kabaretu.

nak wymienić jednego lub dziesięciu
takich występów, a nawet gdybyśmy
próbowali, to przy tej intensywności
grania jaką mamy, ta lista co jakiś czas
by się zmieniała.
– Pojawicie się w Rudzie Śląskiej
po raz kolejny. Dlaczego warto znów
się z Wami spotkać?

– Bo przyjeżdżamy z nowym programem i Waldek jest w nim jeszcze
lepszy niż w ostatnim, chociaż trudno
uwierzyć, że to w ogóle możliwe. Poza tym może właśnie Ruda Śląska będzie na liście występów, które szczególnie zapadą nam w pamięć.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Kochłowice 

Godula

marketing internetowy. – Myślę, że to, czego dowiedzieli się słuchacze, pomoże
w każdym biznesie. Ten wykład pokazał także, jak rozwinąć swoją firmę i od czego należy zacząć, żeby marketing internetowy od
początku przynosił korzyści – zaznaczył
Kamil Hatko z Google Internetowe Rewolucje. – Poza tym ideą tego wykładu było
zaproszenie na indywidualne zajęcia, podczas których mogłem porozmawiać z przedsiębiorcą na temat wszystkich możliwości
marketingu internetowego w kontekście
każdego biznesu – dodał. Wykorzystanie
Internetu w biznesie to obecnie już nie
trend lub moda, a konieczność. Dlatego organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw
przedsiębiorcom i zorganizować miejską
odsłonę ogólnopolskiego projektu Google
Internetowe Rewolucje, który ma dać szansę zbudować swoją rozpoznawalność na
rynku. 
AL

Nowy Bytom

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
zainaugurował kolejny rok działalności.
Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz
przedstawiono plany na dalsze lata. Nie
zabrakło także wielu życzeń i podziękowań.
Podczas inauguracji roku seniorzy mogli wysłuchać m.in. wykładu dr. Marka
Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego
oraz podziwiać występ zespołu „Na pięterku 60+” z Rybnika. Aby zostać słuchaczem RUTW, trzeba zgłosić się do jego
siedziby i opłacić czesne, które za semestr
wynosi 50 złotych. Nowi studenci muszą
zapłacić dodatkowo 30 zł. Za niektóre zajęcia wymagana jest dodatkowa opłata,
ale oferta RUTW przekonuje, że warto.
– Wszystkie zajęcia są dostosowane do
naszych słuchaczy, którzy mogą uczestni-

Foto: AL

Gaudeamus po raz czternasty

Podczas uroczystości odśpiewano
hymn „Gaudeamus igitur”.
czyć zarówno w zajęciach bezpłatnych,
jak i płatnych. Nasi studenci uczą się języków obcych, mają zajęcia komputerowe,
gimnastykę na basenie i wiele innych zajęć – podkreśliła Teresa Chudziak, prezes
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Mamy wielu słuchaczy, ale bardzo
bym chciała, żeby w kolejnych latach było
ich jeszcze więcej – dodała.
AL

GODULA

Chcą stworzyć klaster energii
Ruda Śląska przemierza się do utworzenia klastra energii. Głównymi celami
ma być m.in. samowystarczalność energetyczna, poprawa jakości powietrza,
rozwój instalacji OZE, a przede wszystkim oszczędność. W poniedziałek w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
odbyło się spotkanie informacyjne dla
zainteresowanych instytucji. – Mamy
możliwość utworzenia na terenie Rudy
Ślaskiej klastra energii. Związane jest
to z tym, że już dziś mamy odnawialne
źródła energii – np. w postaci instalacji
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Natomiast za chwilę możemy
mieć tych źródeł OZE więcej, ponieważ
w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego mamy przewidziane dwie instalacje termicznej utylizacji

odpadów. Są one na etapie procedowania formalnego. A zgodnie z ustawą
– jeżeli mamy takie źródła odnawialne,
to mamy możliwość tworzenia klastrów
energii – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer. W spotkaniu wzięli udział
m.in. przedstawiciele dostawców energii, spółdzielni mieszkaniowych, czy
spółek miejskich, czyli podmiotów, które miałyby działać w konkretnej sprawie. – Klaster daje nam nam możliwość
pozyskania tańszej energii i to jest nasz
główny cel – podkreślał Krzysztof Mejer. Przybliżono więc mechanizmy powstawania klastra energii, a także możliwości finansowania jego stworzenia.
Efektem ma być list intencyjny, który
zostanie przesłany do zainteresowanych
instytucji.
JO

Nauczyciele nagrodzeni

Foto:AL

Foto: AL

„Internetowe Rewolucje” to hasło wykładu, który odbył się w minioną środę
(11.10) w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Spotkanie skierowane było
głównie do rudzkich przedsiębiorców, jak
również do osób, które dopiero zamierzają
założyć własną działalność gospodarczą.
Dzięki szkoleniu słuchacze dowiedzieli się
m.in., jak dobrze w praktyce wykorzystać

KOCHŁOWICE

W trasę z pupilem

Rewolucyjny marketing

W szkoleniu wzięli udział przede
wszystkim przedsiębiorcy.

Z ŻYCIA MIASTA | 18.10.2017

Foto: AW
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Dogtrekking został zorganizowany przez rudzkie schronisko.
Miłośnicy psów i ich pupile wzięli udział w czwartym już
dogtrekkingu, czyli spacerze z psami, który odbył się w minioną sobotę (14.10) w lasach panewnickich. Spacerowicze
musieli pokonać dwunastokilometrowy dystans, wypełniony
zadaniami zręcznościowymi i konkursami. Podczas imprezy
właściciele czworonogów mieli także okazję pochwalić się
urodą swoich psiaków i zaprezentować ich umiejętności.
– Każdego roku dogtrekking jest inny niż poprzedni. W tym
roku był on organizowany na wzór dużej gry planszowej w terenie, podczas której zawodnicy musieli zbierać punkty, a na
trasie zmierzyli się oni z różnymi przeszkodami i zagadkami
logicznymi. Nie zabrakło także wielu atrakcji – mówiła Beata
Drzymała-Kubiniok, prezes schroniska dla zwierząt TOZ
Fauna i organizatorka wydarzenia.
Po przebytej trasie, można było odpocząć przy ognisku
i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. – Przyłączyło się do
nas ponad pięćdziesiąt zespołów, głównie rodziny ze swoimi
pupilami, które postanowiły w ten sposób spędzić czas. Przypominamy tym samym, że posiadanie psa to nie tylko wielka
frajda, ale i obowiązek – dodała Drzymała-Kubiniok.

AL

W sumie nagrodzonych zostało 40 nauczycieli.
W Rudzie Śląskiej pracuje ponad 2,5 tys. nauczycieli. Jak co
roku Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia tych,
którzy najbardziej się wyróżniają.
Nagrodą prezydent miasta w tym roku zostało wyróżnionych 60
zasłużonych nauczycieli i dyrektorów rudzkich szkół oraz placówek oświatowych. To pedagodzy z długoletnim stażem i doświadczeniem. – Praca nauczyciela to z pewnością pasja. Uczniowie się
zmieniają, ale my też się zmieniamy. Jeżeli tylko nie wkradnie się
rutyna w to, co robimy, to śmiało mogę powiedzieć, że czas działa
na naszą korzyść. Po latach jest się lepszym nauczycielem, bardziej
doświadczonym – powiedziała Gabriela Depta, nauczycielka SP nr
27 z 20-letnim stażem, a zarazem jedna z nagrodzonych.
W trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, prócz wręczenia nagród, odbyło się także ślubowanie 40 nauczycieli mianowanych. – W rudzkich szkołach pracuje wielu znakomitych nauczycieli i wychowawców. Ale wyrazy uznania należą się też pracownikom
administracji i obsługi. Każdy bowiem, bez względu na stanowisko,
ma swój udział w kształtowaniu osobowości ucznia. Obiecuję, że
będziemy wspierać Wasze wszystkie inicjatywy, które będą podejmowane z myślą o uczniu, szkole i mieście – mówiła Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
AW
REKLAMA

Nowy Bytom

Wokół
twórczości
Wodnioka
Nowe dzieła Krystiana Wodnioka można
podziwiać w Miejskim Centrum Kultury
im. H. Bisty. W miniony piątek (13.10) miłośnicy twórczości artysty mogli uczestniczyć w wernisażu, który otworzył nową
wystawę malarską rudzianina, prezentującą
m.in. pejzaże, portrety, martwe natury i sceny rodzajowe. – Staram się nie zawodzić
rudzian, dlatego postanowiłem przedstawić
nowe prace, które ukazują nowe miejsca
i nowe rzeczy. Są wśród nich pejzaże, prace
przedstawiające wspomnienia z różnych
wojaży polskich i zagranicznych, ale także
widoki związane z naszym miastem, szczególnie z Kochłowicami, które są mi bardzo
bliskie i mam do nich wielki sentyment – zaznacza Krystian Wodniok, autor wystawy.
– Ta wystawa powstawała przez około rok
i nie jest to wystawa tematyczna, do czego
wiele razy mnie namawiano. Skupia różnego rodzaju tematy, ponieważ nie lubię jednej maniery malarskiej – dodaje.
Wystawa rudzkiego artysty dostępna będzie dla odwiedzających do 15 listopada
w „Galerii Fryna”. Wstęp na wystawę jest
bezpłatny. 
AL

10.11.2017 r. godz.19.00 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
ul. E. Kokota 170; 41-711 Ruda Śląska
Bilety do nabycia: Sprzedaż internetowa: www.kupbilecik.pl
KASA MDK tel: 032 240 21 25 / 26
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DNI OTWARTE W PWIK
Okazją do zobaczenia, jak pracują rudzkie oczyszczalnie ścieków oraz laboratorium, a także do poznania wszystkich procesów tam zachodzących „od kuchni”, były kolejne Dni Otwarte Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przez trzy dni uczniowie rudzkich szkół, a także pozostali mieszkańcy mogli na własne oczy przekonać się, w jaki sposób PWiK
działa, by w naszych kranach płynęła czysta woda.

Poznali wodociągi od A do Z

Tegoroczne Dni Otwarte odbyły się od
12 do 14 października. Pracownicy
PWiK przez ten czas pokazywali mieszkańcom niedostępne na co dzień urządzenia i instalacje. Można było zapoznać
się m.in. z nowoczesnym, a zarazem
ekologicznym procesem oczyszczania
ścieków. – Jednym z podstawowych celów towarzyszących organizacji Dni
Otwartych jest chęć przybliżenia mieszkańcom Rudy Śląskiej obszaru działalności firmy. Ich wizyta w laboratorium
czy oczyszczalni ścieków ma zasadnicze
znaczenie w uświadamianiu, jak istotnym
oraz skomplikowanym pod względem
technologicznym jest zakres działań firmy. Często wymaga to zastosowania wielu nowoczesnych urządzeń, obsługiwanych przez wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej. – Podczas
tych spotkań staramy się zwracać uwagę
na problematykę ochrony środowiska,
w tym ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, służących nam jako
źródło wody pitnej. Podkreślamy także
potrzebę racjonalnej gospodarki wodnościekowej w każdym gospodarstwie domowym – dodaje.
Głównymi uczestnikami Dni Otwartych byli uczniowie rudzkich szkół, którzy z dużą ciekawością obserwowali,
w jaki sposób następuje oczyszczanie
ścieków, czyli wody zużytej. – Dowiedziałem się m.in., jak sprawdza się, czy
woda jest czysta, czy brudna i kiedy nadaje się do użycia. Zaciekawiły mnie także wszystkie wykresy, które pokazano
nam na komputerze, a które dotyczyły
bakterii – dzielił się swoimi wrażeniami
Dominik Zamojski z SP nr 6.
Podczas wizyty w oczyszczalniach
każdy mógł także zobaczyć centralną
sterownię – tzw. mózg – odbierającą

Kilkuset uczniów mogło zwiedzić dwie oczyszczalnie PWiK.

Gościom zaprezentowano m.in. jak wygląda ściek przed i po oczyszczeniu.
wszystkie sygnały, pomiary i zdarzenia
zachodzące w poszczególnych częściach
oczyszczalni. – Umożliwiamy naszym
gościom zapoznanie się z pełnym procesem technologicznego oczyszczania ścieków, tzn. od dopływu ścieków surowych,
poprzez oczyszczanie mechaniczne i biologiczne, czy wreszcie przeróbkę osadów
– wylicza Rafał Kopiec, kierownik
oczyszczalni.
Dodatkowo uczestnicy wycieczek
podczas Dni Otwartych wzięli udział
w prezentacji urządzeń i sprzętu (m.in.
samochodów służących do czyszczenia
kanalizacji czy zadymiacza, dzięki któremu można wykryć nielegalne przyłącza do kanalizacji). Oprócz zwiedzania
oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz „Orzegów”, dla zwiedzających otwarto również laboratorium,
działające w Orzegowie, które na bieżąco monitoruje jakość wody i ścieków na
terenie Rudy Śląskiej. – Wszystkim grupom, które przychodzą do naszego laboratorium, pokazujemy pomieszczenia,

Uczniów zaprowadzono m.in. do osadników.

gdzie wykonujemy badania ścieków
oraz wody i wszystko, co się z tym wiąże,
czyli sprzęt i środki ochrony danego laboranta, a także odczynniki i to co badamy – podkreśla Monika Mrózek, koordynator sekcji ds. badań laboratoryjnych PWiK w Rudzie Śląskiej.
– Uczniów jak co roku najbardziej interesuje to, co dzieje się w kolbkach i fiolkach podczas zachodzących reakcji chemicznych. Największą atrakcją w naszym laboratorium są także środki
ochrony, czyli kurtyna wodna, która musi być w pracowni w razie jakiegokolwiek wypadku, a także oczomyjki, które
służą do szybkiego przemycia oczu w sytuacji kontaktu z odczynnikiem podczas
badań – dodaje.
Uczniowie z ciekawością przyglądali
się zarówno pracy w laboratorium, jak
i temu, jak działają systemy oczyszczalni. – Najbardziej zaciekawiło mnie to, że
bakterie są nam jednak potrzebne, a nie
tylko szkodliwe. Tutaj mogliśmy się dowiedzieć tego, po co one są oraz jak
działają – mówiła Wiktoria Nowak,
uczennica gimnazjum z SP nr 28. – Poza
tym przekonaliśmy się, że nie można
wrzucać do ścieków wszystkich odpadów, jakie tylko chcemy. Trzeba trzy razy
pomyśleć, zanim coś wyrzucimy do toalety – dodała koleżanka Wiktorii, Maria
Kaiser.
Dodajmy, że podczas tegorocznych
Dni Otwartych do rudzkich wodociągów
zawitało blisko 600 osób. Zaś najmłodsi
goście swojej wizyty w PWiK nie zakończyli z pustymi rękoma. Przygotowano
dla nich upominki w postaci książeczek
z cyklu „Edukacja z Wodniczkiem”.

Mieszkańcy poznali pracę obiektu od początku do końca.

Szczególnie najmłodsi byli zaciekawieni pracą laboratorium.

Centralna sterownia to tzw. mózg całej oczyszczalni.
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Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej będzie się rozbudowywać. Spółka Weglokoks Energia ZCP, która jest
właścicielem zakładu, chce wybudować nowy blok energetyczny zasilany paliwem z odpadów. W Rudzie Śląskiej
odbyła się rozprawa administracyjna, podczas której mieszkańcy mogli zapoznać się z raportem oddziaływania na
środowisko planowanej inwestycji. Uczestnicy spotkania mogli też od inwestora usłyszeć wyjaśnienia na zgłaszane
pytania i uwagi. Te z kolei będą ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, którą miasto wyda dla tej inwestycji.

Pytania o nowy blok energetyczny
Elektrociepłownia Mikołaj jest podstawowym źródłem ciepła dla Rudy
Śląskiej. Zakład zgłoszony został do
tzw. derogacji ciepłowniczej, czyli odroczenia w czasie, do końca grudnia
2022 r. zaostrzonych norm unijnych
w zakresie emisji. Do tego czasu elektrociepłownia będzie musiała przejść
modernizację. Jednym z jej elementów
jest budowa nowego bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym z odpadów. – Produkowana będzie
w nim w kogeneracji energia cieplna
i elektryczna. Roczna wydajność projektowanej instalacji to 72 tys. ton – informuje Jerzy Warmuziński, prezes
spółki Węglokoks Energia ZCP. – Uruchomienie tej inwestycji umożliwi docelowo wyłączenie trzech innych naszych
ciepłowni węglowych w mieście. Dzięki
temu udałoby się zmniejszyć roczną
emisję pyłu o blisko 37 ton – dodaje.
Spółka w ubiegłym roku wystąpiła
do miasta z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla realizowanego
przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie przygotowanego
przez inwestora dokumentu Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) we wrześniu tego roku
określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Następnie miasto przystąpiło
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. – Jedną z form takiego postępowania jest rozprawa administracyjna. Zdecydowaliśmy się na
jej przeprowadzenie, ponieważ dzięki
takiemu rozwiązaniu mieszkańcy w jednym miejscu i czasie mogą zapoznać się
z założeniami inwestycji. Poza tym taką
samą procedurę zastosowaliśmy w przypadku podobnej inwestycji, którą w Rudzie Śląskiej chce realizować jedna
z prywatnych ﬁrm – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Co ważne,
wszystkie zgłoszone podczas rozprawy
uwagi i wnioski będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji
przedsięwzięcia – dodaje.
Podnoszone podczas rozprawy przez
mieszkańców kwestie dotyczyły przede
wszystkim ilości i rodzaju odpadów, jakie będą spalane w projektowanej instalacji. Z informacji inwestora wynika, że
w elektrociepłowni termicznemu przekształcaniu mają być poddawane odpady powstające w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-

dów, w tym odpady komunalne, które
nie nadają się do odzysku materiałowego lub spalania w cementowniach,
a które z uwagi na posiadane właściwości paliwowe nie mogą lub nie powinny
być poddawane unieszkodliwianiu poprzez składowanie. Ponadto w instalacji
będą przetwarzane odpady pochodzące
z sektora gospodarczego. Co ważne,
żadne z nich nie są odpadami niebezpiecznymi. – W Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami instalacji przypisanych zostało 36 tys. ton odpadów
pochodzenia komunalnego. Jeśli chodzi
o odpady gospodarcze, to będzie to ta
sama kategoria odpadów, z tym, że pochodzić będą one na przykład z supermarketów. Łącznie instalacja ma mieć
zdolność przetwarzania odpadów na
poziomie 72 tys. ton rocznie – tłumaczył
Arkadiusz Primus, prezes INVESTEKO S.A., która jest autorem raportu
o odziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji.
Mieszkańcy pytali się także o monitoring emitowanych do atmosfery substancji, które powstaną w procesie spalania w zakładzie. Jak poinformował
inwestor, podlegać będą one analizie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe obostrzenia w tym zakresie
będzie mogło nałożyć miasto. – Oczywiście nie możemy tu narzucić jakichś
norm, które muszą zostać spełnione, bo
nie mamy takich umocowań, gdyż wyraźnie mówią o tym przepisy krajowe
i unijne. Jednak wydając decyzję środowiskową mamy możliwość wskazać inwestorowi, by zamontował tablicę, na
której wyświetlane będą on-line aktualne pomiary analizy spalin. Dzięki temu
będą one cały czas dostępne dla mieszkańców – podkreślał Krzysztof Mejer.
Ponadto uczestnicy rozprawy dopytywali się o zasady przywozu i przyjmowania odpadów od dostawców. Jak
informowali przedstawiciele inwestora,
każdy samochód wjeżdżający na teren
zakładu będzie rejestrowany i ważony,
a następnie będzie pobierana próbka
materiału, który przywiózł. Dopiero
gdy okaże się, że przywieziony materiał
spełnia wymagania, będzie mógł zostać
zdeponowany w szczelnym bunkrze.
W przypadku, gdy pobrana próbka odpadów nie spełni norm, samochód będzie zawracany.
Gospodarzem rozprawy był Urząd
Miasta, a jej uczestnikami, oprócz inwestora, były dwie organizacje ekolo-

Rozprawa administracyjna dotyczyła budowy nowego bloku energetycznego
w Elektrociepłowni Mikołaj przez Węglokoks Energia ZCP.
giczne, które na chwilę obecną jako jedyne przystąpiły do postępowania na
prawach strony. Są to: Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest z Częstochowy oraz Fundacja Ekologiczna
Silesia. Ponadto w rozprawie mógł
uczestniczyć każdy zainteresowany.
Osoby, które nie pojawiły się na rozprawie, będą mogły wypowiedzieć się na
temat planowanej budowy nowego bloku energetycznego Elektrociepłowni
Mikołaj jeszcze do 19 października br.,
bowiem do tego dnia w rudzkim magistracie będzie można składać uwagi
i wnioski do raportu oddziaływania tej
inwestycji na środowisko. Dokument
jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta, wraz
z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz opinią sanitarną
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.
Uwagi i wnioski, zgłoszone zarówno
podczas rozprawy, jak i przez strony
w pozostałej części prowadzonego postępowania, zostaną ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, która będzie wydana przez Prezydenta Miasta.
– Najpierw musimy przeanalizować
wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski
oraz się do nich odnieść. Następnie,
24 października, raz jeszcze spotkamy
się z uczestnikami rozprawy administracyjnej, by przedstawić z niej protokół – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer. Dopiero w momencie, gdy
decyzja środowiskowa będzie prawo-

mocna, inwestor będzie mógł zacząć
starać się o wydanie pozwolenia na budowę.
Nowy blok energetyczny Elektrociepłowni Mikołaj ma powstać na jej terenie znajdującym się przy ul. Szyb Walenty na działkach ewidencyjnych 488
i 484. Są one oznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C1. Oznacza to, że w tym
miejscu może być zlokalizowana instalacja, w której produkowana jest energia z odpadów.
Instalacja wyposażona będzie w układ
oczyszczania spalin, który pozwoli na
redukcję zanieczyszczeń do poziomu
pozwalającego na dotrzymanie standardów emisyjnych. Planowana jest półsucha metoda oczyszczania spalin z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia,
wtrysk węgla aktywnego oraz zastosowanie ﬁltrów workowych. Oczyszczone spaliny odprowadzane będą do atmosfery kominem o wysokości 50 m
z zainstalowanym układem ciągłego
monitoringu spalin.
Instalacja wpisana jest do projektu
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który przewiduje na terenie całego województwa śląskiego budowę
ośmiu instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Przypomnijmy, że
w planie tym ujęta jest także inna instalacja, która miałaby powstać na terenie Rudy Śląskiej. Mowa tu o Ekologicznym
Centrum Odzysku Energii (ECOE), które
realizować ma jedna z prywatnych ﬁrm.
ECOE w praktyce ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą

spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na
16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. W połowie maja
br. miasto wydało decyzję środowiskową dla ECOE . Określony w niej został
szereg wymagań i obowiązków, które
musi spełnić inwestycja. Chodzi przede
wszystkim o to, żeby przedsięwzięcie
to nie powodowało ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwości akustycznych oraz by
odpady powstające podczas eksploatacji nie były zagrożeniem dla środowiska.
Wydanie decyzji poprzedzone było
kilkunastomiesięcznym postępowaniem
administracyjnym, którego częścią była
styczniowa rozprawa administracyjna
z udziałem mieszkańców oraz zainteresowanych stowarzyszeń. Decyzję wydano po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienie warunków realizacji
eksploatacji przedsięwzięcia, zawarte
w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pozytywną opinię sanitarną Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rudzie Śląskiej. Decyzja nie jest
ostateczna – stronom oraz organizacjom
ekologicznym działającym na prawach
strony przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Z takiego prawa skorzystały trzy podmioty. Obecnie SKO
rozpatruje odwołania.
TK
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Ruda Śląska, Bieruń, Gliwice, Lędziny, Łaziska Górne, Radlin, Rybnik i Rydułtowy domagają się podziału podatku od sprzedaży Kompanii Węglowej. Chodzi o ponad 44,7 mln zł, które w całości zasiliły budżet Katowic. Problem w tym, że na terenie tego miasta znajdowała się jedynie centrala spółki, a nie żadna kopalnia ani zakład, które były objęte transakcją. Władze poszkodowanych gmin górniczych wystosowały pismo wzywające Katowice do proporcjonalnego podziału podatku. – Najwięcej na tej transakcji straciła Ruda Śląska, bo ponad 9,8 mln zł.
Będziemy jednak walczyć do końca. Jeżeli nie otrzymamy należnych nam pieniędzy, to wystąpimy na drogę sądową – zastrzega wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.

Podatek do podziału?

W wystosowanym do Katowic przedsądowym wezwaniu do zapłaty
gminy górnicze zaproponowały, aby kwotę podatku podzielić proporcjonalnie na podstawie średniego zatrudnienia w kopalniach i zakładach
Kompanii Węglowej. W oparciu o te wyliczenia włodarze poszczególnych gmin zgłosili następujące roszczenia: Bieruń – ponad 7,4 mln zł,
Gliwice – ponad 3,6 mln zł, Lędziny prawie 4,9 mln zł, Łaziska Górne
ponad 1,8 mln zł, Radlin – ponad 3,7 mln zł, Ruda Śląska – ponad 9,8 zł,
Rybnik – ponad 8,4 mln zł, Rydułtowy – ponad 4,1 mln zł. Oznacza to, że
kwota, która powinna zostać w Katowicach, to jedynie około 888 tys. zł.
Co ważne, gminy sprawę z Katowicami chcą załatwić polubownie. W tym
celu zaproponowały przystąpienie do wspólnych negocjacji. Miałyby one
ustalić ewentualne warunki, które zakończyłyby sprawę w postępowaniu
ugodowym przed sądem cywilnym.
Sprawa podatku od sprzedaży Kompanii Węglowej ciągnie się już od
zeszłego roku. Przypomnijmy, że spółka została sprzedana na rzecz Polskiej Grupy Górniczej (PGG) pod koniec kwietnia 2016 r. Początkowo
PGG miała powstać w wyniku sprzedaży tzw. zorganizowanych części
przedsiębiorstwa, wchodzących w skład Kompanii Węglowej. Takie rozwiązanie zapewniłoby sprawiedliwy podział środków z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych pomiędzy gminy górnicze, na terenie których Kompania Węglowa miała zlokalizowane swoje zakłady. – Pomimo
wcześniejszych założeń z niewiadomych dla nas przyczyn transakcja zo-

stała zawarta jako sprzedaż całego przedsiębiorstwa, a nie jego zorganizowanych części – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W efekcie,
pomimo zgłoszonych przez nas zastrzeżeń, Urząd Skarbowy całą kwotę
przekazał do budżetu Katowic, gdzie znajdowała się siedziba firmy – dodaje.
O tym, że przedmiotem sprzedaży nie było całe przedsiębiorstwo, ale
jego zorganizowane części, najlepiej świadczy to, że po zawarciu umowy
Kompania Węglowa w dalszym ciągu prowadziła działalność gospodarczą. Obejmowała ona zarządzanie nieruchomościami własnymi, sprzedaż
nieruchomości własnych oraz działalność pomocniczą, której przedmiotem było utrzymanie porządku w budynkach, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych oraz przygotowanie terenów pod budowę. Ponadto działalność ta obejmowała wykonywanie zobowiązań związanych z prowadzoną do kwietnia 2016 r. działalnością w zakresie wydobycia i obrotu
węglem kamiennym, w tym sprzedaż pozostałych zapasów węgla kamiennego i pochodnych jego wydobycia, likwidację szkód górniczych oraz obsługę zobowiązań do wypłaty rent wyrównawczych, zobowiązań z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla i zobowiązań wynikających z roszczeń pracowniczych i odszkodowawczych, związanych z prowadzoną wcześniej
działalnością gospodarczą spółki w zakresie wydobycia węgla kamiennego. Kompania Węglowa S.A. pełniła także funkcję spółki holdingowej,
posiadając udziały i akcje w 11 polskich spółkach kapitałowych.

– Do dziś nie wiemy, dlaczego zarzucono pierwotną koncepcję sprzedaży Kompanii Węglowej. Nikt z nami tego nie konsultował. Nie zmienia to jednak faktu, że ta modyfikacja nie miała wpływu na rzeczywisty
przedmiot umowy, którym pozostały składniki majątkowe 15 zorganizowanych części przedsiębiorstwa, położone na obszarze ośmiu miast
oraz centrala spółki zlokalizowana w Katowicach – komentuje Mejer.
Starania gmin górniczych o przekazanie im należnych pieniędzy poparło w maju ubiegłego roku Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W przyjętym stanowisku wskazano, że „Proces
samej sprzedaży nie spowoduje automatycznej zmiany warunków funkcjonowania poszczególnych kopalń i zakładów. Do dnia sprzedaży stanowią one zorganizowane części przedsiębiorstwa Kompania Węglowa S.A., zaś po sprzedaży stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Faktycznie nastąpi więc
sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa (wprawdzie wszystkich). Omawiana zmiana koncepcji ma pozornie czysto formalny charakter, jednak efekty tej zmiany dotkliwie odczuje w swoich budżetach
przytłaczająca większość gmin górniczych” – napisano w stanowisku.
Głos samorządowców w tej sprawie niewiele jednak zmienił i podatek
i tak w całości trafił do Katowic. – Nie pomogło też pismo, które skierowaliśmy bezpośrednio do premier Beaty Szydło – zaznacza Mejer.
KP

Punkt widokowy, ścieżki spacerowe, industrialny plac zabaw, tor saneczkowy oraz tor do jazdy na BMX – to tylko niektóre atrakcje, które pojawią się
na hałdzie przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Przemiany zwałowiska w miejsce rekreacji dopełni nasadzenie roślin, które nie pozwolą na przedostanie
się metali ciężkich do otoczenia. Rudzki magistrat ogłosił właśnie pierwszy przetarg na zagospodarowanie hałdy. W jego zakresie będą głównie prace
ziemne. Montaż urządzeń nastąpi w ramach kolejnej umowy. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Inwestycja realizowana będzie ze
środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Trakt Rudzki.

Pocynkowa hałda miejscem rekreacji

– Będzie to wyjątkowe miejsce, najbardziej zadowoleni będą najmłodsi. Specjalnie dla nich przygotowany zostanie duży plac zabaw
oraz oświetlona górka saneczkowa. Pozostali mieszkańcy też coś znajdą dla siebie. Będą alejki spacerowe, miejsca do odpoczynku oraz taras
widokowy, z którego przy dobrej pogodzie można podziwiać Beskidy
– podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Inwestycja realizowana będzie dwutorowo. W północnej części zwałowiska prowadzone będą roboty ziemne związane z ustabilizowaniem
hałdy, której ostre skarpy zostaną złagodzone i zabezpieczone przed
dalszym osuwaniem. Podczas prac nad stabilizacją hałdy zachowany
zostanie fragment urwiska jako tzw. świadek historii. Dzięki temu będzie można zobaczyć przekrój hałdy i poznać jak jest ona zbudowana.
Teren w tym miejscu będzie ogrodzony, znajdą się tam również odpowiednie tablice informacyjne. – Prace ziemne, o których mowa, rozpoczną się w pierwszej kolejności i to właśnie ich w głównej mierze
dotyczy przetarg, który ogłosiliśmy. Pozostała część inwestycji realizowana będzie w ramach budowy Traktu Rudzkiego. W tym przypadku

chcemy procedurę przetargową zakończyć jeszcze w tym roku, żeby inwestycja ruszyła pełną parą już wiosną – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
W drugiej części inwestycji powstanie głównie cała infrastruktura.
Przede wszystkim industrialny plac zabaw, punkt widokowy, oświetlona górka saneczkowa oraz tor do jazdy na BMX. Pojawią się miejsca
odpoczynku w postaci ławek, hamaków oraz specjalnych przestrzennych sześcianów z zamontowanymi fotelami. Wydzielone zostaną także miejsca do grillowania. Ciekawym elementem, który utworzony zostanie w ramach inwestycji, będzie zielone pole do gry. Będzie to duży
trawnik, na którym będzie można grać np. w piłkę lub badmintona. Ponadto na terenie zwałowiska utworzone zostaną oświetlone ścieżki spacerowe, pojawią się także kamery monitoringu.
Oprócz utworzenia specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne
kluczowa w procesie zagospodarowania hałdy będzie jej dalsza rekultywacja, która zostanie przeprowadzona na bazie badań naukowych
i w konsultacji z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach.
– Polegać będzie ona na umieszczeniu w glebie specjalnych dodatków, które będą wiązać zanieczyszczenia w części korzeniowej roślin,
tak aby nie przechodziły one do ich części naziemnej. W ten sposób
użytkowanie hałdy i kontakt z tak nasadzonymi roślinami będzie bezpieczny – zapewnia dr Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach.
Co istotne, nasadzane rośliny to specjalne gatunki traw – kostrzewa
czerwona oraz życica trwała, które oprócz właściwości fitostabilizacyjnych, wolno wzrastają. W ten sposób nie będzie potrzeby częstego ich koszenia, co będzie miało wpływ na koszty utrzymania zieleni na hałdzie.
Ściśle z przebudową hałdy wiąże się inny duży projekt, który realizować będzie miasto. Mowa tu o Trakcie Rudzkim, którego pierwszy etap
powstanie w ramach zagospodarowania hałdy. Trakt ten to ścieżka rowerowo-piesza, a miejscami także rolkarska, która połączy dwie rudz-
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kie dzielnice: Wirek i Nowy Bytom. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. – Do końca roku opracowana zostanie dokumentacja przebiegu całego traktu. Po wybudowaniu pierwszego etapu w przyszłym roku, realizowane będą kolejne odcinki. Całość
ma być gotowa w 2019 r. – informuje Michał Pierończyk. Miasto na
realizację traktu rudzkiego pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Aktualnie ogłoszony przetarg obejmuje prace, które realizowane będą w ramach innego projektu unijnego, chodzi tu o projekt LUMAT.
Będzie on realizowany do 2019 roku w ramach Programu INTERREG
Central Europe. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego dofinansowanie do rudzkiej „części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy Śląskiej są inne europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka Trnava, słoweński Kranj, czy czeska
Ostrawa.
TK
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787

Baran – Nadchodzi
czas, kiedy wreszcie
zbierzesz owoce swoich starań. Pracuj tak dalej, a premia
i awans na pewno Cię nie ominą.
Byk – Bardzo możliwe,
że wkrótce będziesz musiał stawić czoła nowym
wyzwaniom. Nie martw się – ze
wszystkim sobie świetnie poradzisz.
Bliźnięta – Remont
mieszkania pochłonie
więcej pieniędzy niż
planowałeś. Staraj się więc przez
jakiś czas ograniczać wydatki.
Rak – Przyjaciele i znajomi nie pozwolą Ci się
nudzić. Na jednej ze
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wspólnych imprez poznasz kogoś,
kto mocno zawróci Ci w głowie.
Lew – Pochwała,
którą usłyszysz od
współpracowników
doda Ci energii do działania. Nie
spoczywaj jednak na laurach
i działaj dalej.
Panna – Kłopoty zdrowotne, z którymi do
niedawna się borykałaś, wreszcie się skończą. Pamiętaj
jednak, że powinnaś o siebie bardzo
dbać.
Waga – W miłości
dobra passa. Partner
będzie się bardzo
starał, dzięki czemu uświadomisz sobie, jak bardzo jest Ci
bliski.
Skorpion – Każdy ma
prawo popełniać błędy,
więc nie zadręczaj się
poczuciem winy. Spróbuj przeprosić i naprawić to, co zepsułeś.

Strzelec – Chcesz
mieć jasną sytuację
w sferze uczuciowej.
To najlepszy moment, aby szczerze
porozmawiać z bliską sercu osobą.
Koziorożec – Masz silną osobowość i trudno
Tobą manipulować. Niestety, nie jest to niemożliwe. Uważaj
na nowo poznaną, intrygującą osobę.
Wodnik – W najbliższym czasie możesz zakochać się bez pamięci,
jeśli tylko otworzysz serce na człowieka, który zrobi dla Ciebie wszystko.
Ryby – Nie martw się
na zapas. Sprzyjający
układ planet sprawi,
że ze wszystkich problemów wyjdziesz obronną ręką. Poczujesz
przypływ energii.

Eryk Zaprzałka
syn Anny i Emanuela
ur. 4.10. (2330 g i 49 cm)

Julian Wowra
syn Justyny i Pawła
ur. 4.10. (3910 g i 57 cm)

Kacper Pancherz
syn Krystyny i Kamila
ur. 27.09. (3560 g i 56 cm)

Amelia Czypek
córka Moniki i Olafa
ur. 27.09. (2370 g i 52 cm)

Emilia Duliban
córka Pauliny i Dariusza
ur. 5.10. (2950 g i 53 cm)

Alicja Klimek
córka Anety i Arkadiusza
ur. 4.10. (4040 g i 59 cm)

Marek Mirzejewski
syn Katarzyny i Sławomira
ur. 28.09. (3620 g i 56 cm)

Przemysław Wnęk
syn Magdaleny i Stanisława
ur. 29.09. (2530 g i 52 cm)

Emilia Nowak
córka Agaty i Krzysztofa
ur. 5.10. (1814 g i 47 cm)

Natan Lipowski
syn Judyty i Kamila
ur. 4.10. (3650 g i 55 cm)

Franuś Kisielewicz
syn Anny i Marcina
ur. 2.10. (3105 g i 54 cm)

Julia Anna Liszka
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 2.10. (3040 g i 52 cm)

WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI,
Wirek
ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

| P�������

Filip
i Karol
Rutszke
synowie
Joanny
i Mariusza
ur. 9.10.
(2850,
2850 g
i 51,
52 cm)

Owen King, Stephen King

Śpiące królewny

W przyszłości tak realistycznej i bliskiej, że mogłaby być współczesnością, coś dziwnego dzieje się z kobietami, które zasypiają:
szczelnie owija je zwiewna substancja przypominająca kokon. Gdy
ktoś je budzi, gdy obrastający je materiał zostaje naruszony bądź
zerwany, uśpione kobiety wpadają w dziką furię i stają się szaleńczo
agresywne. Śpiąc, przenoszą się do innego świata − świata, w którym panuje harmonia, a konﬂikty są rzadkością. Tajemnicza Evie
jest jednak odporna na błogosławieństwo, bądź klątwę, niezwykłej śpiączki. Czy jest medyczną anomalią, którą należy przebadać?
A może demonem, którego trzeba zabić? Porzuceni mężczyźni, zdani
na siebie i swoje coraz bardziej prymitywne odruchy, dzielą się na
wrogie frakcje, niektórzy pragną zabić Evie, inni ją ocalić. Część wykorzystuje panujący chaos, by zemścić się na starych bądź nowych
wrogach. W świecie nagle opanowanym przez mężczyzn wszyscy
uciekają się do przemocy.

Marcel Musiał
syn Żanety i Patryka
ur. 3.10. (3200 g i 54 cm)

Antoni
i Franciszek
Filiczkowscy
synowie
Agaty
i Adriana
ur. 6.10.
(2155,
2340 g
i 49,
48 cm)

Wiktor Szkudlarek
syn Natalii i Krzysztofa
ur. 6.10. (3340 g i 57 cm)

Julian Kwaśniewski
syn Joanny i Kamila
ur. 5.10. (3800 g i 55 cm)

Rozalia Lisowska
córka Małgorzaty i Marcina
ur. 7.10. (4027 g i 55 cm)

Oskar Długosz
syn Gabrieli i Łukasza
ur. 3.10. (1770 g i 42 cm)

Marcelina Magdalena Zaziąbło
córka Doroty i Roberta
ur. 10.10. (3700 g i 57 cm)

Paulina Andżelika Frankiewicz
córka Marioli i Romana
ur. 10.10. (3440 g i 55 cm)
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Zachęcamy
do skorzystania
z naszych usług

DEKORACJE BALONOWE
Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele,
przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości niepowtarzalną
dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.
Przygotujemy niezwykłą oprawę balonową,
którą zapamiętasz na długi czas.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie, ul. Miodowa 6.
www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Tel. 790-541-222

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ZŁOTE GODY

Alfreda i Emil Kierasowie.

Barbara i Czesław Kotasowie.

Elfryda i Ginter Matuszkowie.

Emilia i Mieczysław Walowie.

Florentyna i Bronisław Mierzchałowie.

Gertruda i Wiktor Kwiskowie.

Halina i Rudolf Kocurowie.

Krystyna i Marian Skrzyczkowie.

Łucja i Jan Daniszowie.

Małgorzata i Marian Skorupowie.

Maria i Stefan Gawronowie.

Rita i Werner Janeccy.

Stefania i Tadeusz Materlowie.

Urszula i Edward Boronowscy.

Urszula i Edward Mojowie.

Zoﬁa i Tadeusz Pajkowie.
OGŁOSZENIA

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

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: Grobla Kolejowe,
Świętochłowickiej, Pawłowskiej, Kingi z
przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, Barbary z
przeznaczeniem pod nową wieżę/maszt telefonii
komórkowej, Katowickiej z przeznaczeniem
pod placyk gospodarczy, Górnej, Kokota,
Admiralskiej Tunkla z przeznaczeniem pod
ogródki przydomowe, Kokota – Kempnego z
przeznaczeniem pod garaże wolnostojące.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA
2401-0000-0302-0039-3751

9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Szanowni Państwo
Oto najbardziej istotne jej aspekty dotyczące stosunku członkostwa w spółdzielni: Nowela ta wprowadziła generalną zasadę, że członkostwo w spółdzielni przysługuje wyłącznie osobom związanym
węzłem prawnym ze spółdzielnią tzn.
tym, którzy posiadają spółdzielcze prawo
do lokalu, zarówno lokatorskie jak i własnościowe, bądź roszczenie o ustanowienie takiego prawa.
Członkostwo w spółdzielni jest dla tych
osób obligatoryjne i powstaje z mocy prawa. Oznacza to w praktyce, że osoby którym służy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a które dotychczas nie były
członkami spółdzielni, stają się nimi z
mocy prawa w dniu 9 września 2017 r. Nie
mają one obowiązku składania deklaracji
członkowskiej i wnoszenia udziału i wpisowego.
Inaczej jest w przypadku osób, którym
służy odrębna własność lokalu w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy
spółdzielni. Osoby te nie muszą, lecz mogą, tzn. mają prawo do tego, by ubiegać
się o status członka spółdzielni, lecz zobowiązane są wówczas do złożenia deklaracji i uiszczenia udziału i wpisowego.

Dalsza zmiana ustawy dotyczy małżonków i jest konsekwencją przyjętej zasady związania prawa do lokalu z członkostwem. Jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom oboje są członkami spółdzielni. Zasada ta oddziałuje
również na sposób ustania członkostwa,
które ma miejsce z chwilą zbycia prawa
do lokalu, a nie jak dotychczas, z chwilą
wykreślenia członka w związku ze zbyciem lokalu.
Kolejna zmiana również koresponduje
z ww. zasadą i dotyczy tzw. członków
oczekujących, to jest osób, z którymi
spółdzielnia zawarła jedynie umowy
w sprawie kolejności przydziału. Osoby
te z mocy prawa w dniu 9 września
2017 r. utraciły członkostwo w spółdzielni.
Z mocy prawa utracą również członkostwo ci członkowie spółdzielni, którym
przysługiwało prawo odrębnej własności
lokalu, a w obrębie ich nieruchomości
dojdzie do powstania wspólnoty mieszkaniowej.
Spółdzielnie mają rok od 9 września
2017 r. na dostosowanie swoich statutów
do nowych przepisów.
Zarząd RSM

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W RUDZIE ŚL.
ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11,
fax 32 248-43-22
ogłasza przetarg
ofertowy nieograniczony,
którego przedmiotem
będzie zapewnienie
pierwszeństwa do
zawarcia umowy
na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej
własności wymienionych
w wykazie mieszkań.
Ww. wykaz mieszkań, warunki
uczestnictwa w przetargu oraz
szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy
Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać
przetarg bez podania przyczyn.

Pani Zuzannie Gacal pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
PROMOCJA! Tylko o 800 zł za koronę

porcelanową na podbudowie cyrkonowej!

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI
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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. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
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.
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.

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

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

Halemba, dom 200 m , 339
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

2

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

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

Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre
ceny. Zapraszamy. Agencja LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

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.

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

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
Kupię mieszkanie w bloku zadłużone, do remontu, Ruda Śląska,
okolice. Tel. 502-752-634.

Usługi tapicerskie. Tel. 697630-856.

Sprzedam bezpośrednio M-3
45 m2 komfortowe do zamieszkania Halemba I. Cena 95 tys. zł. Tel.
501-581-052.

Kompleksowe remonty mieszkań, kafelkowanie, gładzie. Tel.
535-339-717.

Bykowina trzypokojowe   54,69
m2, 123 tys., zdjęcia na OLX. Tel
600-090-252.

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

Sprzedam mieszkanie 24 m2, II
piętro, ogrzewanie piecowe, 30
tys. do negocjacji. Świętochłowice.
Tel. 797-187-574.

MB SILESIA Sp. z o.o. Sp. K
41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 82B
mb.silesia@onet.eu
tel/fax 32 771-60-18, tel. kom 600-440-915

Poszukuje do pracy:
KIEROWNIKA/MECHANIKA
MECHANIKA
LAKIERNIKA/BLACHARZA
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy
o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia
Prosimy o aplikację telefoniczną bądź mailową

AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.

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

Praca

Wynajmę mieszkanie 30 m2
(kawalerka stare budownictwo)
Halembska 113, tel. 601-934-091.

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 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).
Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz
części.Tel. 515-533-560.
Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-533-560.

nauka
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli
korepetycji matematyka, chemia,
w tym przygotowanie do matury i
egzaminów gimnazjalnych, solidnie. Tel. 576-055-672.

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.
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.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę,
pomoc fryzjerską oraz uczni. Tel
32 243-65-99.
Praca dla osób dozoru specjalności górniczej, górników oraz
osób do przyuczenia w zawodzie
górnika w wieku do 45 lat na terenie kopalni KWK BUDRYK, tel. 32
239-53-43, 34 362-66-95.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.
Poszukujemy pracowników produkcyjnych oraz operatorów wózków widłowych – Katowice Panewniki. Atrakcyjne warunki, 100
% weekendy, premie. Tel. 519820-943.
Zatrudnimy ekspedientki do
sklepu mięsnego w Nowym Bytomiu i Gliwicach. Mile widziane doświadczenie, atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Tel. 601-521-963

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel. 603-280-675.
Antyki, starocie, meble, fi gurki,
zegary, inne kupię. Tel. 515-533560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie, garaż, strych z mebli i innych
niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń.
Tel. 515-533-560.

PRACA W BIURZE
Poszukujemy pracownika
administracyjno-biurowego
na pełny etat
Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

tel. 606 875 531
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Lekcje przyrodnicze nie muszą być nudne. Do lamusa odchodzą teoretyczne zajęcia oraz siedzenie w szkolnych ławkach. Młodzi ludzie chcą poznawać świat wszystkimi zmysłami. Dlatego program stworzony przez
WFOŚiGW w Katowicach okazał się strzałem w dziesiątkę.

Przybywa coraz więcej
,,Zielonych Pracowni”

Od dwóch lat Wojewódzki Fundusz
w Katowicach realizuje Program pn.
„Zielona Pracownia”, który ma na celu tworzenie nowoczesnych pracowni
przeznaczonych do nauk przyrodniczych. Młodzi ludzie mogą rozwijać
swoje zainteresowania oraz poznawać
świat przyrody w sposób nowoczesny
oraz ciekawy. W ramach konkursu
odbyły się już trzy edycje. W 2017 r.
na konkurs wpłynęły aż 82 wnioski.
Ponad połowa otrzymała wsparcie
Wojewódzkiego Funduszu na utworzenie ekopracowni. Łączna kwota
dofinansowania wyniosła 1250000 zł.
Przy ocenie wniosków oceniano
przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup
wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni
oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto
również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą
liczbę uczniów.
Najpierw powstawały projekty. Teraz przyszedł czas na ich realizację.
Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu na terenie województwa śląskiego funkcjonuje już
kilkadziesiąt nowoczesnych pracowni. Meble laboratoryjne, mikroskopy,
nowoczesny sprzęt multimedialny,
stanowiska doświadczalne, to tylko
nieliczne przykłady tego, co znalazło
się w nowych salach dydaktycznych.
22 września br. otwarto nową salę
w IV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Stanisława Staszica w Sosnowcu.
Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wkładowi własnemu
szkoły dotychczasowa, stara pracownia przeszła kapitalny remont. W ra-
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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mach projektu zakupione zostały
między innymi specjalne meble laboratoryjne, stanowiska mikroskopowe,
ławki i krzesła. Uczniowie „Staszica”
korzystają także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów.
Wszystko po to, aby rozwijać w nich
wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu,
ale także pokazywać wartości przyrodnicze najbliższego otoczenia. Zaraz po otwarciu pracowni została
przeprowadzona pokazowa lekcja
biologii, podczas której zaprezentowano możliwości sprzętów oraz pomocy dydaktycznych. Goście mogli
przypomnieć sobie także jak korzystać z mikroskopu, jak wygląda pantofelek, a także jak przeprowadzić
sekcję płuca, serca lub gałki ocznej.
Pod koniec września w Żywcu
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama
Mickiewicza również została otwarta
kolejna pracownia. – Dzięki zaangażowaniu pedagogów, rodziców oraz spon-

sorów oraz oczywiście dzięki Wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu w Żywcu
funkcjonuje Pracownia Zmysłów. Zgodnie z mottem Konfucjusza „Powiedz
mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
– podkreślają przedstawiciele Szkoły
Podstawowej nr 3 w Żywcu.
,,Zielona Pracownia” będzie wykorzystywana do zajęć z przyrody, geografii czy prowadzenia kół zainteresowań. – Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu zajęcia są atrakcyjniejsze,
w sposób pełny, wszystkimi zmysłami
uczniowie poznają otaczający ich
świat i wiedzą jak o niego dbać
– przyznają nauczyciele.
Pomysł ze stworzeniem konkursu
„Zielona Pracownia” okazał się być
strzałem w dziesiątkę. Wiele placówek oświatowych nie zrealizowałoby
projektów, gdyby nie znacząca pomoc
finansowa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Świat najle-

piej poznawać poprzez zmysły. Dzieciom nie wystarczają tylko zwykłe
formułki. Tylko poprzez dostęp do
nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz odpowiedni przekaz jesteśmy w stanie rozbudzić w młodych
umysłach ciekawość otaczającego
nas świata. Miejmy nadzieję, że takich „Zielonych Pracowni” w naszych
szkołach będzie jak najwięcej. Nauka,
zwłaszcza ta obejmująca swym zakresem przyrodę, nie musi być nudna.
Powinniśmy rozbudzać w młodych
ludziach ciekawość. To oni będą kontynuować zadania związane z ochroną przyrody. Ktoś mądry powiedział
kiedyś: „Przyroda jest nieskończoną
dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.” Miejmy nadzieję, że poprzez możliwość korzystania z różnych pomocy dydaktycznych w nowoczesnych przestrzeniach
pracowni młodzi ludzie będą mieli
możliwość rozwoju swoich zainteresowań.
Agnieszka Kominek
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FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

FIRMA PARK PAMIĘCI

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

uprzejmie prosi

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy 1-go Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu
oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

sukcesywnie likwidować.

sukcesywnie likwidować.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa,
położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 986/30 o powierzchni 1171 m2, obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 2 oraz w
księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00013517/9
(w dziale III księgi wpisana odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegającą na
prawie przechodu i przejazdu przez działkę pasem gruntu o szerokości 6 m biegnącym od granicy
wschodniej do granicy zachodniej tej działki; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów).

Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza
obecnymi granicami kraju

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r.,
działka nr 986/30 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1)
oraz częściowo teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW).

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2042 ze
zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 16.11.2017 r. do
godz. 18.00.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta drzewami i krzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej
działki zapewniony jest z drogi publicznej ulicy Akacjowej oraz poprzez gminną drogę wewnętrzną
zlokalizowaną na działce nr 1354/24, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych.
W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
budowy zjazdu.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na
kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa
w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie
wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu
do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 125.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2017 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 16.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 6.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” przelewem na rachunek bankowy:

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie
uchylenia się od zawarcia umowy.
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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Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy dla
dr Katarzyny Adamek
z powodu śmierci

Pani
Katarzynie Adamek
Prezes
Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

MAMY

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

składają
Pracownicy Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Katarzyny Adamek
z powodu śmierci

MAMY

składają
członkowie zarządu spółki Aquadrom.

Pani Katarzynie Adamek
Prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa
Zarząd i Rada Nadzorcza
Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.

Pani Katarzynie Adamek
Prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Pani Katarzynie Adamek
Prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
po śmierci

MATKI

przekazuje
Zarząd Śląskich Mediów Sp. z o.o.

MATKI
składają
członkowie Zarządu oraz pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

RESTAURACJA
KAWIARNIA

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)

MAMY

składa
Zarząd Śląskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o.

Pani Katarzynie Adamek
Prezesowi Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1793/58 o pow. 746 m2,
zapisanej na karcie mapy 2, obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych w
trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3340/223 o pow. 553
m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi,
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych w
trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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Kickboxing

BIEGI

Na ringu nie ma sobie równych

Tegoroczny Bieg Papieski cechował się rekordową liczbą uczestników.
Foto: arch.

Rudzianin Kamil Jenel został nowym
mistrzem Polski i DSF Kickboxing Challenge do 81 kg. Podczas turnieju, który
odbył się w Ząbkach, Kamil Jenel wystąpił w walce wieczoru i zwyciężył w pojedynku z Kamilem Rutą. Stawką w walce
był mistrzowski pas organizacji oraz trofeum Zawodowego Mistrza Polski.
– Jak Pan się czuje po ostatniej wygranej?
– Bardzo cieszę się, przede wszystkim dlatego, że walczyłem z Kamilem
Rutą w Warszawie na jego terenie i do
tego w wyższej kategorii wagowej do
81 kg. Walka odbywała się na zasadach
K1, pięć rund po trzy minuty i wygrałem na punkty u wszystkich sędziów
jednomyślnie 50-45, czyli wszystkie
rundy były wygrane przeze mnie.
– Ma Pan już na swoim koncie wiele stoczonych walk i chyba więcej wygranych niż przegranych. Ile w sumie
ich było?
– Do tej pory stoczyłem 28 walk, z tego 23 wygrałem. Jestem też posiadaczem wygranego pasa o mistrzostwo
krajów Beneluxu w 2014 roku.
– A jak rozpoczęła się Pana przygoda z kickboxingiem?
– Praktycznie moja kariera rozpoczęła się w Holandii, gdzie stoczyłem
pierwszą zawodową walkę w Amsterdamie w 2009 roku. Mieszkałem wtedy

Biegiem dla Papieża Polaka

Kamil Jenel (po prawej) rozpoczął swoją karierę w Holandii.
w Tilburgu i trenowałem tam siedem lat.
Jednak dodam, że ze sportem jestem
związany od dzieciństwa.
– Dlaczego akurat zaczynał Pan
w Holandii?
– Holandia to mekka kickboxingu.
Tam nauczyli mnie całego fachu, ale
dopiero z Witkiem Kostką odnoszę
swoje największe sukcesy. Trener Paco
Team Katowice i kadry Polski kickboxingu doszlifował moje umiejętności
i po dziewięciu wygranych walkach
pod szyldem Paco, dostałem walkę
o dwa pasy mistrzowskie (zawodowe
mistrzostwo Polski i organizacji DSF
Kickboxing Challenge). Prawdopo-

dobnie już 9 grudnia stanę w obronie
tych pasów.
– Poza tym, że jest Pan zawodnikiem, jest Pan także trenerem.
– Tak. Karierę zawodnika łączę z karierą trenera i cieszy mnie fakt, że młodzi
adepci idą w moje ślady i już zaczynają
odnosić pierwsze sukcesy. Zacząłem teraz czwarty rok jako trener i udało mi się
otworzyć własną salę w Zabrzu. W ubiegłym sezonie zaczęliśmy jeździć na zawody i na dwadzieścia sześć walk moich
podopiecznych wygraliśmy dwadzieścia
dwie, także myślę, że robimy dobrą robotę i idziemy w dobrym kierunku.
– Dziękuję za rozmowę.

Ponad osiemdziesiąt osób wzięło
udział w dziewiątym już „Biegu Papieskim” zorganizowanym przez parafię
pw. św. Barbary w Bykowinie. W ten
sposób biegacze postanowili upamiętnić św. Jana Pawła II. Trasa biegu liczyła dystans 4 km, jednak w tym roku po
raz pierwszy swoje biegowe możliwości mogły sprawdzić także dzieci, które
musiały zmierzyć się z dystansem 50
i 150 m. – Od jakiegoś czasu w naszej
parafii staraliśmy się podejmować różnego rodzaju inicjatywy, żeby upamiętnić naszego papieża rodaka. Chcieliśmy, żeby także młode pokolenie, które
nie miało okazji go poznać zobaczyło,
kim był ten niezwykły człowiek – zaznaczył Sebastian Pustelnik, rzecznik prasowy „Biegu Papieskiego”. – Pewnego
dnia Duch Święty naprowadził nas na
to, żeby stworzyć „Bieg Papieski”, któ-

ry byłby taką rekreacyjną formą, łączącą nie tylko naszych parafian, ale także
mieszkańców okolicznych miast. I tak
się stało. Od dziewięciu lat w parafii
odbywa się „Bieg Papieski”, w którym
bierze udział coraz więcej uczestników
spoza miasta – dodał.
Udział w biegu był całkowicie darmowy. Poza tym każdy mógł liczyć na
drobny upominek, wodę oraz profesjonalną opiekę medyczną w czasie biegu.
Bieg zorganizowany został po to, żeby
upamiętnić i podziękować za pontyfikat
Jana Pawła II oraz uczcić rocznicę wyboru Polaka na papieża. We wcześniejszych latach „Bieg Papieski” był organizowany zawsze 16 października, lecz
od tego roku organizatorzy postanowili,
że w kolejnych latach termin będzie
wypadał w sobotę podczas tygodnia papieskiego.
REKLAMA
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Brąz dla Slavii
Z dorobkiem trzech brązowych medali Młodzieżowych Mistrzostw Polski
U-23 w zapasach w stylu
wolnym i zapasach kobiet,
wrócili z Osielska zawodnicy i zawodniczki rudzkiej Slavii. Na najniższym
stopniu podium w swoich
kategoriach
wagowych
stanęli: Bartosz Szałowski
(57 kg), Daria Szymeczko
(58 kg) i Arkadiusz Orłowski (97 kg).
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Rugby

Gryfy próbują wyjść na prostą
AZS AWF Warszawa – K. S. Rugby Ruda Śląska 35:12 (14:0)

Gryfy: Słaby, Fura, Jopert,
Muc, Krupiński, Pyrek,
Majchrzak, J. Mańkowski
(Zawadzki), Skubik
(Węgliński), Jackowiec
(Szywalski), Hadelka,
Magner (D. Mańkowski),
Karcz, Dziliński, Kołodziej
(Stankiewicz)

Zawodnicy Slavii przywieźli z Osielska trzy medale.

Podnoszenie ciężarów

Dobry występ ciężarowców

Zawodnicy CKS-u Slavii zaliczyli dobry start w Orzegowie.
VI Memoriał Henryka Skowronka odbył się
w orzegowskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w ubiegłą niedzielę (15.10). W zawodach swoje siły sprawdzili zawodnicy
CKS-u Slavia oraz Góral Czarni Żywiec i HKS
Szopienice. W kategorii dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła zawodniczka Szopienic. Jednak
srebrny medal wywalczyła zawodniczka
CKS-u Slavii – Wiktoria Grzywocz z wynikiem
47 rwanie, 61 podrzut, 108 dwubój. Brąz natomiast powędrował do Wiktorii Matysek (27

rwanie, 32 podrzut, 58 dwobój). W kategorii
mężczyzn Patryk Żuławnik (kat. 105) zajął drugie miejsce z wynikiem 100 rwanie, 125 podrzut, 225 dwubój. Pozostali zawodnicy poprawili swoje życiowe rekordy pomimo zajęcia
dalszych miejsc: Mateusz Krzywda (kat. 94, 65
rwanie, 83 podrzut, 148 dwubój), Mateusz Malik (kat. 69, 55 rwanie, 86 podrzut, 141 dwubój),
Tomasz Bądkowski (kat. 85, 62 rwanie, 83 podrzut, 145 dwubój), Szymon Sobek (kat. 94, 63
rwanie, 80 podrzut, 143 dwubój).

Łucznictwo

Łucznicy popisali się w Żywcu
W sobotę (14.10) na
torach „Łucznika” Żywiec odbyły się Mistrzostwa Okręgu Śląskiego
w Łucznictwie. Rywalizacja przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych – junior, junior
młodszy, młodzik, młodzik starszy oraz dzieci
starsze. Klub UKS Grot
Ruda Śląska reprezentoŁucznicy wywalczyli mistrzowskie tytuły w swoich kategoriach.
wało osiemnastu zawodników, którzy w rezultacie wywieźli z Żywca aż 11 medali. Tytuły mistrza
cja Boniek, Justyna Wyciślik, Maja Hanslik i MateŚląska w swoich kategoriach wywalczyli: Natalia
usz Porębski. Tytuły drugiego wicemistrza Śląska
Lepa, Karolina Hernicka oraz Wiktor Szreder.
zdobyli natomiast: Dominika Ratyńska, Jakub GęZ kolei tytuły wicemistrzów Śląska zdobyli: Patrybala, Marcin Lesiński oraz Paweł Korzonek.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

W dalszym ciągu nie
wiedzie się Gryfom w finałowej fazie rozgrywek II
ligi. W minioną sobotę
(14.10) ulegli oni w meczu
wyjazdowym akademikom
z Warszawy 12:35 (0:14).
– Była to trzecia z rzędu porażka, ale optymizmem napawa fakt, że z silnym przeciwnikiem
rudzianie rozegrali bardzo dobre spotkanie. By
pokonać Gryfy, drużyna AZAS AWF Warszawa
musiała się mocno napracować, a większość
swoich punktów zdobyła po błędach naszych zawodników – komentuje Wojciech Kołodziej, prezes K.S Rugby Ruda Śląska. – Błędach niepotrzebnych, bo gdyby nie one, mecz wcale nie musiałby się skończyć korzystnym dla warszawiaków wynikiem. Nasi zawodnicy bardzo dobrze
bronili i dość skutecznie przedostawali się pod
pole punktowe rywali. Tam jednak brakowało
konsekwencji i koncentracji, co skutkowało
wspomnianymi błędami – dwukrotna strata piłki,
przechwycenie jej przez przeciwników, kontratak
i 14 punktów podarowanych gospodarzom – dodaje. Przed Gryfami ostatnie spotkanie z Arką
Rumia, które odbędzie się 28 października. Bę-

Gryfy zmierzyły się z przeciwnikami z Warszawy.
dzie to czas na pierwsze zwycięstwo i wymazanie plamy z pierwszego meczu w Rumii.
Bardzo dobrze za to spisali się miniżacy w silnie obsadzonym Turnieju Dzieci i Młodzieży
w Łodzi. W gronie 12 drużyn zajęli oni wysokie
trzecie miejsce. W drodze na podium, w fazie
grupowej przegrali z Budowlanymi Łódź 3:4
oraz wygrali z Husarią Kalisz 6:2, co dało im
wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Niestety
w półfinale ulegli Budowlanym Lublin 1:6, za to
w meczu o trzecie miejsce pokonali RC Częstochowę 4:3. Nieco gorzej poszło żakom. W grupie
ulegli Orkanowi Sochaczew 2:8, pokonali BBRC
Łódź 7:0 i przegrali z Budowlanymi Łódź 2:6.
W półfinale ulegli Budowlanym Lublin 1:4, by
po wyrównanym meczu przegrać także mecz
o trzecie miejsce ze Spartą Jarocin 2:4. Zawodnicy zagrali pod okiem Urszuli Hojeńskiej, Bogusława Rybaka i Marcina Pyrka.

Modele kartonowe

Kartonowy świat w Kochłowicach
Budynki, czołgi, okręty, parowozy, samoloty
i pociągi – to tylko niektóre kartonowe cudeńka,
jakie można było podziwiać w In-nYm Domu
Kultury. Podczas Regionalnego Konkursu Modeli Kartonowych, który odbył się już po raz
siódmy i trwał dwa dni (14-15.10). W trakcie zaprezentowanych zostało ponad 270 modeli.
– Modele zebrane zostały w szesnastu kategoriach i przedstawiają różne rzeczy. Są statki, samoloty, czołgi, rozmaite budowle, a nawet wytwory science fiction. W tym roku możemy powiedzieć, że ten konkurs nie jest tylko regionalnym
czy ogólnopolskim konkursem, ale międzynarodowym, ponieważ przyjechali do nas modelarze
z Litwy i z Czech – zaznaczył Łukasz Fenisz z Innego Domu Kultury, organizator wydarzenia.
W drugim dniu imprezy zorganizowana została
też giełda modelarska skierowana do modelarzy,
jak i do każdego, kto dopiero chciał zacząć swoją
przygodę z tym hobby. W jej ramach można było
nabyć wycinanki zawierające schematy statków,
samochodów, samolotów, pojazdów gąsienicowych, szynowych i wielu innych. Modele zarówno takie, których sklejenie zajmie 2-3 lata oraz
takie, które wymagają poświęcenia im ok. jednej
godziny. Przyszli miłośnicy kartonowego hobby
mogli zakupić także podstawowe narzędzia i kleje potrzebne do rozpoczęcia sklejania. Warto dodać, że sekcja modelarstwa kartonowego w Rudzie Śląskiej składa się z trzech osób dorosłych

Modelarski konkurs odbył się już po raz siódmy.
i ok. 15 dzieci uczęszczających na zajęcia do Innego Domu Kultury oraz szkoły w Kłodnicy.
– Dwa razy w tygodniu w In-nYm Domu Kultury prowadzimy zajęcia z modelarstwa dla dzieci
i młodzieży, a także w szkole podstawowej
w Kłodnicy. Zainteresowanie naszymi zajęciami
jest bardzo duże i cały czas przychodzą do nas
nowi uczniowie. Ważne jest to, że dzieci uczą się
cierpliwości przy tym zajęciu i uspokajają się
– podkreślił Mariusz Krzysztofik, instruktor modelarstwa w In-nYm Domu Kultury.
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PIŁKA NOŻNA

Sobotnia przegrana Uranii
Urania: Pardela, R. Grzesik, Jańczak,
P. Grzesik, Barczak, Jurczyński (2x),
Krzywda, Kokoszka (’65 Piecha), Henisz,
Gomola, Bujny (’65 Gabryś). Pogoń:
Mirka, Chechelski, Bundzyło, K.Cisoń,
Wojtaszak, Dreszer, Niewiedział
(’75 Cuber), Matysek, Samek (’46
Polarz), Rzepa (’63 Pope), Nagi. Sędzia
główny: Sebastian Witulski. Asystenci:
Przemysław Burliga, Szymon Wiercioch.

Urania Ruda Śląska – Pogoń Imielin 0:5

Po trzech porażkach z rzędu Urania
rozegrała spotkanie na własnym boisku
z Pogonią Imielin, które miało być okazją do poprawy nastrojów i szansą na
wygraną. Jednak od pierwszych minut
sobotniego (14.10) meczu nie było wątpliwości, że zadanie będzie bardzo trudne. Pierwsza okazja dla gości nadeszła
już w 14. minucie gry, gdy po akcji lewą
stroną Pardela ściągnął piłkę z nogi napastnika. Nie minęło osiem minut,
a Urania miała niemal kopię sytuacji

i ponownie Pardela ściągnął piłkę z nogi
zawodnika Pogoni. Praktycznie jedyna
okazja dla Uranii nadeszła dopiero w 42.
minucie gry, kiedy to na 16 metrze
z pierwszej piłki uderzył Kokoszka, lecz
strzelił obok bramki. Przyjezdni mieli
zdecydowaną przewagę w pierwszej połowie, ale ta część spotkania skończyła
się bezbramkowym remisem. Remis
w tym spotkaniu był jednak realny, a początek drugiej połowy zdawał się to potwierdzać. W 50. minucie nastąpiła dobra wrzutka w pole karne, ale tylko „nabił się” Henisz i piłka spokojnie wturlała
się w ręce bramkarza. Cztery minuty
później piłka „przeszła” przez ręce zawodnika i wylądowała na drugiej stronie pola karnego, a tu z prawego skrzydła uderzył Cisoń, zdobywając pierwszą
bramkę. Minęły kolejne cztery minuty
i akcję przeprowadził Nagi, który strze-

lił w przeciwległe okienko. Piłka odbiła
się od słupka i wpadła do siatki. W 60.
minucie gry zdarzyła się kolejna okazja
dla gości i ponownie sytuację sam na
sam uratował Pardela. Po kolejnych 10
minutach Pardela znów przeciął podanie do wychodzących czterech zawodników gości. W 77. minucie gry z lewej strony z piłką pociągnął Matysek,
strzelił po długim i było już 0:3. W 86.
minucie gry była kolejna sytuacja gości – strzał z prawej strony odbił się od
słupka, piłka spadła pod nogi Nagiego,
a ten wbił do „pustaka”. W 88. minucie gry honorową bramkę mógł zdobyć Henisz, ale w sytuacji sam na sam
ze środka trafił wprost do bramkarza.
Wynik został ustalony w 90. minucie
gry, gdy po technicznym strzale
w okienko, mecz zakończył się przy
wyniku 0:5.

Piłka nożna w skrócie
10. kolejka. Klasa Okręgowa. I grupa
Grunwald Ruda Śląska – Krupiński Suszec 1-2: 0-1 Gajek, 6. min., 0-2
Neumann, 38. min., 1-2 Babisz, 79.
min. (karny)
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Zapasy

Pogoń z medalami

Zapaśnicy Pogoni osiągnęli sukces na turnieju w Katowicach.
W minioną sobotę (14.10) w Katowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Jana Czai w stylu klasycznym.
W turnieju wzięły udział kluby z całej
Polski oraz dwa kluby z Czech. Nie zabrakło również klasyków z rudzkiej Pogoni. Podopieczni trenera Artura Kasprzaka zdobyli osiem medali a w klasyfikacji
drużynowej zajęli szóste miejsce.

Wyniki:
Grupa wiekowa dzieci: srebro zdobył
Szymon Olbrys, brązowe medale wywalczyli: Julian Bzdyra, Dominik Matuszewski
oraz Piotr Tabaszewski. Grupa wiekowa
młodzicy: srebro zdobyli Dorian Bzdyra
(66 kg) i Szymon Brzeziński (85 kg). Brązowe medale wywalczyli natomiast: Wiktor
Zimny (38 kg) oraz Rafal Bzdyra (59 kg).

Podnoszenie ciężarów

Piast Bieruń Nowy – Pogoń Ruda
Urania Ruda Śląska – Pogoń
Imielin 0-5: 0-1 K.Cisoń, 55. min., Śląska 2-1: 0-1 Bargiel, 41. min., 1-1
0-2 N.Nagi, 58. min., 0-3 Matysek, Bobla, 47. min., 2-1 Włoch, 77. min.
78. min., 0-4 N. Nagi, 86. min., 0-5
Iskra Pszczyna – Wawel Wirek 0- 2:
Klaudia Nowak została wiMatysek, 89. min.
0-1 Lux, 51. min., 0-2 Leszków, 88. min. cemistrzynią Europy w wyciskaniu sztangi leżąc z wyniOGŁOSZENIE
kiem 110 kg. Młoda rudzianka
zaprezentowała swoją niezwykłą formę podczas zawodów,
które odbyły się w Hiszpanii
w dniach 11-15 października.
Przypomnijmy
także,
że
w kwietniu zawodniczka
UKS-u Pover Kuźnik Chorzów
zdobyła mistrzostwo świata
podczas zawodów w USA.

Rudzianka wicemistrzynią Europy

Klaudia Nowak w Hiszpanii zaprezentowała
swoją niezwykłą formę.

biegi

Bieg w promieniach słońca

W biegowej rywalizacji rodzice mogli kibicować swoim pociechom.

Po raz kolejny w rudzkim „Biegu Wiewiórki” wystartowali biegacze oraz miłośnicy nordic walking. W sobotnie
przedpołudnie (14.10) entuzjaści aktywnego stylu życia z Rudy Śląskiej i okolicznych miast, sprawdzili swoje siły
w biegu zorganizowanym w halembskim
lesie. Tradycyjnie już podczas zawodów
pobiegły także dzieci. Miały one do
przebiegnięcia dystans 1 km, z kolei biegacze musieli pokonać pętlę o długości

4,25 km, którą, w zależności od predyspozycji, można było przebiec od jednego
do pięciu razy. Limit pokonania pełnego
dystansu, czyli 21 km, wynosił 2 godz.
i 45 minut. Natomiast na tej samej trasie
rywalizowali także wielbiciele nordic
walking, dla których maksymalny dystans wynosił 12,6 km. Następnym razem entuzjaści aktywnego stylu życia
będą mogli sprawdzić swoje siły jeszcze
4 listopada, także w halembskim lesie.

www.wiadomoscirudzkie.plREKLAMA|
18.10.2017
24
Na opony zimowe przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz warto pomyśleć o tym, by, unikając tłumów, skorzystać ze wsparcia specjalistów
od czterech kółek i zadbać o stopniowe przygotowanie samochodu do sezonu jesienno-zimowego. Pomoże nam w tym Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej-Goduli, które oferuje szereg usług, w tym m.in. geometrię kół w technologii 3D oraz serwis
klimatyzacji. Ta pierwsza sprawi, że – czy to opony letnie, czy zimowe – nie będą się tak szybko zużywały, a przede wszystkim dzięki
odpowiedniemu ustawieniu osi kół, uda się uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze. Sprawność klimatyzacji także jest istotna, choć
nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że powinna być ona używana także w chłodniejsze dni.

Jesień z OMEGĄ – w czym pomogą specjaliści?

MICHAŁ KOZŁOWSKI

Usługa geometrii kół w technologii 3D
na najnowszej generacji urządzeniu firmy
John Bean od wiosny dostępna jest
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
OMEGA, która należy do Grupy AUTOBUD. – Wcześniej nie myślałem nawet
o tym, żeby sprawdzić w ten sposób swój
samochód, ale gdzieś usłyszałem o pomiarze geometrii kół, który dostępny jest
w OMEDZE i po wakacjach postanowiłem tam zajrzeć. Muszę przyznać, że już
sam sprzęt, którym posługują się mechanicy, zrobił na mnie wrażenie i wygląda to
bardzo ciekawie. Jednak najważniejsze
dla mnie jest to, że podczas kontroli wyszły nieprawidłowości, a specjaliści wytłumaczyli mi, że to właśnie dlatego moje
auto znosi na boki. Poza tym – byłem
pierwszy raz w OMEDZE i spotkałem się
tam z bardzo miłą i fachową obsługą, co
mnie przekonuje – opowiada pan Dawid,
kierowca z Nowego Bytomia.

TEL. 506-113-356

Na czym polega geometria kół 3D
i dlaczego warto z niej skorzystać?
– Technologia 3D pokazuje nam obraz
samochodu w przestrzeni, a kamery, które są zamontowane na ścianach, odbijają
światło samochodu, dając nam pomiar
dokładny co do dziesiętnych milimetra.
To bardzo precyzyjne badanie – podkreśla Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
w Goduli. – Sprawdzane są wszystkie parametry w samochodzie, nawet to, czy nie
jest on po wypadku – dodaje.
Jest to niezwykle miarodajny pomiar,
który można porównać do prześwietlenia. Mechanicy dokładnie widzą na
ekranie, które elementy działają prawidłowo, a które należy poddać regulacji.
Jeżeli więc czujemy, że samochód ściąga, pojawiają się problemy przy wyko- zakrętu lub opony zużywają się nadnywaniu manewrów, czy kierownica nie miernie – warto wybrać się do OMEGI
wraca na swoje miejsce po wykonaniu i oddać swój samochód do analizy. – Zalecamy to szczególnie teraz. To jeden
z elementów przygotowania samochodu
do sezonu jesienno-zimowego, kiedy to
jest on narażony na negatywne działanie
czynników atmosferycznych, a sprawne
układy zawieszenia oraz ogumienia to
przecież podstawy bezpiecznej jazdy jesienią i zimą – zaznacza Michał Kozłowski.
Wbrew pozorom – także, by poruszanie się jesienią oraz zimą było bezpieczne, ważna jest sprawna klimatyzacja.
– Klimatyzacja powinna być używana
przez cały rok i nie może być ona całkowicie bezczynna w chłodniejsze dni. Uruchomienie jej np. raz na tydzień w przyszłości uchroni nas od dodatkowych wydatków. Proszę nie być tym zdziwionym.
Dzięki regularnemu używaniu klimatyzacji traci się mniej czynnika chłodzącego,
a przypominam, że jeżeli klimatyzacja nie
jest nabita to szybciej on ucieka i w przypadku, gdy całkowicie go zabraknie, mechanizm klimatyzacji jest narażony na
uszkodzenia, zaś w cieplejsze dni po takiej przerwie może się on w ogóle nie
uruchomić – podkreśla Marcin Kazuch,
diagnosta Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.

Omega

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Ponadto, jeżeli klimatyzacja przez zbyt
długi czas nie jest serwisowana ani uruchamiana, to z płynu mogą wytrącić się
smarne dodatki i nie będą one spełniać
swojej funkcji. Również proces starzenia
się gumowych uszczelnień w układzie
klimatyzacji znacznie się przyspieszy.
W ten oto sposób szybko można doprowadzić do nieszczelności klimatyzacji.
Na tym jednak nie koniec. W chłodniejsze dni, gdy w powietrzu jest więcej wilgoci, jej poziom wzrasta także wewnątrz
samochodu. – Poprawnie działająca klimatyzacja sprawia, że na szybach nie
osiada para, a to wpływa na lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo jazdy
– przypomina Michał Kozłowski.
By więc dobrze przygotować się do
zmieniających się warunków atmosferycznych, konieczna jest cykliczna kontrola klimatyzacji, czym m.in. zajmują
się fachowcy na stacji OMEGA. – Na to
składa się odgrzybienie i czyszczenie klimatyzacji, a także sprawdzenie szczelności i wymiana czynnika chłodzącego (należy dodać, że rocznie ubywa go ok. 1020 proc.). Warto także zamontować nowy
filtr kabinowy. Jeżeli nasi fachowcy zauważą zagrzybienie układu, również je
usuną. Dotyczy to także wymiany kompresora, jeżeli ten okaże się nadmiernie
uszkodzony – wylicza Marcin Kazuch.

Iwona Kozłowska
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