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SPOTKANIA Z PREZYDENT

O sprawach Kochłowic

Głównymi punktami kolejnej, czwartkowej sesji Rady Tematy likwidacji niskiej emisji i segregacji odpadów zdominowały spotkanie prezydent miasta Grażyny Dziedzic
Miasta była dyskusja nad podwyższeniem stawki za z mieszkańcami Kochłowic. Wiele pytań dotyczyło też remontów dróg i budowy parkingów.
śmieci, a także nad kwestiami podatkowymi.
Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania z działalności
prezydent miasta. Następnie radni przyjęli uchwały w sprawie przesunięć budżetowych oraz dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po tych głosowaniach rozpoczęto procedowanie
uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej. I o ile projekt uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości został przyjęty przez radnych, to
kwestia drugiego projektu została zdjęta z porządku obrad. Sprawa
ta ma zostać przedyskutowana w okresie międzysesyjnym. Sporo
dyskusji wywiązało się także w punkcie obrad ws. podwyższenia
opłaty za posiadanie psa z 60 na 66 zł. Uchwała ostatecznie również
została przyjęta (więcej o zmianach w podatkach na str. 12).
Najwięcej jednak wątpliwości pojawiło się w punkcie obrad dotyczącym opłat za śmieci. Zaproponowano, by obecną stawkę 12 zł
za segregowane odpady podwyższyć na kwotę 14,5 zł. Natomiast za
śmieci niesegregowane – z 20 na 29 zł. Z czego wynikał taki wniosek władz miasta? Poziom segregacji za rok ma wynieść 30 proc.,
a w 2019 roku – 40 proc. Tymczasem w naszym mieście jest problem z utrzymaniem 20 proc. (więcej na str. 3 i 13). Ostatecznie
w głosowaniu nad zmianą opłat za wywóz śmieci wzięło udział 23
radnych. 12 z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały, przeciwko
było ośmiu, a trzech wstrzymało się od głosu. Jednym z końcowych
etapów czwartkowej sesji, prócz przyjęcia projektów kolejnych
uchwał, było podsumowanie dwuletniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Całość zakończyła się gratulacjami dla dotychczasowego przewodniczącego MRM Michał Kubis, który został niedawno
przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. 
JO

Mieszkańcy bloków skarżyli się na niską emisję z domków jednorodzinnych. Z kolei mieszkańcy tych drugich dopytywali o możliwości partycypacji miasta w kosztach wymiany systemu ogrzewania, m.in. w związku z nowymi przepisami uchwały antysmogowej
dla woj. śląskiego. – Obecnie górny limit dofinansowania do zmiany
systemu ogrzewania to 2,5 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego. Dofinansowaniem objęte są nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii – zakup nowej pompy
ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania – tłumaczył
wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Mogą się o nie ubiegać osoby
fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków
mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe
– dodał.
Zastępca prezydent apelował też do mieszkańców, żeby nie palili
odpadów, bo to jest kluczowe w walce ze smogiem. – Niezbędne są
kompleksowe, systemowe rozwiązania na poziomie rządowym w tej
sprawie – podkreślił Krzysztof Mejer. – My robimy, co tylko możemy – rozbudowujemy sieć ciepłowniczą, Straż Miejska kontroluje
czym ludzie palą w piecach, chcemy też w każdej dzielnicy zainstalować czujniki pomiaru jakości powietrza – dodał. Wiele zagadnień
poruszanych na spotkaniu dotyczyło stanu dróg w dzielnicy. Mieszkańcy skarżyli się m.in. na fatalny stan techniczny ulicy Wyzwolenia. – Jak tylko uporamy się z kanalizacją w ciągu tej drogi, to przystąpimy do remontu nawierzchni – zapewnił wiceprezydent Mejer.
Chwalono za to rozwiązanie kwestii parkowania przy SP nr 20.
Plany modernizacji ul. Bałtyckiej oraz wykonania progów zwalniających na ul. Gajowej w 2018 roku, również spotkały się z zadowoleniem mieszkańców. Kochłowiczanie zgłaszali za to problem na

ulicy Mazowieckiej. – Ta droga jest za wąska na ruch dwukierunkowy – mówiła mieszkanka. Otrzymała ona zapewnienie, że ulica ta
zostanie poszerzona. Mieszkaniec ulicy Makowej ponowił z kolei
prośbę o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Kochłowickiej.
– Mamy pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego, a przejścia dla pieszych dalej nie ma – mówił. Wiceprezydent
Mejer zapewnił, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, to niebawem zostaną utworzone tam pasy.
Wiele głosów dotyczyło także miejsc parkingowych. Chodzi
m.in. o ul. Łukasiewicza. – Na naszym osiedlu parkują osoby dojeżdżające do szkoły, a my nie mamy gdzie postawić samochodu – mówiła mieszkanka. Z kolei inni apelowali o więcej miejsc do parkowania dla korzystających z krytej pływalni przy ZSO 3.
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIE

Harmonogram JESIENNYCH spotkań
prezydent
Grażyny Dziedzic z mieszkańcami:
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.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Śmieci poszły w górę, bo segregacja jest za niska

– Podwyżkę opłat za śmieci władze
miasta argumentują tym, że tzw. system się nie domyka. Od jak dawna
oraz ile pieniędzy do obsługi systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi wydawanych jest z budżetu miasta?
– Nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje od 2013 roku. Nie domyka się już od 2015 roku, kiedy to musieliśmy dopłacić pierwsze ok. 400 tys.
zł. Tymczasem w tym roku będzie to
kwota aż 6 mln 800 tys. zł. Równocześnie sytuacja budżetowa miasta wygląda
w ten sposób, że w ciągu ostatniego roku
nasze wydatki budżetowe gwałtownie
wzrosły. Jednak nie wynika to z rozrzutności, lecz z obowiązków, jakie rząd narzucił na samorządy oraz cen, obowiązujących na rynku. Na przykład wydatki
z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wzrosły o 6,5 mln zł, a o 14 mln zł poszły w górę wydatki z tytułu usług zewnętrznych.
To wszystko powoduje, że brakuje nam
pieniędzy na wydatki bieżące. I o ile
wcześniej mogliśmy sobie pozwolić na
dokładanie pieniędzy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to
w przyszłym roku nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć. Dlatego musieliśmy
podjąć trudną decyzję o podwyższeniu
opłaty śmieciowej.
– Skoro już w pierwszych latach było wiadomo, że do systemu trzeba będzie dokładać, to dlaczego stawek nie
zwiększono stopniowo, a po dwóch latach od ostatniej zmiany – i to o 2,50 zł
więcej dla odpadów segregowanych
i o 9 zł dla niesegregowanych?
– Próbowaliśmy początkowo dopiąć
ten system, tak by nie było potrzeby podnoszenia opłaty śmieciowej dla mieszkańców. Musieliśmy jednak zrobić to po
raz pierwszy w 2015 roku. Już wtedy wychodziło nam, że ta opłata powinna być

na poziomie 14 zł, ale ponieważ w tamtym czasie wynosiła ona 10 zł, razem
z radnymi uznaliśmy, że lepiej będzie nie
szokować mieszkańców i cenę tę podnosić stopniowo. Dlatego wtedy zrównaliśmy ją do poziomu pierwotnego, czyli 12
zł (po wprowadzeniu ustawy śmieciowej
w Rudzie Śląskiej stawka za opłaty segregowane wynosiła 12 zł, później obniżono ją do 9 zł – przyp. red.). Na tamtym
etapie zakładaliśmy, że będziemy dopłacać do systemu 3,5 mln zł. Niestety
rzeczywistość przerosła nasze wyliczenia. I tak, w 2016 roku dopłacaliśmy do
systemu prawie 5 mln 400 tys. zł. Także
nawet po zmianie od 1 stycznia 2018 roku – kiedy stawka będzie wynosiła
14,50 zł od mieszkańca za odpady segregowane – miasto dalej będzie dopłacać
3,5 mln zł.
– Finanse miasta to jedno. Podczas
sesji Rady Miasta mówiliście także
o karach, jakie mogą nas czekać za
zbyt niski poziom segregacji oraz
o kwotach, jakie miasto przekazuje do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych.
– Wszystkie odpady zmieszane, jakie
są wytwarzane i zbierane w mieście, muszą trafić bezpośrednio do Regionalnych
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tam przewożone są wszystkie śmieci nieposegregowane, z których
„wyciągane” jest to, co jeszcze można
wyselekcjonować jako odpad wtórny.
Reszta to tzw. frakcje RDF, które stanowią paliwo alternatywne dla cementowni
oraz dla spalarni termicznych. Pierwszy
problem polega na tym, że tzw. RIPOK-i
za każdą tonę przywożonych odpadów
każą sobie płacić ponad 290 zł. My dziś
wytwarzamy rocznie od 52 do 54 tys. ton
odpadów, przy czym 38 tys. to wciąż odpady zmieszane. Łatwo można więc
przeliczyć, jakie koszty daje 38 tys. ton

śmieci pomnożone przez 290 zł. Jeżeli
zaś chodzi o poziom segregacji, to oczywiście jest on w naszym mieście wyższy
po wprowadzeniu ustawy, bo z 12-13
proc. obecnie wzrósł on do 19. proc. Niemniej jednak jest to wciąż za mało w stosunku do ustawy, która została nam narzucona przez rząd. W tym roku musimy
osiągnąć poziom 20 proc. segregacji,
w następnym – 30 proc., a w kolejnym
– 40 proc. Apeluję więc w tym miejscu
do mieszkańców o większą segregację
odpadów. Tym bardziej, że jeżeli pozostaniemy na poziomie ok. 19-20 proc.,
a wkroczymy np. w rok, kiedy będzie od
nas wymagana segregacja na poziomie
50 proc., to wówczas czeka nas kara
w wysokości ok. 2 mln 200 tys. zł.
– Gdzie leży największy problem,
jeżeli chodzi o poziom segregacji?
– Segregacja w domkach jednorodzinnych prowadzona jest na naprawdę dobrym poziomie. Niestety mamy problem
z zabudową wielorodzinną, o czym wielokrotnie rozmawiałem z prezesami
spółdzielni mieszkaniowych, bo to leży
w interesie nas wszystkich. Niestety anonimowość mieszkańców bloków prowadzi w pewnym sensie do tego, że czują
się oni bezkarni. Gdyby naprawdę wszyscy przyłożyli się do segregacji odpadów, to na pewno koszty funkcjonowania
tego systemu byłyby dzisiaj tańsze.
– Ale mieszkańcy odpowiadają na
to – „gdyby pod naszymi blokami stały
wszystkie pojemniki do segregacji, to
byśmy segregowali”.
– Nie jesteśmy w stanie postawić
dzwonów do segregacji przy każdym
bloku. To jest nierealne. W 2012 roku
mieliśmy ok. 1000 pojemników do segregacji w mieście. Dziś mamy ich ok.
2,5 tys. Wiemy, że są tzw. czarne punkty
w mieście, gdzie brakuje tych pojemników. Dlatego planujemy dostawienie ok.

Foto: JO

1 stycznia 2018 r. zmienią się opłaty za śmieci w naszym mieście. Stawka za odpady segregowane wyniesie 14,50 zł, a za odpady niesegregowane – 29 zł. Zmiany te mają przede wszystkim
za zadanie skłonić mieszkańców do wyrzucania śmieci w sposób selektywny, bo coraz większy obowiązek w tym zakresie nakłada na nas ustawa. Ponadto tylko w tym roku z budżetu miasta trzeba będzie dołożyć ok. 6,8 mln zł do obsługi systemu gospodarowania odpadami, przez co pozostaje coraz mniej na inne wydatki. O tym wszystkim rozmawiamy z wiceprezydentem
Krzysztofem Mejerem, który jest odpowiedzialny za gospodarkę komunalną w naszym mieście.

500 pojemników w takich właśnie miejscach w przyszłym roku. I jest to maksymalna liczba pojemników, jaką możemy
wystawić, bo po prostu brakuje na to
miejsca.
– Sądzicie, że podwyższenie stawki
o te 2,50 zł rzeczywiście skłoni mieszkańców do większej segregacji?
– Wierzymy w to, ale równocześnie
przygotowujemy się do wprowadzenia
pilotażowego programu, polegającego na
tym, że mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej będziemy rozdawać worki
z kodami kreskowymi, które przypiszemy do poszczególnych adresów. Kiedy
operatorzy przyjadą po odpady z pojemników na śmieci zmieszane, będą mogli
weryfikować worki z kodami kreskowymi, sprawdzając, czy znajdują się w nich
odpady, które nadawały się do dalszej segregacji (np. plastikowe butelki, szkło,
papier – przyp. red.). Jeżeli tak będzie, to
wyślemy ostrzeżenie do danej osoby, a jeżeli to się powtórzy, zamierzamy nakładać karę pieniężną w postaci wprowadze-

nia stawki jak za niesegregowane odpady,
która od 1 stycznia będzie wynosiła
29 zł.
– Wprowadzenie takiego programu
oznacza jednak generowanie kolejnych kosztów...
– Nie mamy innego wyjścia. Musimy
podnieść poziom segregacji odpadów
z powodów ustawowych i z powodów
kosztowych. Uważamy, że trzeba trochę
zainwestować po to, żeby zobaczyć efekty. Jeżeli mieszkańcy będą widzieć, że
jesteśmy w stanie zidentyfikować tych,
którzy nie segregują odpadów, to powinno ich skłonić do lepszej segregacji, a co
za tym idzie – doprowadzi nas to do
mniejszych kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego chciałbym na koniec zaapelować do rudzian, by segregowali swoje odpady. Dzięki temu mamy
szansę obniżyć koszty funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Wreszcie mają ciepło w domu

INTERWENCJE | 25.10.2017

| NOWY BYTOM

– Noce są teraz zimne, a my nie mieliśmy ogrzewania w mieszkaniach, więc musieliśmy marznąć i spać w kurtkach. W naszym bloku mieszka sporo starszych ludzi i małych dzieci, które mogły przypłacić to zdrowiem – żali się jedna z mieszkanek bloku przy ul. Chorzowskiej 4.
Problem został już rozwiązany. W piątek ciepło pojawiło się w mieszkaniach.
Zarządca budynku musi włączyć ogrzewanie, żeby zapewnić
wewnątrz poszczególnych pomieszczeń (pokoje, przedpokoje,
kuchnie, czy biura) temperaturę nie niższą niż 20 stopni
Celsjusza. Natomiast w przypadku łazienek, szatni, pływalni czy
oddziałów położniczych muszą to być minimum 24 stopnie. Taki
jest ustawowy obowiązek zarządcy.

Foto: AW

– To skandal, że w lipcu kaloryfery mieliśmy już zamontowane, a przyłączenie do sieci grzewczej nastąpiło tak późno. Ogrzewanie miało działać
już na początku października, a po wielu naszych prośbach i interwencjach
uruchomiono je dopiero pod koniec października – alarmowali przez kilka
tygodni mieszkańcy. Problem, o którym nas poinformowali, dotyczył bloków przy ul. Chorzowskiej 4-4a. Są to budynki, którymi zarządza Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. – Umowa przyłączeniowa została podpisana z Węglokoksem Energia ZCP Sp. z o.o. z terminem realizacji przyłączenia do
sieci c.o. na dzień 1 października 2017. Niestety ze względu na procedury
przetargowe realizacja zadania po stronie ﬁrmy opóźniła się – tłumaczy
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS Sp. z o.o.
Z informacji, które udało się uzyskać od spółki Węglokoks (dostawca
ciepła), wynika, że opóźnienie spowodowane było m.in. realizacją skomplikowanego i trudnego projektu wybudowania sieci ciepłowniczej w terenie o dużym uzbrojeniu podziemnym. Poza tym przed doprowadzeniem
ogrzewania do budynków, prowadzone były prace spawalnicze oraz roboty
związane z przewiertem pod ul. Pokoju do nowej sieci ciepłowniczej zasilającej m.in. budynek przy ul. Chorzowskiej 4-4a. To wszystko wpłynęło
na opóźnienia. Jednak z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika,
że od piątku (20 października) kaloryfery w ich mieszkaniach są już ciepłe.
Agnieszka Lewko

Przez kilka tygodni trwało podłączenie do sieci.

Termomodernizacja dobiega końca

| BYKOWINA

– Termomodernizacja rozpoczęła się jeszcze w pierwszej połowie września i trwa nadal. W zasadzie to końca nie widać, bo robotnicy raz są, a raz
ich nie ma. Trochę popracują, a później zostawiają wszystko rozgrzebane
i odchodzą – informuje nasz Czytelnik. – Kiedy możemy spodziewać się
zakończenia? – pyta.
Jak zaznacza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, czyli
zarządca bloku przy ul. Sztolniowej, zgodnie z planem prace mają zakończyć się do 30 października. – Roboty prowadzone są w warunkach pogodowych, które zapewnią dotrzymanie reżimu technologicznego, dlatego
przerwy w trakcie prowadzenia prac są niezbędne. Materiały muszą wtedy
uzyskać wymagane parametry techniczne – zaznacza Andrzej Poddańczyk,
inspektor nadzoru GSM „Nasz Dom”.
Część prac już się zresztą zakończyła. 12 października przy ul. Sztolniowej 11 remont dobiegł końca, a aktualnie rozpoczął się on na budynku przy
ul. Sztolniowej 11a. – Zdajemy sobie sprawę, że prace termomodernizacyjne dla mieszkańców są uciążliwe i dokładamy wszelkich starań, by prowadzone były one zgodnie z wymogami technologicznymi przy zapewnieniu
bezpieczeństwa i ładu na budowie – tłumaczy Andrzej Poddańczyk.
Agnieszka Lewko

Foto: AL

Jeden z mieszkańców bloku przy ul. Sztolniowej 11-11a poinformował nas o przedłużającym się remoncie budynków przy tej ulicy. Remont ten związany jest z termomodernizacją bloków, która jednak z każdym dniem staje się coraz bardziej uciążliwa dla lokatorów. Zarządca budynku zapowiada, że prace zakończą się lada dzień.

Koniec remontu zaplanowano na 30 października.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 128
m2 stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Rolniczej,
oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1,
KW nr GL1S/00020817/4.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Działka objęte
jest umową dzierżawy zawartą do dnia 30.09.2019 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie
w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego.
Przetargi przeprowadzone w dniach 22.08.2017 r. i 16.10.2017 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działka ﬁguruje jako MNU1- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej
(w tym stacji paliw), jest płaska, porośnięta drzewami owocowymi i trawą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych,
w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie
i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości,
po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. W celu lokalizacji zjazdu nabywca będzie zobowiązany wystąpić odrębnym tokiem
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 15.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek
od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą
uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo
mieszkaniowe) i w terminie do dnia 21.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – grunt ul. Rolnicza” (za datę
wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.
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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GOSPODARKA ODPADAMI

Zwiększona ilość śmieci to właśnie zadanie zarządców. Miasto w związku
z tym podejmuje działania, które mają
pomóc i spowodować, żeby śmieci nie
zalegały na cmentarzach, poprzez współpracę z firmami odbierającymi odpady.
– Firmy Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
i Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. zobo-

Sprzątanie cmentarzy trwa

wiązane zostały do dodatkowych sześciu
odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych z cmentarzy zlokalizowanych na
terenie miasta poza częstotliwością ustaloną w harmonogramie – informuje
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta. – Wszyscy zarządcy cmentarzy
zostali poinformowani między innymi
o dodatkowych odbiorach w okresie
świątecznym. Ponadto zostali oni poinformowani, iż w przypadku stwierdzenia,
że pomimo dodatkowych terminów odbiorów odpadów komunalnych zmiesza-

nych z terenu zarządzanych cmentarzy,
liczba pojemników będzie niewystarczająca, zarządca powinien rozważyć możliwość zwiększenia liczby pojemników poprzez zmianę deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czas święta Wszystkich
Świętych – dodaje.
Po zeszłorocznych problemach z wywozem śmieci podjęto ponadto decyzję
o powołaniu koordynatorów odpowiedzialnych za ten temat, którzy będą dostępni również poza godzinami pracy

Nieterminowe wywozy można zgłaszać Grzegorzowi Cuglowskiemu
oraz Aldonie Strzebinczyk-Opiłce pod nr tel. 32 244-90-00 (wew.
3090, 3091) w godzinach pracy urzędu oraz w okresach świątecznych
(Święta Wielkanocne, Święto Wszystkich Świętych i Święta Bożego
Narodzenia) – poza godzinami pracy urzędu pod numerem telefonu:
509-265-857. Ponadto pod całodobowym numerem telefonu – 693000-701 – dostępny jest dyspozytor firmy Tonsmeier Południe, któremu
również można zgłaszać interwencje dotyczące nieterminowych
i nieprawidłowych odbiorów odpadów z cmentarzy.

Foto: arch.

Ostatni tydzień października
to czas wzmożonego ruchu
na cmentarzach. Przed dniem
Wszystkich Świętych porządkujemy
groby bliskich, a to powoduje,
że na nekropoliach pojawia się
dużo większa niż na co dzień ilość
śmieci. W minionym roku na kilku
cmentarzach w Rudzie Śląskiej
w okolicach dnia Wszystkich
Świętych wiele pojemników na
odpady było przepełnionych,
a śmieci gromadzono dookoła nich.
Jak w tym roku przygotowani są na
to zarządcy?

Aby zapobiec takim sytuacjom, miasto powołało koordynatorów.
Urzędu Miasta. – Koordynatorom z Wy- nieterminowych odbiorów odpadów kodziału Gospodarki Komunalnej należy munalnych z terenu cmentarzy – tłumazgłaszać wszelkie interwencje, dotyczące czy Adam Nowak. 
AW

GÓRNICTWO

19 października senat przyjął
ustawę o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla
w wersji uchwalonej wcześniej
przez sejm. Zgodnie z rządowym
projektem jednorazowe
świadczenie w kwocie 10 tys. zł
będzie przysługiwać 235 tys.
emerytów i rencistów, którzy mieli
ustalone prawo do emerytury lub
renty i pobierali deputat węglowy
na podstawie układów zbiorowych
pracy i innych regulacji, a utracili
deputaty przed wejściem w życie
ustawy. O deputat będą się mogły
ubiegać także wdowy oraz sieroty
otrzymujące renty rodzinne
po uprawnionych do deputatu
górnikach – w tym przypadku
10-tysięczną rekompensatę dzieli
się proporcjonalnie do liczby osób
uprawnionych do świadczeń po
zmarłym górniku.

Rusza wypłata deputatów
2,3 mld zł, które zostaną przeznaczone na
wypłatę świadczeń, mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Pieniądze za
pośrednictwem przedsiębiorstw górniczych
mają trafić do emerytów do końca 2017 roku. Uprawnieni będą mieli na złożenie
wniosku 21 dni od wejścia w życie ustawy.
Od decyzji odmownych będzie można się
odwołać, a roszczenia do rekompensat będą
ważne jeszcze przez rok.
Jakie powinny być kroki po stronie emerystów i rencistów? Będą oni musieli złożyć
wniosek o wypłatę deputatu lub oświadczenia, odnośnie zrzeczenia się roszczeń do
deputatów, których po wypłaceniu rekompensat nie będą już otrzymywać. Osoby,
które otrzymają wypłatę nie będą mogły już
zgłaszać roszczeń dotyczących deputatu
w sądach (do tej pory pozwy złożyło około
tysiąca osób).

Ustawa nie obejmuje w sumie ok.
12 tys. byłych pracowników: Polskiej Grupy Górniczej (6 tys.), Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (4 tys.) i Spółki Restrukturyzacji
Kopalń (2 tys.), którzy przeszli na emeryturę już bez prawa do deputatu. Według Ministerstwa Energii w przyszłym roku spółki
węglowe mają rozważyć, czy ich sytuacja
finansowa pozwala na wypłatę rekompensat
także tej grupie. Te rekompensaty miałyby
być jednak wypłacane ze środków firm,
a nie z budżetu państwa.
Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego
węgla w poniedziałek 23 października.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 października 2017 r. Od tego momentu osoby
uprawnione do świadczenia mogą składać
wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.
AW

Gdzie pobrać wniosek?
•

Ze strony internetowej Ministerstwa Energii oraz ze stron spółek
węglowych. Mają też być dostępne w kopalniach.

Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku?
•

•

Dane personalne, telefon, nazwa kopalni i spółki węglowej, z której
odchodziliśmy na emeryturę, rentę. Do wniosku będą dołączone cztery
oświadczenia do podpisania. Składając wniosek należy mieć ze sobą
dowód osobisty.

Gdzie złożyć wniosek?
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Uruchomionych zostanie kilkanaście punktów (także w zlikwidowanych
kopalniach), a ich wykaz będzie dostępny na stronie internetowej
SRK (www.srk.com.pl). Punkty mają być czynne cały tydzień (także
w soboty i niedziele) od godz. 8 do 20.

•

Polska Grupa Górnicza
Uruchomionych zostanie kilkanaście punktów na kopalniach
należących do PGG. O szczegółach spółka poinformuje na stronie
internetowej (www.pgg.pl).
REKLAMA
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STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek

Półwiecze w SP nr 27

Szkoła Podstawowa nr 27 w Halembie świętowała jubileusz 50-lecia istnienia placówki.
Podczas oﬁcjalnych uroczystości w szkole nie zabrakło łez i wzruszających wspomnień.
W spotkaniu uczestniczyli absolwenci, byli nauczyciele oraz obecni uczniowie i ich rodzice.

OGŁOSZENIA

Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE
LECZENIE – bezboleśnie, bez konieczności
znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, leczenie opryszczki,
aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.
Foto: AW

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem

Uczniowie przedstawili historię szkoły podczas akademii.

Foto: AW

Szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1967 roku jako siódma placówka oświatowa
w Rudzie Śląskiej po II wojnie światowej.
W pierwszym roku naukę rozpoczęło ponad 900
uczniów w 26 oddziałach. Najwyższą liczbę
uczniów odnotowano w roku szkolnym 1971/72.
Do 45 oddziałów, w tym 11 klas pierwszych,
uczęszczało wtedy 1700 uczniów. Prawie 30 lat
później, w wyniku reformy systemu edukacji

Szkole przyznano Złotą Odznakę
Honorową za zasługi dla woj. śląskiego.

w 1999 roku w miejsce Szkoły Podstawowej
nr 27 utworzono Gimnazjum nr 9, któremu
w 2006 roku nadano imię Jana Pawła II oraz
sztandar. We wrześniu br. w wyniku reformy
Gimnazjum nr 9 przestało istnieć. – Historia zatoczyła koło, kolejna reforma systemu edukacji
zlikwidowała Gimnazjum nr 9, a na ul. Ludwika
Zamenhofa 12 powróciła Szkoła Podstawowa
nr 27 im. Jana Pawła II – powiedział dyrektor
placówki Wojciech Kołodziej.
Pół wieku historii podsumowano podczas jubileuszowych uroczystości. Swoimi wspomnieniami podzielili się byli uczniowie szkoły oraz były
dyrektor placówki. – To był wyjątkowy dzień. Powspominaliśmy wesołe i bardziej wzruszające
momenty. Poczułam jakbyśmy kończyli szkołę dopiero wczoraj – mówiła pani Grażyna, absolwentka szkoły w latach 1969-1977. – Bardzo się
cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Dodatkowo pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie
ogromna modernizacja tej szkoły – dodała.
AW

gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE

PAŹDZIERNIK | LISTOPAD
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.
Zabytkowa Kolonia Robotnicza „Ficinus” Salka paraﬁalna kościoła ewangelickiego, ul. Kubiny, Ruda Śląska – Wirek
27 października, godz. 17.00
Spotkanie z cyklu Twórczy Piątek na Ficinusie – O chemikach, witrażykach i haźlikach.
27 października na zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus gościć będą historyczne postacie związane z Rudą Śląską. Sylwetki nieco już zapomnianych, bądź mniej znanych rudzian i tych,
którzy swoimi dokonaniami rozsławili miasto przybliży Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej oraz Andrzej Godoj, historyk, pracownik działu naukowo-oświatowego
Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
28 października, godz. 18.00
PECTUS-TRASA AKUSTYCZNA X LECIA ZESPOŁU
„Specyﬁka małego koncertu jest zupełnie inna od koncertu plenerowego. Między zespołem a publiką buduje się innego rodzaju więź. Powstaje pewien rodzaj intymności, relacja jest
bliższa. Czujemy to za każdym razem, gdy gramy w ośrodkach kultury. Publiczność, która przychodzi na koncert akustyczny jest bardziej wymagająca, oczekuje innych emocji niż na przykład
na koncercie plenerowym, a my tym oczekiwaniom musimy sprostać” – mówi gitarzysta, Maciej Szczepanik.” Bilet:80 zł/przedsprzedaż/ 99zł w dniu koncertu/ VIP 149 zł

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 20, tel. 32 248-13-18
3 listopada, godz. 17.00
Finał XIII Regionalnego Konkursu Poetyckiego po ślonsku im. Ks. Norberta Bonczyka
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170, tel. 32 240 21 25, www.domkulturyrsl.pl
10 listopada, godz. 19.00
PRZEBÓJ SEZONU – komedia nieprzewidywalna Krzysztofa Jaroszyńskiego.
Ta komedia udowodni, że jednego dnia możesz być na szczycie, a następnego na dnie. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania! Zabawne dialogi, niespodziewane zwroty akcji rozbawią
nawet największych ponuraków. Bilet:60 zł

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26,
tel./fax 32 248-44-57, e-mail: muzeumrudasl@interia.pl
14 listopada – 12 grudnia
Wystawa pokonkursowa 50. Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
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JUBILEUSZ

Dwudzieste piąte urodziny „Łukaszków”

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza ma już 25 lat! Dzięki zaangażowaniu wielu rudzian dokładnie w 1992 roku w Wirku powstała tzw.
szkoła życia, która w minioną środę (18.10) świętowała jubileusz. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, wielu życzeń i podziękowań, a także
wspaniałych występów dzieciaków.

Jubileusz był dobrą okazją
do złożenia życzeń i podziękowań.

Foto: AL

usz Waszej szkoły do dobrego, dwudziestopięcioletniego małżeństwa, któremu
udało się stworzyć cudowną, ogromną
i dobrą rodzinę – zaznaczyła Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. św.
Wawrzyńca i Antoniego, natomiast dalsze uroczystości odbyły się w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty. Społeczność szkolna oraz zaproszeni goście
mogli m.in. podziwiać talenty podopiecznych placówki. – W musicalu,
w którym chcieliśmy przedstawić życie
w naszej szkole, wystąpili wszyscy
uczniowie. Poza tym przygotowaliśmy
poczęstunek i niespodziankę dla gości.
To spotkanie było pełne wspomnień,
a zarazem radosne i optymistyczne, bo
tacy właśnie jesteśmy – zaznaczył Wiesław Jagielski.
Warto dodać, że Szkoła Podstawowa
nr 12 Specjalna jest specjalistyczną placówką edukacyjną przeznaczoną dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim w wieku od 3 do 25 lat.
Oprócz zajęć edukacyjnych i wychowawczych uczniowie są objęci terapią
specjalistyczną w formach dostosowa-

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Foto: AL

– Ta uroczystość to nie tylko jubileusz
naszej szkoły, ale także dobra okazja do
tego, żeby przekazać nauczycielom najlepsze życzenia i podziękowania z okazji
ich święta. Ta uroczystość jest także
wspaniałą okazją do tego, żeby pokazać, na czym polega praca w naszej
szkole, że jest to misja, powołanie, a także służba naszym podopiecznym – podkreślał Wiesław Jagielski, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
im. św. Łukasza. – Nie przychodzi mi do
głowy nic innego, jak porównać jubile-

Dzieci i młodzież zaprezentowały swoje talenty.
nych do rodzaju niepełnosprawności.
Szkoła posiada zaplecze techniczne,
które nie tylko pomaga w pracy nad poprawą sprawności fizycznej, ale również
sprzyja integracji i odnajdywaniu się
w społeczności. – Mamy urządzenia do
gimnastyki korekcyjnej, hydroterapii,
dwie pracownie gospodarstwa domowego, salę integracji sensorycznej, pracownię ceramiczną czy informatyczną

– wymienia Jagielski. – Poza tym
w szkole pracują świetnie wykształceni
specjaliści, nauczyciele i terapeuci, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi
i młodzieżą. Oprócz wiedzy oraz doświadczenia kadra wkłada wiele serca
w wypełnianie swoich obowiązków i to
jest źródło sukcesu naszej placówki
– podsumowuje dyrektor placówki.
Agnieszka Lewko

ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy
na ustanowienie i zbycie
odrębnej własności lokali
użytkowych: Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14 i Ruda Śl. 7
ul. Oświęcimska 83.
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
pokój 118 i 100, telefon 32 248-2411 wew. 311 lub 267.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
REKLAMA
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Urodziny Kubusia Puchatka Senioralia w MCK-u

Urodziny Kubusia Puchatka to już tradycja w MP nr 19.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 19
w Wirku świętowały urodziny Kubusia Puchatka. Podczas uroczystości nie zabrakło
zagadek, konkursów i śpiewania piosenek.
Maluchy mogły posłuchać także fragmentów książki „Kubuś Puchatek”, które przeczytała im wiceprzewodnicząca Rady Miasta Cecylia Gładysz.
– Każdego roku obchodzimy urodziny
Kubusia Puchatka, więc jest to już pewnego
rodzaju tradycja w naszym przedszkolu
– podkreśliła Grażyna Pyka, zastępca dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 19
w Wirku. – Dzieci dowiadują się, kto to jest
Kubuś Puchatek, a także autor książki o jego

Święto niewidomych

Rudzcy niewidomi w miniony czwartek
(19.10) obchodzili swoje święto. W restauracji „Wawelska” odbyło się spotkanie osób
niewidomych i niedowidzących oraz ich
opiekunów w ramach Międzynarodowego
Dnia Białej Laski. – Postanowiliśmy spotkać się we wspólnym gronie, porozmawiać,
wymienić się doświadczeniami, wręczyć odznaczenia i bawić się przy dobrym jedzeniu
oraz muzyce – zaznaczyła Teresa Cisek, prezes koła Polskiego Związku Niewidomych
w Rudzie Śląskiej.
Wspólne spotkania to codzienność członków koła, które swoją siedzibę ma w Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej.

Zakazany świat Lily

Promowanie koperty życia i paszportu dla seniora,
pokazy ratownictwa medycznego oraz występ Zespołu
„Śląsk” to główne akcenty Senioraliów, które odbyły się
w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu.
Na spotkanie zaproszono rudzkich seniorów, dla których przygotowano wykłady edukacyjne dotyczące osteoporozy, zademonstrowano sposoby udzielania pierwszej pomocy oraz zachęcano seniorów do większej aktywności. Z uczestnikami wydarzenia spotkał się marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dodatkową atrakcją był koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
Senioralia są organizowane przez Urząd Marszałkowski. To cykl wydarzeń mających na celu promowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów. Program wydarzeń obejmuje m.in. zajęcia rekreacyjne
i sportowe, porady lekarzy, a także warsztaty mające doskonalenie umiejętności artystyczne. Senioralia to także
okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy swoim
przykładem zachęcają do aktywności życiowej.  AW

W ramach spotkań „Kameralna Przestrzeń Artystyczna”, organizowanych cyklicznie w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbył się wieczór autorski Eweliny Dudy, tworzącej
pod pseudonimem Lily Rose.
Ewelina to szesnastoletnia poetka i artystka, która również
Ewelina Duda (druga od lewej)
śpiewa i spełnia się na deskach
mówiła o swojej twórczości.
teatralnych w teatrze Moklandia.
Młoda rudzka poetka ma na
swoim koncie już dwa wydane tomiki poezji i właśnie przygotowuje trzeci pt.
„Zakazany owoc”, który był pretekstem do tego spotkania. – Staram się opisywać otaczającą nas codzienność. Piszę o miłości, o śmierci i odchodzeniu. Najłatwiej w moim wieku pisać jest o miłości, a zdecydowanie trudniej o tym, czego
sama nie przeżyłam, ale staram się wówczas wyobrazić sobie, co może czuć taka
osoba – mówiła Ewelina Duda. Podczas spotkania na scenie zaprezentowali się
także przyjaciele młodej artystki, czyli aktorzy teatru „Moklandia”. Przedstawili
oni fragmenty twórczości poetki. Z kolei Natalia Sidłak oraz zespół „Amazing
Trio” zadbali o oprawę muzyczną spotkania. 
AW

Wirek

Nowy Bytom 

przygodach, zapoznają się też z różnymi ciekawostkami i odgadują zagadki – dodała.
W tym roku urodziny zostały połączone
także ze świętem drzewa, które było obchodzone 10 października. – Dzieci poznały
rodzaje drzew i dowiedziały się, że odgrywają one bardzo ważną rolę w życiu człowieka i że trzeba je szanować – zaznaczyła
Grażyna Pyka.
W trakcie urodzin podsumowano także
konkurs „Mruczanka-Rymowanka dla Kubusia Puchatka”, w którym najmłodsi wzięli
Ponad 120 niepełnosprawnych sportowców w miudział razem ze swoimi rodzicami. Pod ko- niony wtorek (17.10) sprawdziło swoje siły w XXXI
niec wspólnej zabawy dzieci otrzymały ma- Śląskim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalłe opakowanie miodu.
AL nych. W Pink Bowling w CH Plaza spotkało się przeszło dwadzieścia drużyn z Rudy Śląskiej i kilkunastu,
innych miast województwa śląskiego.
– Bowling cieszy się dużą popularnością wśród osób
niepełnosprawnych. Pozwala niepełnosprawnym sportowcom rozwijać się i realizować w sporcie. Nasi pod– Spotykamy się trzy razy w tygodniu, opo- opieczni bardzo lubią tę grę, dlatego chcemy, żeby trewiadamy o swoim życiu, wymieniamy się nowali jak najwięcej – mówił Dariusz Wosz, dyrektor
doświadczeniami. Każdy ma swoje wypra- Regionalnego Oddziału Olimpiad Specjalnych Polska.
Co roku w regionie odbywa się kilka turniejów bowcowane sposoby radzenia sobie bez użycia
wzroku, którymi może się podzielić z innymi lingowych, jednak zawody w Rudzie Śląskiej skupiają
– podkreśla Teresa Cisek. – Wspieramy się zawsze najwięcej sportowców, rywalizujących w olimtakże nawzajem, doradzamy sobie. Te spo- piadach sportowych. – Przygotowania do tych zawotkania są bardzo potrzebne, bo dzięki nim dów trwają kilka tygodni Niepełnosprawni mogą
ludzie niewidomi i niedowidzący mogą sprawdzić się w różnych dyscyplinach i zaprezentować
wyjść z domu i mimo tego, że cierpią na ta- swoje rozmaite talenty. Pokazują także społeczności lokie schorzenie, mogą normalnie żyć i cie- kalnej, co potrafią i że sport w ich życiu jest bardzo
ważny. W tym roku byli z nami zawodnicy począwszy od
szyć się z życia – dodała.
Rudzkie koło niewidomych organizuje odległego Raciborza przez Rybnik, Gliwice, Zabrze,
wiele spotkań i szkoleń. Nie brakuje także oczywiście Rudę Śląską, Chorzów, Katowice aż po Częwyjazdów integracyjnych.
AL stochowę – wyliczał Dariusz Wosz. 
AL

Ruda 
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Foto: AW
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Kulturalne generacje
„Generacje” to tytuł projektu,
którego celem była aktywizacja
kulturalna i integracja seniorów
oraz młodzieży. W ramach projektu odbyły się warsztaty teatralne, komputerowe i fotograficzne, plastyczne i rękodzieła,
a także tańca użytkowego
i w kręgu. Ponadto uczestnicy
W projekcie „Generacje” wzięło
wzięli udział w plenerze malarudział ponad sto osób.
skim i fotograficznym. W minioną niedzielę (22.10) w Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty, które było organizatorem projektu, odbyło się
jego podsumowanie.
– Ten projekt pozwolił zintegrować się ludziom starszym z młodzieżą, a poza
tym dał im szansę rozwinąć się w wielu dziedzinach i zaprezentować swoje talenty – zaznaczyła Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury. – Warto dodać, że przedsięwzięcie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że wzięło w nim udział ponad sto osób. Ta integracja pozwoliła młodym
ludziom oswoić się ze starszym wiekiem, a także nauczyć się pasji życia od ludzi
starszych. Z kolei starsi mogli przekazać młodym cenne doświadczenia życiowe
i nauczyć wielu rzeczy – dodała. Zajęcia odbywały się w MCK oraz w siedzibie
Stowarzyszenia Pro Ethica. Na realizację projektu pozyskany został grant ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
AL

Foto: AL
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GLORIA DEI
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Dla Maryi popisali się talentami

Talentem muzycznym, plastycznym i literackim popisało się w sumie 155 uczestników XXII Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiej Gloria Dei. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się pod hasłem „Maryja Matka Boga i Nasza”, a podsumowana została ona w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu, gdzie w niedzielę (22.10) ogłoszono laureatów oraz
wręczono nagrody. Gościem specjalnym festiwalu była Viola Brzezińska.

Foto: AL

Foto: AL

nych i tak naprawdę to wszyscy są zwycięzcami
– podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
W kategorii literackiej laureatami zostali: Jakub Palka z SP nr 4 w Rudzie Śląskiej (kategoria klas 4-7), Emilia Buchalik z SP nr 35
w Rybniku (kategoria gimnazja) oraz Dorota
Barwińska z Bydgoszczy w kategorii młodzież
i dorośli. Zdaniem jurorów autorami najlepszych prac plastycznych byli: Milena Pawelecz
z SP nr 7 w Rudzie Śląskiej (kategoria klas 1-3),
Dominika Siemion z SP nr 30 w Rudzie Śląskiej (kategoria klas 4-7) oraz Dominika Bryła
z ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej (w kategorii
W kategorii muzycznej wystąpiły zespoły oraz soliści.
młodzież i dorośli).
Z kolei w kategorii muzycznej wśród dorosłych
zwyciężyła schola „Mixtura” z Górki
– Jestem w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie czy seti bardzo się cieszę, że przy okazji tak wspaniałe- ną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie Klasztornej. Zaś w kategorii szkół ponadgimnago festiwalu. Uważam, że jego poziom był bar- – wyjaśnił Grzegorz Gros, przewodniczący Ra- zjalnych pierwsze miejsce zajął zespół „Gloria
dzo wysoki i zaprezentowało się wiele wspaniałych talentów – zaznaczyła Viola Brzezińska,
piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka.
Każdego roku festiwal Gloria Dei przebiega
pod innym hasłem, a w tym roku poświęcony
został on właśnie Matce Boskiej. – Obecny rok
obﬁtuje w rocznice maryjne. Obchodzimy między innymi 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140-lecie

Foto: AL

Nagrody laureatom wręczyły władze miasta.

Dla publiczności zaśpiewała
piosenkarka Viola Brzezińska.

dy Programowej Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei.
Tradycyjnie już festiwal został podzielony na
trzy kategorie, czyli muzyczną, literacką i plastyczną. W konkursie literackim wpłynęło 17
prac, natomiast w plastycznym aż 117. Natomiast w kategorii muzycznej komisja konkursowa dopuściła do przesłuchań 21 artystów. –
Cieszę się, że coraz więcej utalentowanych
młodych ludzi bierze udział w tym pięknym festiwalu. Ważne jest to, że nie ma w nim pokona-

Dei” z ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej. Natomiast
wśród młodzieży gimnazjalnej najlepsza okazała się „Schola Familia” z Paraﬁi Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej. Pierwsze miejsce
w grupach przedszkolnych zajęły „Niezapominajki” z przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej,
a wśród solistów Weronika Nawara. W kategorii dziecięcej pierwsze miejsce zdobyła Schola
Dziecięca paraﬁi pw. Michała Archanioła w Ornontowicach.
Agnieszka Lewko

www.wiadomoscirudzkie. pl

WOKÓŁ NAS| 25.10.2017

10

| Polecamy
Ireneusz Morawski,
Mariola Pryzwan

Tylko mnie
pogłaszcz…
Listy
do Haliny
Poświatowskiej
Opowieść o miłości i przyjaźni Haliny Poświatowskiej
i Ireneusza Morawskiego. Ona
– poetka chora na serce. On
– niewidomy literat. Poznali
się pod koniec 1956 roku. Tak
rozpoczął się jeden z najpiękniejszych romansów w polskiej
literaturze XX wieku. Ale kiedy
Haśka wyjechała na operację serca do Stanów Zjednoczonych, zostały im tylko
listy. Aż do dziś niepublikowane. Choć sama adresatka przygotowywała je do
druku, Ireneusz nie zgodził się na ich wydanie. Dziś czyta się je jak najpiękniejszą
opowieść o uczuciu dwojga nadwrażliwców i najczulszy portret genialnej poetki. Miliony miłośników Poświatowskiej poznały Ireneusza Morawskiego dzięki
„Opowieści dla przyjaciela”. Po ponad pół wieku spełnia się jedno z największych
marzeń Haliny – listy trafiają do czytelników.

Budka Suflera, Jarosław Sawic

Najmłodsi rudzianie
– witamy w Rudzie Śląskiej!

Budka Suflera
– Memu miastu na
do widzenia. Muzyka
– miasto – ludzie

„Budka Suflera – Memu miastu na do
widzenia. Muzyka – miasto – ludzie” to
pierwsza w historii biografia zespołu. Merytoryczna, dynamiczna, przepełniona
anegdotami i tętniąca autentyzmem opowieść o zespole, który zawładnął sercami
Polaków.
Inspiracją dla książki był pożegnalny
koncert Budki Suflera w Lublinie 18 września 2014 r. Setlista koncertu stworzyła historię Budki w pigułce. Stała się ona również osią książki i pretekstem do szerszej
opowieści o zespole i prywatnym, pełnym przygód życiu jego członków.
Muzyka – to rozdziały, w których jest miejsce nie tylko na analizę konkretnych
utworów, ale też na opowieści o wszystkim, co je otaczało: genezie, tekstach,
historii płyt, z których pochodzą, ówczesnych trasach koncertowych itd. Jest to
próba ukazania fenomenu zespołu, który istniał na scenie przez 45 lat.
Miasto – to fragmenty, które pokazują, że zespół, który osiągnął wielki ogólnopolski sukces, nigdy nie oderwał się od swojej małej ojczyzny, że współtworzył
klimat kulturalny Lublina w ostatnim półwieczu.
Ludzie – sfera, w której znajdują się historie dwudziestu najwybitniejszych
osób w dziejach zespołu. Intymne portrety żywych ludzi, ukazujące karierę artystyczną bohaterów również z okresów przed-, obok- i po-budkowych, a także ich
pasje i życie pozamuzyczne.

Hanna
i Zuzanna
Potyka
córki
Anny
i Tomasza
ur. 13.10.
(2150,
2000 g
i 48,
48 cm)

Marek
i Łukasz
Mikuła
synowie
Żanety
i Daniela
ur. 12.10.
(2000,
2175 g
i 48,
48 cm)

Miłosz Świerczyński
syn Dagmary i Sebastiana
ur. 13.10. (3650 g i 55 cm)

Mateusz Pławecki
syn Małgorzaty i Wojciecha
ur. 12.10. (3720 g i 55 cm)
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Rudzcy radni zatwierdzili nowe stawki podatku od nieruchomości. Od nowego roku podwyższone zostaną one o wskaźnik
inﬂacji. Po pięciu latach minimalnie podwyższona zostanie też opłata za psa. Nie zmienią się natomiast stawki podatku od
środków transportowych i opłata targowa. Jednocześnie zaktualizowany został wachlarz zwolnień z podatku. O zwolnienie
będą mogli się ubiegać właściciele kamienic objętych ochroną konserwatorską, którzy przeprowadzą remont całej elewacji
budynku w ciągu dwóch lat.

Wyrównanie o inﬂację
Po zmianie w 2018 r. stawka podatku
od nieruchomości za 1 m² powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych
wynosić będzie 0,70 zł. To o jeden
grosz więcej niż dotychczas. O dwa
grosze wzrośnie stawka podatku za
1 m² powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób od nowego roku
rudzcy podatnicy zapłacą 0,90 zł, a nie
jak dotychczas 0,88 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 41 gr i będzie wynosić
22,21 zł.
Zwolnienia i ulgi
Co istotne, przyjęta uchwała gwarantuje utrzymanie dotychczasowych
obniżonych stawek podatku dla budynków, w których przedsiębiorcy
utworzą nowe miejsca pracy. Stawka
podatku od budynku, w którym utworzonych zostanie od jednego do pięciu
etatów wynosi 16 zł, dla 6 do 20 etatów – 12 zł, natomiast w przypadku
utworzenia więcej niż 20 etatów stawka wynosi 10 zł. Aktualnie z tego typu
ulgi korzysta w mieście 13 przedsiębiorców, którzy utworzyli łącznie 188
miejsc pracy.

Korekty w stawkach i nowe ulgi

– Skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej i to wieloma
innymi narzędziami niż tylko ulgi w podatkach. Wiemy z naszego doświadczenia, że inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w danym mieście, patrzą na wiele innych aspektów – na to,
czy na miejscu znajdą wykwaliﬁkowaną
kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą
sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Rudzcy radni na wniosek prezydent
miasta podjęli także uchwałę dotyczącą
zwolnień z podatku od nieruchomości
kierowaną do właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy
w ciągu dwóch lat przeprowadzą remont całej elewacji budynku. Zwolnienie w tym przypadku obowiązuje na
okres 10 lat. – Do tej pory obowiązywała w mieście uchwała gwarantująca takie zwolnienie w przypadku remontu
elewacji frontowej. Chcieliśmy nadal
zachować tę ulgę, ale jednocześnie
zmobilizować właścicieli do remontów
całych elewacji budynków, stąd wprowadzane zmiany – wyjaśnia skarbnik
miasta Ewa Guziel.
Przyjęta uchwała wprowadza jeszcze
dwie istotne zmiany. O zwolnienie mogą się starać osoby, które nie mają zaległości ﬁnansowych względem miasta,
a samo zwolnienie w ciągu 10 lat nie

może przekroczyć nakładów ﬁnansowych poniesionych w związku z remontem elewacji danego budynku.
Obecnie w mieście ze zwolnienia
z opłaty podatku od nieruchomości ze
względu na remont elewacji korzystają
22 podmioty. Z uwagi na to, że prawo
do zwolnienia nabyli już wcześniej,
wprowadzane uchwałą zmiany ich nie
obejmą.
Władze Rudy Śląskiej myślą także
o przedsiębiorcach, którzy chcą zrealizować w mieście nowe inwestycje generujące nowe miejsca pracy. Obowiązująca w mieście od 2014 r. uchwała
określa różne okresy zwolnienia, które
uzależnione są od nakładów, jakie
przedsiębiorca poniesie w związku
z uruchomieniem inwestycji oraz od
liczby utworzonych w związku z tym
nowych miejsc pracy. I tak na okres
dwóch lat zwolnieni z podatku będą ci
przedsiębiorcy, którzy w związku z realizacją inwestycji poniosą co najmniej
200 tys. zł kosztów oraz w okresie nie
później niż trzy lata utworzą dwa nowe
miejsca pracy związane z tą inwestycją.
Trzy lata zwolnienia z podatku przysługiwać będzie w przypadku poniesienia
kosztów inwestycji w wysokości przynajmniej 500 tys. zł i utworzenia
w okresie nie później niż trzy lata ośmiu
nowych miejsc pracy. Analogicznie
przy zwolnieniu z podatku na cztery lata kryteria te wyniosą odpowiednio:

tach lokalnych. W ten sposób z opłaty
zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania
jednego psa; osoby niepełnosprawne
z tytułu posiadania psa asystującego;
osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego
psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania
nie więcej niż dwóch psów. W ubiegłym roku z tytułu opłaty od psa do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad
221 tys. zł, w 2015 r. było to
Opłata od psa
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 166 tys. zł.
radni zatwierdzili także przyszłoroczną
Opłata transportowa i targowa
opłatę od posiadania psa. Będzie ona
Zgodnie z zapowiedzią władz miasta
wyższa o 6 zł i wyniesie 66 zł. Przypomnijmy, że opłata ta pozostawała nie będą wprowadzane zmiany stawek
w mieście niezmienna od 2013 r. Warto podatku od środków transportu. Nie
w tym miejscu podkreślić, że zgodnie wzrośnie też stawka opłaty targowej.
z obwieszczeniem Ministra Finansów W przypadku tej ostatniej również zomaksymalna opłata jaką może pobrać stała podjęta przez rudzkich radnych
gmina od właściciela psów w 2018 r. to uchwała w tej sprawie. Jedyną zmianą
121,24 zł Właściciele psów opłatę jest wprowadzenie dodatkowej stawki
za prowadzenie sprzedaży kwiatów
uiścić muszą w terminie do 31 marca.
Co ważne, uchwała przewiduje zwol- i zniczy przy cmentarzach. Została ona
nienie z podatku dla osób, które przy- ustalona na poziomie 8 zł za dzień.
garną psa ze schroniska dla zwierząt Stawka ta nie dotyczy sprzedaży
w Rudzie Śląskiej. Ponadto kolejne w okresie od 26 października do 4 listozwolnienia z opłaty przewidział usta- pada w miejscach do tego wyznaczoTK
wodawca w ustawie o podatkach i opła- nych.
2 mln zł i 15 nowych miejsc pracy,
a w przypadku zwolnienia na 5 lat:
10 mln zł i 30 nowych miejsc pracy.
Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W ubiegłym roku do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło
ponad 69,2 mln zł. Podatek od nieruchomości każdego roku od osób ﬁzycznych płatny jest w czterech ratach – do
15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada roku podatkowego, natomiast dla pozostałych podmiotów do
15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń
do 31 stycznia.

27 października na zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus gościć będą historyczne postacie związane z Rudą Śląską. Sylwetki nieco już zapomnianych, bądź
mniej znanych rudzian i tych, którzy swoimi dokonaniami rozsławili miasto przybliży Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej oraz Andrzej
Godoj, historyk, kustosz Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

O chemikach, witrażykach i haźlikach

– Myślę, że niewielu rudzian wie, że
Błażej Roga, ojciec polskiej chemii, człowiek o międzynarodowej sławie, związany był z Rudą Śląską. Z kolei jego córka
Maria, urodzona w Rudzie Śląskiej, to
utalentowana i ceniona artystka, która
poświęciła się witrażownictwu. Jej witraże spotkać można w kościołach całej
Polski – opowiada Jan Wyżgoł.
Historyk przypomni też, kto to był
Nochal i jaki związek z Ficinusem miał
górnośląski ród magnatów ziemskich
i przemysłowych. Z kolei Andrzej Godoj
przypomni historię „śląskiego Kopciuszka”, diabła z Rudy i Edmunda Giemsy,
reprezentanta Polski w piłce nożnej. Będzie można dowiedzieć się też, o czym
stanowiło rozporządzenie z XIX wieku,

dzięki któremu Ficinus wyprzedził inne
kolonie.
Spotkanie odbędzie się 27 października (piątek) o godz. 17.00 w salce paraﬁalnej kościoła ewangelickiego w Wirku, przy ul. Kubiny. Wstęp wolny.
Jan Wyżgoł to prezes Towarzystwa
Przyjaciół Rudy Śląskiej, polonista, historyk amator, radny Rady Miasta Ruda
Śląska w trzech kadencjach, miłośnik
Rudy Śląskiej i turystyki pieszej (m.in.
w 2009 roku wędrował szlakiem Nowy
Bytom – San Giovanni Rotondo, pokonując 1721 km).
Andrzej Godoj to z kolei historyk,
przewodnik, miłośnik historii regionu
i obrzędów związanych z tradycjami
Górnego Śląska. Na co dzień jest pra-

cownikiem działu naukowo-oświatowego Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej i nauczycielem.
Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to
inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej
i paraﬁi ewangelickiej. Ma ona na celu
promocję kolonii robotniczej Ficinus
przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych
tradycji śląskich. „Twórcze piątki” odbywają się w salkach paraﬁi ewangelickiej
w Wirku lub w tamtejszym kościele.
– Dzięki gościnności ks. proboszcza
Marcina Brzóski możemy spotykać się
w tym charakterystycznym dla miasta
miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna
perełka Rudy Śląskiej, którą każdy ru-

dzianin powinien poznać, stąd pomysł
cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla. Przed lub po każdym spotkaniu
jest możliwość zwiedzania kolonii
z przewodnikiem, po wcześniejszym
zgłoszeniu.
Kolonia Ficinus to historyczne osiedle
robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku. Od 2006
roku wpisane jest na Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni
byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami
osiedla. Kolonia składa się z szesnastu
domów i stanowi jeden z najstarszych

zachowanych zespołów budownictwa
patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny
za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość
kolonii polega na użyciu jako budulca
naturalnego piaskowca, pozyskiwanego
z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery
mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter
kolonii wiejsko- przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na
co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym
czasie uprawiali pola, znajdujące się za
budynkami mieszkalnymi.
IM
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Prawie 7 mln zł trzeba będzie dołożyć w tym roku z budżetu Rudy Śląskiej do systemu gospodarki odpadami. Tak wysokie koszty są efektem tego, że obowiązująca obecnie w mieście opłata śmieciowa jest zbyt niska w stosunku do cen rynkowych i poziomu segregacji przez mieszkańców. Z tego powodu podczas ostatniej sesji Rady Miasta podniesiono stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od nowego roku za śmieci segregowane trzeba będzie miesięcznie zapłacić o 2,50 zł więcej niż teraz, czyli 14,50 zł od osoby. Pomimo zmiany władze Rudy Śląskiej będą w dalszym ciągu dopłacać do systemu około
3,5 mln zł, bo żeby miasto wyszło „na zero”, to mieszkańcy musieliby zapłacić aż 17 zł.

Kosztowne śmieci

Galopujący wzrost dopłat

– Doskonale wiemy, jaka jest sytuacja większości rudzkich rodzin,
dlatego nie chcemy wprowadzać aż tak drastycznej podwyżki. Będziemy w dalszym ciągu dopłacać do gospodarki odpadami,
ale na akceptowanym dla budżetu miasta poziomie, który wynosi
około 3,5 mln zł – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Zawsze
będzie się to jednak odbywało kosztem jakichś innych zadań, bo żeby wygospodarować te pieniądze, trzeba obcinać pozostałe wydatki
bieżące – dodaje. Z roku na rok władze Rudy Śląskiej dokładają do
śmieci coraz większe pieniądze. Przykładowo w 2014 roku było to
niespełna 400 tys. zł, a w tym roku będzie to już prawie 7 mln zł.

Przykład braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej. W kontenerze na śmieci zmieszane znajdują się m.in.:
metalowe puszki, plastikowe butelki i kubeczki, karton po mleku, szkło oraz papier.

Z czego wynika podwyżka?
– Koszty obsługi systemu śmieciowego są coraz wyższe – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W tym roku za wywóz i zagospodarowanie odpadów musimy zapłacić wykonawcy ponad 23 mln
zł, czyli o 40 proc. więcej niż trzy lata temu – dodaje. Dla porównania, w 2014 roku cena za odbiór jednej tony odpadów wynosiła niecałe 280 zł, a w tym roku jest to już ponad 480 zł.

Podwyżka ceny przez firmę wynika między innymi z tego, że na
początku funkcjonowania systemu na nowych zasadach ustawowych śmieci zmieszanych nie trzeba było w 100 proc. wywozić
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W zeszłym roku się to zmieniło i trzeba je tam oddawać w całości.
– W ofertach na odbiór i zagospodarowanie odpadów firmy śmieciowe muszą uwzględniać cenę, którą trzeba zapłacić za wywiezienie nieposortowanych śmieci do RIPOK-a, co jest droższe niż zagospodarowanie odpadów posegregowanych. Gdyby zatem mieszkańcy w większym stopniu sortowali śmieci, to koszt obsługi systemu
byłby niższy, a to z kolei przełożyłoby się na niższą opłatę śmieciową – zauważa Krzysztof Mejer.

Bloki za mało segregują

Obecnie w Rudzie Śląskiej miesięczna stawka za śmieci segregowane wynosi 12 zł od osoby oraz 20 zł od osoby w przypadku, jeżeli odpady nie są sortowane. Ta druga kwota to tzw. stawka karna, ale
z jej wymierzeniem miasta w całej Polsce mają olbrzymi problem.

– Chodzi o to, że śmieci nie są segregowane w głównej mierze przez
lokatorów bloków i kamienic, a to oznacza, że karę trzeba by naliczyć wszystkim mieszkańcom budynku, bo trudno udowodnić, który mieszkaniec czy rodzina nie stosuje się do swoich obowiązków –
komentuje wiceprezydent Mejer. Naliczenie kary wiązałoby się zatem z  zastosowaniem „odpowiedzialności zbiorowej” i skutkowało
tym, że osoby segregujące odpady zostałyby ukarane za swoich sąsiadów, którzy nie sortują śmieci. – Ustawa daje nam taką możliwość, ale będziemy po nią sięgać dopiero w ostateczności – zastrzega Mejer.
Kara dla osób niesegregujących śmieci może być dotkliwa,
bo miesięczna stawka dla takich mieszkańców będzie wynosić od
przyszłego roku aż 29 zł, czyli o 9 zł więcej niż teraz. – Pamiętajmy, że segregacja to nasz ustawowy obowiązek i nie ma możliwości
wyboru, czy się chce to robić, czy nie. Po prostu trzeba. Jeżeli ktoś
się nie stosuje do przepisów drogowych, to też musi przecież zapłacić mandat – zauważa Mejer.

zł kary, a to będzie musiało zostać uwzględnione w opłacie śmieciowej. Dlatego też z początkiem przyszłego roku ruszymy z szeroką
kampanią edukacyjną. Mamy też w zanadrzu kilka innych pomysłów, jak zwiększyć segregację, ale jeszcze przyjdzie czas, żeby
o nich mówić – dodaje.

Zwiększenie segregacji,
albo drakońskie kary

Jest już 2,5 tys. pojemników.
Na kolejne zaczyna brakować miejsca

„Śmieciowy problem” będzie jeszcze większy w następnych latach, ponieważ co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu odpadów w zakresie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. W 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji,
próg ten wynosił 12%. Wraz z każdym kolejnym rokiem poziom ten
zwiększał się o 2%, co oznacza, że w roku 2017 trzeba będzie wysegregować 20% wspomnianych wyżej rodzajów odpadów. W kolejnych trzech latach wymogi odnośnie segregacji papieru, szkła,
metalu i tworzyw sztucznych będą jeszcze bardziej restrykcyjne, bo
poziom ich wymaganego recyklingu co roku będzie zwiększał się
o 10%. I tak w 2018 roku trzeba będzie wysegregować 30% tych
odpadów, w 2019 roku 40%, a w 2020 roku aż 50%.
Problem w tym, że znaczna część mieszkańców albo w ogóle nie
sortuje śmieci, albo robi to nieprawidłowo. Z tego też powodu
w 2017 roku Ruda Śląska może nie osiągnąć obowiązkowych 20%
recyklingu. – Kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganych poziomów to około 77 tys. zł za każdy brakujący 1% – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Jeżeli mieszkańcy nie zwiększą segregacji
odpadów, to w 2020 roku będziemy musieli zapłacić prawie 2,4 mln

Problemu niewystarczającej segregacji śmieci nie rozwiązuje nawet to, że miejskie służby komunalne stale zwiększają liczbę pojemników do segregacji. Dla porównania, w 2012 roku na terenie miasta
było ustawionych nieco ponad tysiąc dzwonów, kubłów i siatek do
sortowania, a obecnie jest ich prawie 2,5 tys. – Możemy dostawić
jeszcze maksymalnie 500 pojemników, ale więcej już nie da rady,
bo po prostu nie ma ich gdzie ustawiać – tłumaczy Mejer. 
KP
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Spotkanie z historykami Janem Wyżgołem i Andrzejem Godojem z cyklu

27 października 2017 r., godz. 17.00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska – Wirek, ul. Kubiny

O chemikach, witrażykach i haźlikach
PARTNERZY

WSTĘP WOLNY
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Wizyty na grobach najbliższych, zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy, wzmożone patrole funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej,
kwesty oraz upamiętnienie osób zasłużonych dla miasta – tak upłynie dzień Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej.

Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej

1 listopada o godz. 6.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie rudzkich
cmentarzy. Przed cmentarzami zostaną
wyznaczone też specjalnie oznaczone
miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W bezpiecznym dotarciu do
rudzkich nekropolii pomogą mundurowi regulujący w tym dniu płynność ruchu drogowego. Działania funkcjonariuszy potrwają do godz. 22.00 1 listopada.
Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży
Miejskiej „Akcja Znicz” rozpoczęła się
już w pierwszych dniach października.
– Zwiększyliśmy częstotliwość patroli
w okolicach cmentarzy z myślą o bezpieczeństwie osób porządkujących nagrobki. Chodzi też o zapobieganie
ewentualnym kradzieżom kwiatów, czy
niszczeniu miejsc pochówku – tłumaczy
Dariusz Kozłowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej. – 1 listopada, ze
względu na tymczasową zmianę organizacji ruchu, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz
zachowanie ostrożności – apeluje.
„Akcja Znicz” dla funkcjonariuszy
Policji rozpocznie się 27 października
tzw. Bezpiecznym Weekendem i potrwa
do 2 listopada. W tym czasie mundurowi we wzmożony sposób sprawdzać będą prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich
trzeźwość, stan techniczny aut oraz czy
dzieci przewożone są w fotelikach.
Dzień Wszystkich Świętych będzie
po raz kolejny okazją do ratowania zabytków cmentarnych i wsparcia funkcjonowania rudzkiego hospicjum. Towarzystwo Miłośników Orzegowa przeprowadzi kwestę na rzecz ratowania zabytków starej nekropolii w Orzegowie.
Wolontariusze o godz. 8.00 pojawią się
na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym. Będzie ich można spotkać do godz.
18.00. W tym czasie przy cmentarzu parafialnym w Bielszowicach podopieczni
Szkoły Podstawowej nr 17 zbierać będą
pieniądze na wsparcie działalności ho-

spicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej. W akcję włączyło się 20 uczniów.
Wolontariuszy wyposażonych w specjalne koszulki oraz puszki przy wejściu
do nekropolii będzie można spotkać
w godz. od 8.00 do 16.00.
1 listopada zapłoną znicze w całym
mieście. W tym szczególnym dniu władze Rudy Śląskiej tradycyjnie chcą
upamiętnić osoby, które wpisały się
w historię miasta. Kwiaty złożone zostaną na 17 grobach wojennych, 11 grobach osób zasłużonych dla miasta, byłych prezydentów i radnych oraz czterech miejscach pamięci narodowej.
– Ważne, by w tym szczególnym dniu
przypomnieć sobie o osobach, które tak
wiele dobrego zrobiły dla Rudy Śląskiej. Zachęcam do tego wszystkich
mieszkańców – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Poniżej przedstawiamy szczegółowo
zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące 1 listopada od godz. 6.00 do godz.
22.00 w poszczególnych dzielnicach
Rudy Śląskiej:
1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej.
Od ul. Wolności wjazd możliwy jed-

nokierunkowymi ulicami: Brańskiego
i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami Staszica oraz
Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej.
Parkowanie
wyznaczone
będzie
wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie
oraz na odcinku jednokierunkowym
ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych
do parkingu.
2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli.
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz
ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy.
Będzie można zaparkować pojazd na
parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej
i Fabrycznej po lewej stronie.
3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. Kard. Hlonda.
Parkowanie dozwolone na ulicach
Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie,
ulice te będą jednokierunkowe.
4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada.
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe jedno-

stronnie. Parkować można będzie na
odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie
wprowadzony ruch jednokierunkowy.
5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny).
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem
a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat
oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców
Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.
– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na
ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd
na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.
– przy ul. Traugutta.
Ruch jednokierunkowy zostanie
wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy
Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej.
Parkowanie będzie dozwolone po lewej
stronie przedmiotowych dróg.

6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta.
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej
stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne
będą miały wydzielony parking na
ul. Brata Alberta.
– przy ul. Nowary, Ściegiennego.
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego,
Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe.
Parkowanie po lewej stronie ww. ulic.
– przy ul. 1 Maja.
Ulica Polna będzie jednokierunkowa,
parkowanie po jej lewej stronie.
7. Dzielnica Nowy Bytom:
– przy ul. Chorzowskiej.
Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na
parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd
od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na
parking.
– przy ul. 1 Maja, Hallera.
Od skrzyżowania powyższych ulic
w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.
8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej.
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.
– przy Alei Dworcowej.
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.
9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota.
Osoby niepełnosprawne będą miały
wyznaczone stanowiska przed bramą
cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej
i Równoległej.

Pasażerowie KZK GOP już po raz trzeci 1 listopada będą podróżowali za darmo. Udogodnieniem w poruszaniu się między nekropoliami będą też
dodatkowe linie „cmentarne”. 31 października i 1 listopada po Rudzie Śląskiej kursowała będzie linia o numerze C9.

Komunikacją miejską za darmo we Wszystkich Świętych

31 października będą obowiązywały
rozkłady jazdy ważne w dni robocze
szkolne. Natomiast 1 listopada jak w soboty, z uwzględnieniem kilku wyjątków.
Linie tramwajowe nr: 3, 26, 27 i 38 oraz
autobusowe 23, 25, 39, 59, 70, 72, 76,
109, 140, 154, 155, 160, 175, 194, 201,
223, 230, 236, 255, 288, 603, 606, 616,
634, 637, 673, 674, 710, 720, 723, 807,
840, 850, 901, 949 i 969 będą kursowały
według specjalnych rozkładów jazdy
oznaczonych jako „Wszystkich Świę-

tych”. Dwie linie 135 i 137 jeździły będą jak w dni robocze, zaś linie 52, 146
i 194N jak w dni wolne w centrach handlowych. W nocy z 31 października na
1 listopada kursowały będą weekendowe linie nocne nr 692N, 905N i 906N.
Zawiesza się funkcjonowanie linii marketowych nr 232, 250 i 750.
Na terenie województwa śląskiego
w ramach KZK GOP 31 października
i 1 listopada kursowało będzie 11 dodatkowych linii autobusowych tzw. cmen-

tarnych o numerach C1, C2, C3 i C4
(w Gliwicach), C5 i C8 (w Katowicach),
C6 (w Sosnowcu i Będzinie), C7
(w Chorzowie i Siemianowicach-Śląskich), C10 (w Knurowie), C11 (w Czeladzi) oraz C9 (w Rudzie Śląskiej
i Chorzowie).
Linia C9 swój bieg zaczynała będzie
na przystanku Ruda Orzegów Waniora,
następnie Godula Inkubator, Godula
Plac Niepodległości, Godula Osiedle,
Orzegów Orzegowska, Orzegów Most,

Ruda Kościół, Ruda Dworzec PKP, Ruda Wolności, Ruda Południowa, Ruda
Zamet, Ruda 1 Maja, Czarny Las Zespół
Szkół, Wirek Kościół, Wirek Ratusz,
Wirek Przejazd Kolejowy, Halemba
1 Maja, Halemba Wawrzynek, Halemba
Kościół, Halemba Park Wodny, Halemba Grunwald, Halemba Kopalnia, Halemba Most, Halemba Żytnia, Halemba
Orzeszkowej, Halemba Panewnicka,
Kochłowice Park Pamięci, Kochłowice
Rynek, Kochłowice Osiedle, Kochłowi-

ce Radoszowska, Kochłowice Przejazd
Kolejowy, Kochłowice Rondo Gębały,
Chorzów Batory Rondo Gębały, Chorzów Batory Niedźwiedziniec Cmentarz, aż do przystanku Chorzów Batory
Park Logistyczny. Linia C9 kursowała
będzie co 40 minut. Z Orzegowa pierwszy autobus wyjedzie o godz. 8.33, zaś
ostatni o 18.33. Z Chorzowa pierwszy
kurs zaplanowano na godz. 7.12, zaś
ostatni na 17.12.
Szczegóły na: www.kzkgop.com.pl
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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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej
i Pelagii Zdziebkowskiej, obręb Wirek, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 2669/125 o powierzchni 3069 m2, użytek Bz, 2671/118 o powierzchni 582 m2, użytek Bz,
KW nr GL1S/00016192/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu
UK1) oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, wiaty przystankowej, terenów zielonych i sportowych, posiada nieregularny kształt.
Występują na niej nierówności terenu.
Działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast
działka nr 2671/118 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Katowickiej. W celu lokalizacji bądź przebudowy
zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na
powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 348.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 11.00 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) oraz w terminie do
dnia 22.11.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.400,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Nie wiesz co zrobić?
Wpadłeś w kłopoty?

MAMY ROZWIĄZANIE

Poszukujemy kandydatów do pracy w grupie kapitałowej HUTA POKÓJ na stanowiska:

Operator urządzeń
obróbki skrawaniem
Miejsce pracy: Ruda Śląska

POŻYCZKI BANKOWE
POŻYCZKI POZABANKOWE
CHWILÓWKI
NA OŚWIADCZENIE
ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
www.centrum9.pl
Ruda Śląska
ul. Niedurnego 38
(obok OPTYKA)

tel. 32 244 21 31

Zakres obowiązków:
• jakościowe i terminowe wykonanie obróbki
zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną
i technologiczną,
• dobór parametrów skrawania,
• dbałość o utrzymanie właściwego stanu
technicznego obrabiarki i narzędzi.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub zawodowe o specjalności
operator urządzeń obróbki skrawaniem lub
podobne,
• doświadczenie w pracy w zawodzie – minimum
2 lata,
• praktyczna umiejętność obsługi:
– wytaczarki lub
– wiertarko – frezarki lub
– frezarki uniwersalnej lub
– tokarki konwencjonalnej lub
– strugarki,
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• umiejętność dokonywania pomiarów
warsztatowych,
• uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej
z kabiny ( dodatkowy atut).

Operator wypalarki plazmowo-gazowej
/Operator piło-wiertarki
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn produkcyjnych: wypalarka plazmowogazowa CNC, wypalarka plazmowa, wypalarka gazowa,
piła, piło-wiertarka,
• wykonywanie i oznaczanie detali wg załączonej
dokumentacji,
• przygotowywanie do pracy przydzielonych maszyn
i dbałość o ich prawidłowe funkcjonowanie (instalacja
oprzyrządowania, prace konserwacyjne, dobór narzędzi
itp.),
• kontrola jakościowa wykonanych detali,
• inne prace związane z procesem przygotowania
materiałów i wykonania detali zgodnie z procesami
realizowanymi w ﬁrmie,
• prace ślusarskie – prosta obróbka detali.
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
(średnie – mile widziane),
• odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
• doświadczenie w pracy na wymienionych urządzeniach
(mile widziane),
• umiejętność posługiwania się przyrządami
pomiarowymi,
• uprawnienia:
– hakowego,
– do obsługi suwnic i żurawi sterowanych z poziomu „0”,
– wózka widłowego,
będą dodatkowym atutem.

OFERUJEMY: umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość rozwoju zawodowego
i zdobywania specjalistycznego doświadczenia, atrakcyjny pakiet socjalny, możliwość przystąpienia do
ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Barbara Blaut Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP 937 173 23 57 informuje, iż jako pośrednik kredytowy
współpracuje z: UnilinkCash, Provident, Tak To, Incredit, Netcredit,Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Optima, Hapi, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess, Euroexpert,
Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Fundusz Korona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, OGI, Agar, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross Loan, MG Finance,
Eurocent, Chwilówki Śląsk, Euro Kasa i otrzymuje od ww pożyczkodawców wynagrodzenie I w ramach współpracy jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).

KONTAKT: Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: ,,Huta Pokój” SA,

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
lub na adres e-mail: praca@hutapokoj.eu (w tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska).

OGŁOSZENIE O PRACĘ

OGŁOSZENIE O PRACĘ

W związku z ciągłym rozwojem ﬁrmy obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska kolejowe:

W związku z ciągłym rozwojem ﬁrmy obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska kolejowe:
Automatyk SRK (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)

•

Manewrowy (możliwość przeszkolenia przez pracodawcę)

•

•

Ustawiacz

Miejsce pracy:

obszar Rudy Śląskiej, Łazisk Górnych

•

Prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy (możliwość przeszkolenia
przez pracodawcę, mile widziane osoby posiadające licencję
maszynisty)

Wymagania:

•

Maszynista pojazdów trakcyjnych

– zdany egzamin kwaliﬁkacyjny na stanowisko automatyk,
– wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe: kierunkowe
(kolejowe) lub w zawodach w dziedzinie:
mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej,
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
– mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

Oferujemy:

– dobre warunki płacowe:
•
Automatyk (wykształcenie wyższe kierunkowe oraz
posiadane uprawnienia) – od 5 200 zł brutto
•
Automatyk (wykształcenie średnie lub zawodowe
kierunkowe oraz posiadane uprawnienia)
– od 4 500 zł brutto
•
Osoby szkolące się na stanowisko automatyka
– od 3 000 zł brutto
– stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy:

obszar Rudy Śląskiej, Łazisk Górnych

Wymagania:

–
–
–

Oferujemy:

– dobre warunki płacowe:
•
manewrowy od 2600 zł brutto
•
ustawiacz od 3000 zł brutto
•
prowadzący pojazdy w obrębie bocznicy od 3100 zł brutto
•
maszynista od 3800 zł brutto
– stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego.

zdany egzamin kwaliﬁkacyjny na wyżej wymienione stanowiska,
wykształcenie zawodowe lub średnie,
mile widziane dodatkowe uprawnienia kolejowe.

KONTAKT: Telefon: 32 358-78-80

Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”

KONTAKT:
Telefon: 32 358-78-80
Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”
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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.

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach
pogrzebowych

śp.

Janiny Adamek
składa córka
Katarzyna Adamek
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3748/221 o pow. 1942 m2,
KW GL1S/00046998/4 zapisanej na karcie mapy 2, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Cegielnianej 26a, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej użytkowników wieczystych.

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

MATKI

składa
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Panewnickiej,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 1 Maja 79,
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat w celu
korzystania przez właściciela działki sąsiedniej, ul. 1 Maja
73, która zostanie oddana w najem na okres 9 lat pod
reklamę wolnostojącą, ul. Solidarności, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące
ogródki rekreacyjne, ul. Morska, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Szczudlaka, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące ogródki
przydomowe, ul. Solidarności, która zostanie oddana
w najem na okres 3 lat pod istniejący pawilon handlowy,
ul. Mikołowska, która zostanie oddana w dzierżawę na
okres 3 lat pod istniejące ogródki przydomowe,
ul. Mikołowska, która zostanie oddana w najem na okres
3 lat pod istniejące garaże, ul. Sejmu Śląskiego, która
zostanie oddana w najem na okres 3 lat pod parking.
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

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

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

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491,
32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
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.
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POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 32
260-00-33. Pośrednik CDF S.C.
firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.

Usługi tapicerskie. Tel. 697630-856.

Wynajmę mieszkanie 30 m2
(kawalerka stare budownictwo)
Halembska 113, tel. 601-934-091.
Do wynajęcia mieszkania
i kwatery pracownicze również
dla obcokrajowców. Dzielnica
Nowy Bytom ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Praca
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem
jazdy kat. B, tel. 601-504-030
w godz. 7-16, 32 242-24-11.

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

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.

Usługi pogrzebowe

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

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę,
pomoc fryzjerską oraz uczni. Tel
32 243-65-99.

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

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

Nieruchomości

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.

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

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.

Kompleksowe remonty mieszkań, kafelkowanie, gładzie. Tel.
535-339-717.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
Halemba, dom 200 m2, 339
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052885.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek,
dwupokojowych, trzypokojowych
mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre
ceny. Zapraszamy. Agencja LOKATOR, tel. 793-017-323.
Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. Jankowskiego 107 m2
GODULA os. Paryż od 125 m2
cena od 330.000 zł.
HALEMBA ul. Solidarności
od 74 m2 cena od 255 000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887877-189.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, cena 450 tys.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
667-588-400.
Kupię mieszkanie w bloku zadłużone, do remontu, Ruda Śląska,
okolice. Tel. 502-752-634.
Sprzedam bezpośrednio M-3
45 m2 komfortowe do zamieszkania Halemba I. Cena 95 tys. zł. Tel.
501-581-052.
Bykowina trzypokojowe   54,69
m2, 123 tys., zdjęcia na OLX. Tel
600-090-252.
Sprzedam mieszkanie 24 m2, II
piętro, ogrzewanie piecowe, 30
tys. do negocjacji. Świętochłowice.
Tel. 797-187-574.

Motoryzacja

SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.
Skup samochodów na części.
Tel. 697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60 za
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 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.

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.
Pracownik ochrony – poszukujemy pracowników ochrony na terenie Rudy Śląskiej. Mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności.
Tel. 662-800-872.

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. 515-533-560.
Musisz opróżnić dom, mieszkanie, garaż, strych z mebli i innych
niepotrzebnych rzeczy – zadzwoń.
Tel. 515-533-560.
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Piłka nożna

Derby dla Pogoni

Pogoń Ruda Śląska – Grunwald Ruda Śląska 3:0 (0:0)
Kibice rudzkiej Pogoni mają powód do świętowania. Podczas sobotnich (21.10) derbów ich drużyna pokonała ekipę, która zamyka tabelę I grupy
„okręgówki”, czyli Grunwald Ruda Śląska.
Już na początku spotkania mogło zacząć się wydawać, że Pogoń ma przewagę nad Grunwaldem,
pomimo tego że gospodarze nie potrafili wykorzystać stwarzanych sytuacji bramkowych. Najbliżej
pokonania bramkarza Grunwaldu byli Zięcik,
Skrobek, Gąsior i Szymański. Jednak nie udała im
się ta sztuka. Także zawodnicy Grunwaldu nie pokazali się w pierwszej połowie spotkania, ponieważ po stronie Grunwaldu odnotować można było
jedynie nietrafione uderzenia Spalonego i Babisza.
Druga połowa meczu była już bardziej wyrównana, jednak „zielonym” nie udało się zdobyć gola,
ponieważ strzał głową Spalonego obronił Kasza.
Później trener Pogoni zdecydował się na wymianę
zawodników i tak na boisko weszli Łukaszewski
i Gołębiowski. Prawdziwe emocje rozpoczęły się
jednak w momencie, kiedy to Ilnicki w 73. minucie spotkania uderzył z 25 metrów i piłka wylądowała pod poprzeczką bramki Lamliha. Pogoń dzięki temu była na prowadzeniu 1:0. W dalszej części

Pogoń: Kasza – Lein, Seiler, A.Gąsior, Roszak
(67. Łukaszewski) – Zięcik (kpt), Krajanowski –
Szymański, B.Gąsior (67. Gołębiowski), Matysek (46.
Ilnicki) – Skrobek (80. Lesik). Rezerwa: Mickiewicz –
Bargiel. Trener: Damian Krajnowski
Grunwald: Lamlih – Szol, Babisz (kpt), Wojtaczka,
Skorupa – Gąsior, Firecki, Świerczyna (33.
Fityka), Kowalcze (66. Poprawa) – Ogłoza (46.
Ochnio), Spalony (90+1. Botor). Rezerwa: Kurpas
– Majchrzyk, Szulik. Trener: Teodor Wawoczny.
Sędziowie: Bartosz Badowski (Będzin) – Tomasz
Skrzek (Będzin), Marcin Soja (Czeladź).
Żółta kartka: Szol (7.)

gry Ochnio technicznie uderzył zza szesnastki
w kierunku okienka i bramkarz z najwyższym trudem wybił piłkę nad poprzeczkę a technicznie
świetne uderzenie obronił Kasza. Kolejna dobra
okazja dla Grunwaldu pojawiła się jeszcze w 78.
minucie, ale strzał Babisza wybił Kasza. Z kolei w
85. minucie gospodarze przeprowadzili składną
akcję i Szymański wpakował piłkę do siatki. Następnie przegraną „zielonych” przypieczętował
wprowadzony na boisko Lesik, który w 89. minucie trafił do pustej bramki po podaniu Zięcika.
Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Pogoni.
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Akrobatyka

Akrobatki na mistrzostwach Europy
Zawodniczki klubu KPKS „Halemba”: Barbara
Sordyl, Nikola Janik i Julia Olchawa wzięły udział
w Mistrzostwach Europy Grup Wiekowych, które
odbyły się w Rzeszowie. Dziewczyny dały radę
i zaprezentowały się na planszy, wykonując pełne
programy. – Konkurencja była ogromna i niestety
zabrakło odrobiny szczęścia, aby móc wystąpić
w finale (12. miejsce na 22 kraje – 10 wchodziło
do finału). Dziewczyny miały możliwość oglądać
występy na bardzo wysokim poziomie, dzięki temu
wiedzą nad czym muszą jeszcze popracować – komentuje Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba. – Gratulacje dla zawodniczek i trenerki
Katarzyny Chlebisz. Trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy, bo już niebawem dziewczyny powalczą
o kwalifikacje na mistrzostwa świata, które odbędą się w kwietniu w Belgii – dodaje.

Akrobatki trenują przed mistrzostwami świata w Belgii.

Karate

Srebrny karateka

Gwiazda na prowadzeniu

Młody
karateka
zajął
drugie
miejsce
podczas
zawodów
w Lublinie.

1 liga PLF – Gwiazda Ruda Śląska – GKS Ekonom Futsal Nowiny 8:1 (6:0)
Nie było niespodzianki w pojedynku
Gwiazdy Ruda Śląska z ekipą EKOM Futsal Nowiny. Już po pierwszych kilku minutach gry losy spotkania były właściwie
przesądzone. Po ośmiu minutach gry
Gwiazda prowadziła już 5:0. Trenerzy Kujawa i Noga dali pograć całej powołanej
czternastce zawodników. Ostatecznie
Gwiazda wygrała 8:1. Było to rozegrane
awansem spotkanie V kolejki 1 ligi futsalu
Bramki zdobyli: Brysz 3, Hyży 2, Jagodziński, Działach, jedna samobójcza. Teraz
przed zespołem seria spotkań z drużynami
z bezpośredniej czołówki tabeli, a więc
starcia z GKS-em Tychy i Orłem-Jelcz Laskowice.

Z jednym srebrnym medalem zawodnicy Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate wrócili z Lublina.
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów Młodszych Dawid Szymański w konkurencji kata
pokonał 24 konkurentów i zajął drugie miejsce. Tuż za podium uplasował się Łukasz Dymek zajmując
czwarte miejsce. W Lublinie walki stoczyło siedmioro zawodników i zawodniczek z rudzkiego klubu.
Był to także ich pierwszy start w mistrzostwach Polski.

Zapasy

Seniorzy Gwiazdy pokonali GKS Ekonom 8:1.

Piłka nożna w skrócie
11. kolejka. Klasa Okręgowa.
Pogoń Ruda Śląska
– Grunwald Ruda Śląska 3:0
1-0 Ilnicki, 73. min, 2-0 Szymański, 85. min
3-0 Lesik, 89. min
Podlesianka Katowice – Urania Ruda Śląska 2:0

1-0 Drzymała, 8. min, 2-0 Szostek, 66. min
Wawel Wirek – Ogrodnik Tychy 0-1
0-1 Chrząścik, 75. min
Przyszłość Ciochowice – Slavia Ruda Śląska 0:3
M. Rejmanowski, 36. min, Met, 80. min,
Wujec, 85. min (karny)

MMA

Debiut rudzianina
21 października w Obornikach Śląskich podczas gali zawodowej MMA zadebiutował zawodnik z Rudy Śląskiej Krzysztof Wrona, na co dzień
reprezentujący klub KTJ MMA Team Ruda Śląska. Początek walki należał do rudzianina, a szczególnie walka na pięści. Rywal Krzysztofa odczuwał mocne „low kicki” do tego stopnia, że był

zmuszony sprowadzać walkę do parteru. Druga
runda również zaczęła się mocnym akcentem naszego zawodnika. Rywal ponownie „sprowadzał”,
nawiązała się walka o pozycję, jednak rudzianin
musiał pogodzić się z przegraną. Mimo porażki
zawodnik z Rudy Śląskiej zaprezentował się dobrze podczas swojego debiutu.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Trzy medale dla młodzików
Dwa srebrne medale i jeden brązowy wywalczyli młodzicy rudzkiej Pogoni podczas turnieju
w czeskim Trzyncu, gdzie odbył się Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w stylu klasycznym.
W zawodach oprócz zawodników KS Pogoń Ruda
Śląska wzięły udział także inne ekipy z Polski,

Słowacji, Węgier oraz Czech. Podopieczni trenera
Artura Kasprzaka wywalczyli trzy medale w grupie wiekowej młodzików. Srebrne medale zdobyli
Wiktor Zimny (35 kg) oraz Dorian Bzdyra
(70 kg), a brązowy medal wywalczył Franciszek
Sikora (52 kg).

Zapasy

Zapaśniczki z medalami
Dobry występ zaprezentowały zawodniczki
Slavii podczas Pucharu Polski w Siedlcach. W miniony weekend rozegrane zostały zawody o Puchar Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach Kobiet. Zgodnie z tradycją zawodniczki Slavii wróciły ze zmagań pucharowych z medalami. Pierwsze
miejsce w kategorii do 40 kg wywalczyła Natalia
Koperska, a brązowe medale trafiły do Emilii Pisuli (46 kg), Pauliny Danisz (60 kg), Patrycji
Słomskiej (65 kg) i Angeliki Mytkowskiej (55 kg).
Piąte miejsce natomiast w kategorii do 52 kg zajęła Wiktoria Gregorczyk. Warto także dodać, że
Slavia uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji klubowej kadetek.

Pięć rudzianek zdobyło medale w Siedlcach.
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Sportowiec z pasją

Sportowiec malarz

Foto: arch.

Zdzisław Mikoda znany jest wielu jako świetny trener ju-jitsu. Jednak sport to nie jedyna pasja emerytowanego policjanta. Drugą jego pasją
jest malarstwo. Obiema rudzianin zajmuje się od najmłodszych lat. A teraz o jego talencie malarskim możemy się przekonać, podziwiając
wystawę „Zamki jurajskie…”, która przedstawia około 20 obrazów i znajduje się w Centrum Inicjatyw Społecznych MBP Stara Bykowina przy
ul. 11 Listopada 15a.

Zdzisław Mikoda jest m.in. trenerem sekcji
ju-jitsu w ODK RSM „Matecznik”.

– Sport i malarstwo to chyba dwie zupełnie
odmienne rzeczy. Skąd zainteresowanie takimi odległymi tematami, które w zasadzie nie
łączą się ze sobą?
– Kiedyś rzeczywiście tak myślałem, że sport
i malarstwo nie mają ze sobą nic wspólnego. Jednak pewnego razu doszedłem do wniosku, że mają ze sobą wiele wspólnego, bo i tu i tu potrzebna
jest duża cierpliwość, wielka precyzja i zaangażowanie. Poza tym kształtowanie charakteru
sportowego u dziecka można porównać z procesem tworzenia obrazu. To proces długotrwały.
Myślę, że można doszukać się różnych cech
wspólnych pomiędzy obiema dziedzinami. Żeby
obraz był dobry, trzeba nad nim trochę popracować, tak samo jak pracuje się nad młodym sportowcem, żeby ten osiągnął sukces.
– A która z tych pasji jest Panu bliższa?
– To zależy. Czasem jest tak, że bardziej lubię
sport i to w niego bardziej się angażuję. Ale za
jakiś czas to się ucisza i wtedy przenoszę się
w świat malarstwa. Nie ma na to reguły. Jeśli trafię na jakiś interesujący temat, to zaczynam malować. Jednak jakbym miał już tak powiedzieć do-

kładniej, to lato jest dla mnie bardziej okresem
sportowym, a zima malarskim.
– Pozostańmy jednak przy sporcie. Dlaczego
zaczął Pan trenować ju-jitsu?
– Wszystko zaczęło się w latach siedemdziesiątych od karate, które było wówczas bardzo popularne. Później poszedłem do pracy w policji i zacząłem trenować judo, które następnie przerodziło się w ju-jitsu. Te dyscypliny pomogły mi w pracy zawodowej.
– Prowadzi Pan zajęcia w ODK RSM „Matecznik”. Do kogo są one skierowane?
– W „Mateczniku” trenujemy dzieci do trzynastego roku życia, a później zapraszamy je do sekcji ju-jitsu przy Rudzkim Klubie Kyokushin Karate przy ulicy Ratowników w Nowym Bytomiu.
– A jak w naszym mieście wygląda zainteresowanie ju-jitsu?
– W „Mateczniku” trenuje bardzo dużo dzieci.
W zasadzie to zainteresowanie każdego roku coraz bardziej wzrasta. Tam też trenerem jest mój
syn, który odziedziczył po mnie miłość do sportu.
– Dziękuję za rozmowę.
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ZAPASY

Złoto i srebro
dla Pogoni

Zawodnicy Pogoni odnieśli sukces
podczas Mistrzostw Polski w Osielsku.

Aleksander Wojtachnio zdobył złoty medal (kat.
97 kg) a Jakub Rumas srebrny (kat. 74 kg) podczas Mistrzostw Polski Młodzieżowców w zapasach do 23 lat w stylu wolnym w Osielsku. Warto
dodać, że Aleksander Wojtachnio będzie reprezentował nasze miasto na Mistrzostwach Świata
U-23, które pod koniec listopada odbędą się
w Bydgoszczy. Obaj zawodnicy są wychowankami rudzkiej Pogoni, natomiast ich trenerem jest
Jan Walkowiak.
OGŁOSZENIE
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Nadchodzi czas, kiedy to aura stopniowo będzie zmieniała się na jesienno-zimową, a to wiąże się z pogorszeniem warunków drogowych i narażeniem naszych
samochodów na działanie negatywnych czynników atmosferycznych. By więc przygotować się do tego okresu – biorąc pod uwagę, że już za kilka dni będziemy
planowali wyjazdy związane z okresem Wszystkich Świętych – warto profesjonalnie przygotować swoje „cztery kółka”. Zadbają o to specjaliści Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej-Goduli, gdzie już w najbliższą sobotę, w ramach „Akcji znicz”, prowadzone będą darmowe przeglądy pojazdów. Z kolei
przypominamy, że w ramach wykonania rejestracyjnego przeglądu w OMEDZE, kierowcy, którzy skorzystają z tej usługi, mogą liczyć na upominek/niespodziankę.

By bezpiecznie ruszyć w trasę

– Staramy się dbać o bezpieczeństwo
naszych kierowców o każdej porze roku,
a okres Wszystkich Świętych jest pod tym
względem szczególny, bo wówczas w dalsze trasy udają się także ci, którzy jeżdzą
raz na jakiś czas, przez co nie tak szybko
są w stanie wykryć usterkę, a poza tym
– dłuższe trasy „sprzyjają” narażeniu
samochodu na większą eksploatację poszczególnych części – podkreśla Michał
Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli,
która należy do Grupy AUTO-BUD.
– Co jednak najważniejsze – kontrola
pod okiem naszych fachowców to gwarancja dla podróżujących, że samochód
jest w pełni sprawny, co przekłada się na
komfort podróży – dodaje.
By o to wszystko zadbać w OMEDZE
przed okresem Wszystkich Świętych
zorganizowana zostanie akcja darmowych przeglądów pojazdów (nie mylić
z cyklicznym, obowiązkowym przeglądem). Wystarczy zajrzeć w sobotę (28
października) w godzinach od 8. do
13.30 na stację przy ul Starej 1 w Goduli. – Część kierowców przed tym zbliżającym się czasem dłuższych podróży ryzykuje i na własną rękę sprawdza samochód. I słusznie, że w ogóle myślą oni
o tym. Niemniej jednak co oko fachowca, to oko fachowca. Dlatego zapraszamy na naszą stację, gdzie pod okiem
wykwalifikowanych diagnostów skontrolowane zostaną wszystkie najważ-

glądy będą obejmowały kontrolę układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, silnikowego, a także stanu
ogumienia i zawieszenia. To gwarancja,
że nasza podróż będzie bezpieczna,
o czym przekonują fachowcy OMEGI.
– Część usterek układu hamulcowego
nie daje żadnych oznak. Najczęstszą
z nich jest korozja przewodu hamulcowego, co może prowadzić do jego pęknięcia przy każdym mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca. Jeżeli do tego
dojdzie całkowity wyciek płynu hamulcowego z układu, to w przypadku, gdy
będziemy potrzebowali zatrzymać samochód, nie będzie to możliwe, a to
z kolei może doprowadzić do kolizji czy
wypadku. Dodatkowo weryfikujemy
niejsze układy oraz elementy samocho- stan płynów hamulcowych, okładzin
i klocków hamulcowych. Dbamy rówdu – podkreśla Michał Kozłowski.
nież o to, żeby hamulec ręczny i linki
hamulcowe pozostawały sprawne – wyW SOBOTĘ,
licza Szczepan Mańka, diagnosta OME28 PAŹDZIERNIKA,
GI z ponad 40-letnim doświadczeniem.
W OKRĘGOWEJ STACJI
– Bardziej odczuwalne usterki dotyczą
KONTROLI POJAZDÓW
z kolei zawieszenia. Nadmierne kołysaOMEGA W GODULI
nie się samochodu, różnego rodzaju
ODBĘDĄ SIĘ DARMOWE
stuki czy wydłużona droga hamowania
PRZEGLĄDY POJAZDÓW.
powinny być dla nas pierwszym ostrzeWARTO W TYM DNIU
żeniem. Nieusunięta szybko usterka
SPRAWDZIĆ SPRAWNOŚĆ
sprawia, że psują się kolejne części, co
SAMOCHODU PRZED
powoduje lawinowy wzrost kosztów naWYJAZDEM NA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI

prawy. Na to wszystko zwrócimy uwagę KONTROLI POJAZDÓW
kierowców – zaznacza.
OMEGA
Przy okazji przypominamy także, że
TEL. 506-113-356
kierowcy, którzy w ciągu roku zdecydują się na wykonanie cyklicznego,
obowiązkowego przeglądu rejestracjnego w Okręgowej Stacji Kontroli
OMEGA, mogą liczyć ze strony Grupy
AUTO-BUD, na dodatkowe niespodzianki.
DO KAŻDEGO
OBOWIĄZKOWEGO,
PRZEGLĄDU
REJESTRACYJNEGO NA
STACJI OMEGA
KIEROWCY OTRZYMUJĄ
NIESPODZIANKĘ DO
WYBORU – ALBO TRZY
BEZPŁATNE MYCIA NA
BEZDOTYKOWEJ MYJNI
BETA ALBO SŁODKĄ
NIESPODZIANKĘ.

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

– Przypominamy, że myjnia BETA
doradca klienta
jest jedną z najnowocześniejszych na
OKRĘGOWEJ STACJI
Śląsku. Działa w niej pięć programów,
KONTROLI POJAZDÓW
które nie tylko oczyszczą auto z zabruOMEGA
dzeń, ale sprawią, że będzie ono zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczeń środowiska
– podsumowuje Michał Kozłowski.

Sprawdzenie tych najważniejszych
elementów w samochodzie sprawi, że
listopadowe podróże będą mogły odbyć
się ze spokojną głową. – Z podobnej akcji skorzystałem kilka lat temu. Dla
mnie czas Wszystkich Świętych to moment, kiedy w dwa dni z całą rodziną
objeżdżam kilka województw, więc dla
mnie poczucie bezpieczeństwa to połowa komfortu jazdy, bo wiem, że nie muszę martwić się o sprawność techniczną
mojego auta. Dlatego w tym roku także
zajrzę na stację w Goduli, bo wiem, że
tam, oprócz profesjonalnej porady, mogę liczyć także na miłą i szybką obsługę
– ocenia pan Damian, kierowca z Nowego Bytomia.
Na co więc diagności będą zwracali
największą uwagę? Oczywiście prze-

Omega

MICHAŁ KOZŁOWSKI

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Denis Wodniok

Mechanik-Pomocnik
diagnosty
przy OKRĘGOWEJ Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA

TEL. 511-092-323
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