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POLICJA
Ruda Śląska
miastem
bezpiecznym?

Nieznany
dworzec
odżył!

Więcej str. 3

Rudzka policja podsumowała kolejny rok działalności. Według statystyk spadła liczba m.in. kradzieży
samochodów czy zniszczenia mienia.
Poprawiła się także wykrywalność
sprawców przestępstw, a zarazem
spadła liczba postępowań prowadzonych przez rudzką policję. W tym roku priorytetem dla rudzkich funkcjonariuszy ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej.

Więcej str. 7
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SZPITAL MIEJSKI

Potrójne szczęście

Foto: mat. pras.

Dla pani Anny i pana Pawła z Tychów
to pierwsze dzieci. – To było totalne zaskoczenie, kiedy lekarz powiedział nam, że
będziemy mieć trójkę dzieci. Aczkolwiek
wiemy, że u partnera w rodzinie zdarzały
się bliźniaki – mówi Anna, mama trojaczków. – Samopoczucie na początku ciąży
było gorsze. Dzieciaki trochę dawały się
we znaki, ale później było już coraz lepiej
– uśmiecha się.
Cała trójka dzieciaczków jest w dobrej
kondycji i przebywa na Oddziale Neonatologicznym rudzkiego szpitala. Największym z rodzeństwa jest Franek, który ważył
po porodzie 1600 gramów, Leon 1580,
a ich siostra Zosia 1280 gramów. Prawdopodobnie już za kilka tygodni cała rodzina,
która mieszka w Tychach, razem wróci do

Dzieciaczki przebywają
obecnie w inkubatorach.

domu. – Dzieci czują się dobrze. Leżą w inkubatorkach. Oddychają samodzielnie, ale
też ze wspomaganiem. Ja także jestem
w całkiem dobrej kondycji. Jednak to, kiedy
wyjdziemy, zależy przede wszystkim od
dzieciaczków – podkreśla pani Ania.
Przypomnijmy, że Oddziały Neonatologii oraz Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej posiadają najwyższy, trzeci stopień referencyjności. Z uwagi na to do Rudy Śląskiej trafiają
najtrudniejsze przypadki oraz pacjentki
z całego Śląska, ciąże zagrożone i powikłane. – W ubiegłym roku w rudzkiej placówce odebrano 97 porodów bliźniąt i trzy
porody trojaczków. W sumie z ponad 220
porodów wcześniaków 104 dzieci urodziło
się z masą ciała poniżej 1500 gramów. Do

Foto: Magdalena Ruda

W rudzkim Szpitalu Miejskim we wtorek (22.01) urodziły się pierwsze w tym roku trojaczki!
Leon, Franek i Zosia czują się dobrze, podobnie jak ich mama, Anna. Obecnie dzieci przebywają w inkubatorach. Następnie cała rodzina w komplecie wróci do domu w Tychach.

Szczęśliwa rodzina na razie czas spędza w rudzkim szpitalu.

tej pory najmniejszy pacjent Oddziału
Neonatologicznego w Goduli ważył 410
gramów w dniu porodu, a w drugiej dobie
życia 370 gramów – wylicza Arkadiusz
Loska, rzecznik prasowy Szpitala Miej-

skiego w Rudzie Śląskiej. – Dlatego też od
razu skierowani zostaliśmy do Rudy Śląskiej, bo wiedzieliśmy, że tutaj dzieci mogą
liczyć na najlepszą opiekę – dodaje pani
Anna.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

NAJMŁODSI RUDZIANIE – witamy w rudzie śląskiej

Amelia Lorke
córka Moniki i Marcina
ur. 21.01.2019 (3215 g i 56 cm)

Iga Gajlhard
córka Pauliny i Mateusza
ur. 22.01.2019 (3200 g i 57 cm)

Barbara Jegerczyk
córka Anny i Damiana
ur. 22.01.2019 (2650 g i 50 cm)

Bartosz Nigel
syn Patrycji i Sebastiana
ur. 22.01.2019 (3700g i 54 cm)

Mikołaj Mucha
syn Patrycji i Łukasza
ur. 21.01.2019 (3650 g i 54 cm)

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

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


Rozstrzygnięcie
świąteczno-noworocznego konkursu
Bałwanka Eresemka

Od kilku już lat RSM organizuje ŚwiątecznoNoworoczny konkurs Bałwanka Eresemka i od
tego czasu cieszy się on niekłamanym powodzeniem. Tak samo stało się w tym roku, z uwagą
śledziliśmy spływające rozwiązania. Bardzo się
cieszymy, gdy tak wielu Czytelników przysyła
kartki z rozwiązaniami. W tym roku rekordowa
liczba osób wzięła udział w konkursie oraz rozwiązała krzyżówkę. Bardzo nas to cieszy.
W dniu 21.01.2019 r. komisja RSM przystąpiła do losowania zwycięzcy konkursu. Sprawdziła wszystkie rozwiązania, zamieszała
w pudełku z nadesłanymi kartkami z prawidłowymi odpowiedziami i wyciągnęła kartkę
szczęśliwego zwycięzcy – zdobywcy nagrody
głównej – sprzęt AGD. Okazała się nim Pani
Urszula L. z Nowego Bytomia.
Hasło konkursowe brzmiało: „By Wam
wszystko pasowało, by kłopotów było mało, by
się wiodło znakomicie, by udane było życie,
stos prezentów na dodatek, by smaczniejszy był
opłatek”.

Ponieważ konkurs cieszy się wielkim powodzeniem, zostały rozlosowane jeszcze dwie nagrody w postaci podręcznego sprzętu AGD.
Nagrody te wylosowały: Pani Teresa B. z Wirku oraz Pani Janina O. z Goduli.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie i udział. Zapraszamy
do nas ponownie, do zobaczenia w grudniu tego roku.
Nagrody dla zwycięzców są do odbioru
w Dziale Organizacji i Samorządu w budynku
Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy
ul. Magazynowej12, pokój nr 214, codziennie
w godz. od 9.00 do 12.00.
Jeżeli zwycięzcy konkursu nie mogą przybyć do Spółdzielni, prosimy o zawiadomienie
telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy pocztą. Podajemy nr telefonu – 32 248-24-11,
wew. 239.
Gratulujemy wygranej i zapraszamy do
kolejnego uczestnictwa w następnym konkursie.

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rozstrzygnięcie Krzyżówki
Spółdzielcy z grudnia 2018 r.
W dniu 21.01.2019 r. zebrała się komisja do rozlosowania nagród za prawidłowe rozwiązanie
„Krzyżówki Spółdzielcy”, która ukazała się w grudniowym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” na
stronie naszej Spółdzielni. Podajemy prawidłowe
rozwiązanie – hasło: „Nigdy nie pozbawiaj nikogo
nadziei, może to wszystko co mu zostało”.
Wylosowano trzech zwycięzców, którymi okazali się: Pani Jolanta K. z Bykowiny, Pani Katarzyna M. z Halemby i Pani Barbara W. z Goduli

Nagrody dla zwycięzców są do odbioru w Dziale
Organizacji i Samorządu w budynku Dyrekcji.
RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Magazynowej
12, pokój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do
12.00. Jeżeli zwycięzcy konkursu nie mogą przybyć do Spółdzielni prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy pocztą. Podajemy nr telefonu – 32 248-24-11, wew. 239.
Gratulujemy wygranej i zapraszamy do dalszego
rozwiązywania naszych krzyżówek.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

zawiadamia, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego
mieszkania na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli, ul. Królowej Jadwigi 6a/2/1p+k. parter, o pow. użytkowej 38,00 m2 (brak gazu), stawka
czynszowa 11,40 zł (oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię
cieplną (c.o.), zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci).
Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11, wew. 209 lub 290.
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KULTURA

POWIATOWY URZĄD PRACY

Fotograficzna opowieść o Rudzie Śląskiej

Autorzy fotografii, które można zobaczyć na wystawie
– Joanna Helander i Arkadiusz Gola.

o Rudzie Śląskiej i ja również. Dlatego
chcieliśmy to pokazać – dodaje.
Na wystawie, którą zaprezentowano
w ubiegły piątek, można było zobaczyć
prace Joanny Helander, które przedstawiają Rudę Śląską z lat 70. i 80. oraz fotografie z czasów współcześniejszych,
które pochodzą ze zbiorów Arkadiusza
Goli. – Ta wystawa jest pewnego rodzaju
opowieścią o naszym mieście, czyli miejscu, w którym znajduje się nasz piękny

Obchodzone jubileusze były okazją m.in. do podziękowań.

dworzec, a w nim siedziba biblioteki
miejskiej – zaznacza Krystian Gałuszka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej.
Wystawa czynna będzie do 22 lutego
i można ją oglądać od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy biblioteki
w Chebziu. Na miejscu można także zakupić publikację Joanny Helander, Arkadiusza Goli oraz Ryszarda Krynickiego
pt. „Nieznany dworzec”. 
JO

Foto: UM Ruda Śląska

– Trzy lata temu byłem na wystawie
Joanny, a po niej spotkaliśmy się z Ryszardem Krynickim. Wtedy też przyszedł
nam do głowy pomysł, żeby zrobić coś
razem w miejscu, w którym się urodziliśmy, czyli w Rudzie Śląskiej. I tak właśnie
powstał pomysł stworzenia tej wystawy
– podkreśla Arkadiusz Gola, współautor
wystawy. – I ja, i Joanna fotografowaliśmy Rudę Śląską na przestrzeni lat. Jednak Joanna zupełnie inaczej myślała

Foto: UM Ruda Śląska

Wystawa powstała m.in. dzięki wsparciu ze strony władz miasta.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia i 15-lecie Powiatowego Urzędu
Pracy z siedzibą w Rudzie Śląskiej były okazją do zorganizowania w poniedziałek (28.01) jubileuszowej konferencji. Uczestniczyli w niej pracodawcy i pracownicy, którzy skorzystali z różnorodnych form wsparcia, jak
również przedstawiciele firm szkoleniowych oraz jednostek współpracujących z rudzkim urzędem pracy.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Dworzec w Chebziu zyskał nowe oblicze, a wraz z tym przypomniano o dawnym obliczu naszego miasta.
W piątek (25.01) na Stacji Biblioteka odbyły się wernisaż wystawy oraz premiera książki „Nieznany dworzec”,
w których w obiektywie historie ludzi i miejsc w Rudzie Śląskiej uwiecznili fotografowie pochodzący właśnie
z naszego miasta – Joanna Helander i Arkadiusz Gola. To wszystko słowem wzbogacił poeta Ryszard Krynicki.

Podwójny jubileusz

Podczas wernisażu wystawy Stacja Biblioteka wypełniła się publicznością po brzegi.

Wydarzenie zorganizowano w nieprzypadkowym terminie, bowiem to 27
stycznia obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, bo
też i tego dnia 100 lat temu zostały one
powołane dekretem Józefa Piłsudskiego.
Z kolei 15 lat temu (w 2004 r.) rudzka
część Powiatowego Urzędu Pracy przeniosła się do naszego miasta ze Świętochłowic. – Ostatnie 15 lat jest czasem
bardzo intensywnym, ale i niezwykle
owocnym. Przez lata wyzwania się zmieniały, jednakże wiedząc o tym, jak różnorodna jest grupa zarówno osób bezrobotnych, jak również przedsiębiorców – naturalnych partnerów, Powiatowy Urząd
Pracy w celu poszerzenia swojej oferty
skierowanej do tych grup, stale pozyskuje
dodatkowe środki na realizację projektów – podkreśla Beata Płaczek, zastępca
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej.
I tak – od 2004 r. rudzki PUP uzyskał
ponad 62,7 mln zł na realizację 95 projektów. Na przykład – dzięki staraniom „pośredniaka” ponad 1100 osób bezrobotnych założyło własne firmy. – Rudzki

urząd pracy nieustannie wykracza poza
katalog obligatoryjnych zadań, realizując
czy to badania, czy konferencje oraz różnorodne projekty. W tej chwili grupa odbiorców działań rudzkiego PUP-u to nie
tylko osoby bezrobotne, czy pracodawcy,
ale również uczniowie oraz pracownicy
rudzkich firm i instytucji – zaznaczyła
w trakcie poniedziałkowej konferencji wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.
Poza podsumowaniem w trakcie konferencji był czas na zaprezentowanie doświadczeń długoletnich pracowników
PUP-u, czy też mogli się oni pochwalić
swoimi talentami i pasjami.
Joanna Oreł
REKLAMY
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Rondo przejezdne, ale... nie do końca

| RUDA

Od kilku tygodni mieszkańcy zastanawiają się, czy rondo już jest gotowe, czy
też jeszcze nie. – Na początku roku zdziwiłem się, bo rondo było przejezdne, ale teren wygląda nadal jak plac budowy. Mam
nadzieję, że na tym nie koniec – zwrócił
się do nas pan Paweł, mieszkaniec Rudy.
Owszem, rondo jest już czynne, ale
częściowo. Możliwy jest przejazd nim

przez ulicę Wolności oraz na połączeniu
z ulicą Magazynową. Nadal jednak zamknięte jest połączenie z ulicą Brańskiego. Do wykonania jest jeszcze szereg
prac. Dotychczas przebudowano urządzenia podziemne, wykonano roboty ziemne
oraz podbudowy i część robót brukarskich, a także ułożono warstwy podbudowy bitumicznej. Teraz trzeba ułożyć war-

Śliski problem

stwę ścieralną z masy asfaltowej, dokończyć roboty brukarskie oraz wykończeniowie. – W celu wykonania pozostałych
robót niezbędne są odpowiednie warunki
atmosferyczne. Obecnie nie jest to możliwe – tłumaczył w połowie stycznia Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Joanna Oreł

| RUDA ŚLĄSKA

Przypomnijmy, że przez całą dobę działa Centrum
Zarządzania Kryzysowego, które pod bezpłatnym
numerem 800-158-800 przyjmuje zgłoszenia
dotyczące różnego typu zdarzeń w mieście, w tym
również problemów związanych z zalegającym
śniegiem lub śliskimi nawierzchniami.

powiadają ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda
z odśnieżaniem chodników. – To właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu
z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości
– tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. – We własnym zakresie
muszą też odśnieżać i likwidować lód z bramy oraz
podwórza swojej posesji, a także usuwać sople i zwa-

Na terenach miejskich za zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów odpowiadają
w zależności od dzielnicy różne ﬁrmy. W tym przypadku miasto również płaci za wykonane prace. Odśnieżanie
bądź posypywanie piaskiem lub drobnym kruszywem chodników przylegających do terenu gminy oraz ścieżek
rowerowych i parkingów odbywa się na bieżąco, stosownie do warunków pogodowych. Odśnieżanie lub
posypywanie powinno być wykonane w czasie trzech godzin po zaprzestaniu opadów. Zawarte w 2018 roku
umowy w tym zakresie obowiązują do 30 kwietnia 2020 roku.

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

Foto: AW

ły śniegu z dachu budynku oraz zabudowań gospodarczych znajdujących się na ich terenie. Odgarnięty przy tym śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów – zastrzega.
Zgodnie z przyjętą praktyką, zwały skutego lodu
należy umieszczać na poboczu, natomiast z uwagi
na wysokie koszty wywozu śniegu, miasto prowadzi wywóz w centrum, ale tylko w przypadku gdy
występują utrudnienia w ruchu.
Kontrolę stanu chodników prowadzi Straż Miejska, która odebrała w tym temacie już kilkadziesiąt
zgłoszeń. – Reagujemy na wszystkie zgłoszenia,
a właściciele nieruchomości niestosujący się do
obowiązku odśnieżania karani są mandatami. Mandat w takim przypadku to 100 zł i raczej nie stosujemy pouczeń. Chyba że widać, że teren był odśnieżany, a jego stan w momencie kontroli spowodowany
jest bieżącymi opadami – tłumaczy Henryk Szydłowski z rudzkiej Straży Miejskiej. – W ostatnim
czasie wiele sił wkładamy w to, aby na bieżąco kontrolować stan chodników, zwłaszcza w rejonach
przystanków autobusowych i miejsc szczególnie
uczęszczanych przez mieszkańców. Wszyscy dzielnicowi pracujący w terenie są szczególnie wyczuleni
na ten problem – dodaje.
Arkadiusz Wieczorek

Rondo jest jeszcze nieukończone, ale przejezdne z wyłączeniem ul. Brańskiego.

REKLAMY

Zima nie odpuszcza, a mrozy powracają. Zwały lodu na chodnikach i ulicach nie maleją oraz
powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i poruszaniu się pieszych. Kto za to odpowiada?
O ile odśnieżanie „świeżego” nie sprawia większych problemów, a i tak przy dużych opadach nie
wszystkie miejsca da się odśnieżyć od razu, to zalegające pod śniegiem warstwy lodu są bardziej kłopotliwe. Lód trudno usunąć, a to właśnie oblodzone
chodniki są najbardziej niebezpieczne. Skucie lodu,
tak samo jak odśnieżanie, należy do obowiązków
właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika. Warto w tym miejscu przypomnieć, że miasto
odpowiada wyłącznie za odśnieżanie dróg, których
jest zarządcą. Za utrzymanie przejezdności dróg
wewnętrznych, które nie są własnością gminy, od-

Foto: JO

Choć roboty nie dobiegły jeszcze końca to kierowcy mogą już jeździć przez rondo u zbiegu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego w Rudzie, które częściowe jest czynne. I na razie to tyle, bo aby sﬁnalizować wszystkie
prace, musi utrzymać się dobra pogoda.
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NOWY BYTOM

We love Kasia

NOWY BYTOM

Foto: UM Ruda Śląska

Maturzyści poloneza na rynku
zatańczyli w czwartek (24.01).

Foto: mat. pras.

Już po raz piąty rudzcy maturzyści zatańczyli
na Placu Jana Pawła II poloneza. Maturzystów poprowadzili wiceprezydent Michał Pierończyk oraz nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Mariola Mańka-Sgodzaj.
Maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości już
6 maja. W tym roku w Rudzie Śląskiej przystąpienie
do matury zadeklarowało 609 osób. Z kolei w szkołach
ponadgimnazjalnych w naszym mieście w klasach maPodczas koncertu wystąpiła ekipa z „Morcinka”.
turalnych uczy się ogółem 670 maturzystów – 351
osób w liceach i 319 osób w technikach.
Obecnie trwają studniówki. Natomiast od pięciu lat
W Domu Kultury w Bielszowicach w piątek
(25.01) odbył się koncert pod hasłem „We love Ka- maturzyści z rudzkich szkół studniówkowego polonesia”. Wystąpili aktorzy Atelier Sztuki z Zespołu Szkół za tańczą także wspólnie na rudzkim rynku. – Polonez
Ogólnokształcących nr 2 wraz z przyjaciółmi. Dochód
z koncertu zostanie przeznaczony na leczenie Kasi
Honorowicz. W ubiegłym roku podczas wakacji zdiagnozowano u Kasi chrzęstniakomięsaka.
Dziewczyna przeszła już wiele operacji, a także chemioterapię i radioterapię. Czeka ją dalsza, ciężka walka
Spektakle klasowe uczniów Zespołu Szkół Ogólnoo życie. Z inicjatywą zorganizowania koncertu dla na- kształcących nr 1 w Rudzie inspirowane tematem „Fantastoletniej rudzianki wyszli uczniowie „Morcinka”. Do stycznie nastrojeni” zostały wystawione po raz kolejny
świątecznego spotkania uczniowie zaprosili wielu przy- w Miejskim Centrum Kultury. Tym razem impreza odbyjaciół zarówno z rudzkich szkół, jak i katowickich Ślą- ła się z myślą o absolwentce szkoły – Magdzie, która
skich Technicznych Zakładów Naukowych. – Kasia to choruje na Zespół MELAS. – Pomiędzy spektaklami utarówieśniczka moich wychowanków. Młoda, aktywna lentowani uczniowie gimnazjum z klasy aktywności twórosoba. Cieszę się, że jej koledzy i koleżanki wykazują się czej zachwycili swoimi artystycznymi popisami – mówiła
taką postawą w tak trudnych chwilach – mówi Anna Bożena Bismor, nauczycielka szkoły i organizatorka wyMorajko-Fornal, która przygotowała występujących darzenia. – Całemu przedsięwzięciu towarzyszył kiermasz
uczniów. Podczas koncertu udało się zebrać 3470 zł.
książek oraz ciast, kartek, czy skrzacików zorganizowany
Kasia Honorowicz to 18-letnia mieszkanka Rudy przez bardzo sprawnie działający samorząd szkolny pod
Śląskiej. Od zawsze interesowała się sportem. Ma za przewodnictwem Aleksandry Pokornej – dodała.
sobą trzy lata treningów siatkówki, dziewięć lat tenisa
Podczas czwartkowego (24.01) wydarzenia zebrano
ziemnego, a jej obecną pasją jest karate, które z zami- ponad 3200 zł. – Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy okałowaniem trenuje od pięciu lat. To właśnie sport jest
tym, czego Kasi najbardziej brakuje podczas choroby.
Ogromną pasją dziewczyny jest także harcerstwo,
w którym aktywnie działa już ósmy rok. W drużynie
nauczyła się grać na gitarze. Poznała wspaniałych ludzi, którzy są dla niej drugą rodziną i wsparciem. AkW kościele ewangelicko-augsburskim w Wirku zaintualnie Kasia jest uczennicą drugiej klasy liceum augurowany został tegoroczny cykl „Twórczych piąto profilu angielski-matematyka-biologia. 
AW ków na Ficinusie”. Pierwszym w tym roku wydarzeniem
był koncert kolęd w wykonaniu Inicjatywy „Dajmy Ludziom Trochę Radości”. – Pomysł zrodził się w wyniku
zaproszenia jednego z domów dziecka do przygotowania
przez nas wieczoru kolędowego. Idea ta rozszerzyła się
na inne instytucje i zakłada wyjście z kolędą do ludzi
– wyjaśnił Adam Jonczyk, pomysłodawca akcji.
Przyjaciołom, którzy skupieni są wokół Inicjatywy
„Dajmy Ludziom Trochę Radości”, w miniony piątek
(25.01) w trakcie koncertu na Ficinusie towarzyszył
Henryk Czich, wokalista zespołu Universe. Była to oka-

Jasełka po rudzku
Foto: AW

Poloneza czas

na nowobytomskim rynku to już nasza rudzka tradycja.
Cieszy mnie to, że młodzi ludzie tak chętnie włączają
Rudzkie Jasełka odbyły się już po raz czwarty.
się w tę akcję. Dobrze się bawią, a przy tym czują się
w centrum uwagi. To taki relaks przed maturą, która
dla wielu z nich jest bardzo stresująca – podkreśla MaRudzkie Jasełka to już tradycja. W sobotę (26.01)
riola Mańka-Sgodzaj, inicjatorka wydarzenia.  AW w Miejskim Centrum Kultury można było podziwiać
nastrojowy spektakl, który przypomniał o klimacie minionych Świąt Bożego Narodzenia.
– Ideą naszych miejskich jasełek jest przede wszystkim to, żeby wykorzystać lokalny potencjał. Dlatego
pokazujemy naszych artystów – zespoły teatralne, zespoły muzyczne oraz tancerzy. Te jasełka pokazują, że
dzięki współpracy utalentowanych ludzi powstaje niezapomniane widowisko, które zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem publiczności. W jasełka co roku
włączają się też osoby publiczne, na przykład niektórzy
radni, którzy zawsze zaskakują nowymi kreacjami aktorskimi – podkreśliła Katarzyna Furmaniuk, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury.
Uczniowie zorganizowali wydarzenie
W jasełkach, które przypomniały rudzianom o wydaartystyczne z myślą o absolwentce ZSO nr 1.
rzeniach betlejemskiej nocy, wystąpiło kilkanaście zespołów. W tym m.in.: Grupa Teatralna „Moklandia”,
zję, by wyzwolić dobro we wspólnym działaniu. By po- Grupa Teatralna Bajkoland, chór św. Barbary, chór ze
czuć, że jesteśmy razem jako szkoła. Że każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 6, Zespół Pieśni i Tańca „Rumoże liczyć na pomoc bez względu na to, kiedy ukończył dzianie”, dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17, artyści
„Mickiewicza” – podsumowała Bożena Bismor.  AW z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa oraz radni i muzycy z rudzkiej szkoły muzycznej. Widowisko przygotowała Teresa Jonas.
AL

RUDA

Foto: mat. pras.

Fantastycznie nastrojeni

WIREK

Kolędowy wieczór na Ficinusie

zja dla mieszkańców do wspólnego kolędowania
w kończącym się już okresie Bożego Narodzenia. JO

Jasełka podczas gali zaprezentowały
dzieci z przedszkola nr 20.

Podsumowanie trzech konkursów świątecznych odbyło się w środę (23.01) w Młodzieżowym Domu Kultury. Jak co roku podczas uroczystości laureaci konkursów odebrali nagrody oraz zaprezentowali swoje talenty. – Na tegoroczną świąteczną galę składały się trzy
konkursy – XXIII Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych, XXII Festiwal Kolęd
i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” oraz Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Anioł 2018” – wymieniał Jerzy Mazurek, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. – W konkursach tych wzięły udział dzieci
i młodzież z rudzkich placówek oświatowych oraz kulturalnych. Te konkursy zawsze cieszą się dużym zaintereJasełka były świetną okazją, by się zintegrować.
sowaniem uczestników. Dzięki temu każdego roku możemy podziwiać niesamowite efekty ich pracy – dodał.
Pomiędzy wręczeniem nagród laureatom konkursów
po prostu zbliżają – podsumował. To jednak jeszcze nie
koniec świątecznego okresu w ośrodku, ponieważ ko- odbyły się występy utalentowanych mieszkańców naAL
lejne kolędowanie zaplanowano na 31 stycznia.  AW szego miasta. 

BYKOWINA

Kolędowanie w ośrodku
W Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie w piątek (25.01)
odbyły się jasełka oraz wspólne kolędowanie z udziałem podopiecznych placówki. Dzieci na scenie wspierał
muzycznie zespół „Od Serca” z halembskiego Ośrodka
dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.
– Kolędujemy co roku wspólnie z naszymi przyjaciółmi. Zaprosiliśmy też dzieciaki z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i ich rodziców – mówił Arkadiusz
Staisz, dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Bykowinie. – Dzięki takim spotkaniom mamy okazję pobyć razem, co jest bardzo ważne w naszej pracy. Dzieciaki lubią u nas przebywać.
Cieszymy się też zaufaniem rodziców. Takie spotkania

Foto: UM Ruda Śląska

Podczas koncertu wystąpił m.in. Henryk Czich.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Kobieta aktywna

Pod hasłem „Kobieta aktywna” odbyła się styczniowa edycja „Kina dla Kobiet”. Jak zawsze panie zebrane
w Kinie Patria miały okazję skorzystać z szeregu atrakcji przygotowanych specjalne z myślą o nich.
Zorganizowano m.in. wykład Powiatowego Urzędu
Pracy na temat możliwości uzyskania dofinansowań na
prowadzenie działalności gospodarczej oraz możliwości rynku pracy w Rudzie Śląskiej. O menopauzie opowiadał z kolei ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej,
dr Wojciech Cnota. Panie mogły też skorzystać z porad
kosmetycznych i dietetycznych. Na zakończenie wyświetlono film pt. „Kogel-Mogel 3”. Kolejne spotkanie
w „Kinie dla Kobiet” zaplanowano na 8 marca.  AW

Konkursy
podsumowane
Foto: UM Ruda Śląska

NOWY BYTOM

Panie jak zwykle tłumnie przybyły do Kina Patria.
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Prawie 3,7 mln zł przekazały władze Rudy Śląskiej na inwestycje w Szpitalu Miejskim. Podczas ostatniej sesji została podjęta uchwała w tej sprawie.
Pieniądze przeznaczone zostaną na remont Izby Przyjęć oraz tzw. wkład własny do termomodernizacji dwóch budynków. Ich ocieplenie będzie kosztowało ponad 3 mln zł, ale 85% kosztów kwaliﬁkowanych tej inwestycji pokryje Unia Europejska.

Kolejne inwestycje w Szpitalu Miejskim

– W ostatnich latach w temacie modernizacji szpitala dzieje się bardzo dużo. W ubiegłym roku gruntowny remont
przeszedł Oddział Kardiologiczny, do
nowych lokalizacji przeniósł się Oddział Neurologiczny oraz Laboratorium
Analityczne, uruchomiony został także
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Termomodernizacja obiektów publicznych to jeden z naszych priorytetów, przeszły ją już budynki szpitala
w dzielnicy Godula, teraz czas na Bielszowice – dodaje.
Termomodernizacja budynków A i B
Szpitala Miejskiego w Rudzie ŚląskiejBielszowicach rozpoczęła się pod koniec listopada ubiegłego roku. – Inwestycja ta możliwa jest dzięki środkom
pozyskanym przez szpital z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – podkreśla dr Katarzyna Adamek,
prezes Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o.
Koszt termomodernizacji budynków,
w których obecnie zlokalizowany jest

Oddział Psychiatryczny Ogólny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Psychiatrii Dziennej, to ponad 3 mln zł.
85% kosztów kwaliﬁkowanych pokryją środki pochodzące z Unii Europejskiej, pozostała część sﬁnansowana
zostanie z budżetu miasta.
W ramach projektu wykonane zostaną: docieplenie elewacji, dachu i piwnic, wymieniona zostanie stolarka
okienna i drzwi wejściowe oraz instalacje c.o. i c.w.u., a w obydwu budynkach
dobudowane zostaną windy. – Dzięki
termomodernizacji budynki A i B zyskają nowy, estetyczny wygląd, a realizacja
tego projektu przyczyni się także do polepszenia jakości powietrza i redukcji
emisji zanieczyszczeń – podkreśla
dr Katarzyna Adamek. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na
czerwiec 2019 roku.
Dodatkowo na dachach obydwu budynków w Bielszowicach zamontowanych zostało już ponad 100 ogniw fotowoltaicznych. To kolejna, po 60 rozlokowanych już na dachu solarach, inwestycja szpitala w odnawialne źródła
energii (OZE). Pozwoli ona w przyszłości obniżyć koszty zużycia energii

elektrycznej o około 200 tys. zł w skali
roku. Inwestycja będzie możliwa dzięki
pozyskanym środkom unijnym.
Z kolei w maju planowane jest rozpoczęcie gruntownego remontu Izby Przyjęć w Goduli. – Cała Izba Przyjęć zostanie zmodernizowana i przebudowana.
Wszystkie dotychczasowe pomieszczenia zmienią swoją funkcję. Remont odbywać będzie się etapami, tak by nie
zakłócać jej normalnego funkcjonowania – podkreśla dr Katarzyna Adamek.
Jeszcze w tym roku powstaną tam
cztery pokoje zabiegowe, trzy gabinety
lekarskie, pokój badań USG i dwie sale
obserwacyjne pacjentów, w tym jedna
dla pacjentów trudnych. Punkt rejestracji zostanie przeniesiony w okolice holu
głównego szpitala, co usprawni ruch pacjentów, jedynie pacjenci przywożeni
do szpitala przez karetki pogotowia traﬁać będą na Izbę Przyjęć od strony podjazdu do karetek. Zamontowany zostanie nowoczesny system kolejkowy
z wyświetlaczami w poczekalni i nad
gabinetami. Wszystkie pomieszczenia
będą klimatyzowane. W zmodernizowanej przestrzeni swoje miejsce znajdą
Izby Położnicza, Ginekologiczna i Neo-

natologiczna. Co ważne, realizacja tego projektu przyczyni się także do
lepszego skomunikowania Izby Przyjęć z częścią oddziałów szpitala. Dzięki temu m.in. neurologia i okulistyka
będą miały zdecydowanie lepszy dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Całkowity koszt tej inwestycji
to ponad 2,3 mln zł, z czego 1,8 mln zł
to środki z budżetu miasta.
Przypomnijmy, że w 2016 r. zakończyła się termomodernizacja sześciu
budynków Szpitala Miejskiego w dzielnicy Godula. Inwestycja obejmowała
m.in. docieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji c.o. oraz montaż paneli
słonecznych wraz z urządzeniami do
ogrzewania wody. Jej koszt wyniósł
prawie 5,7 mln zł, spółka uzyskała
doﬁnansowanie w wysokości ponad
4 mln zł z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wiosną 2018 roku gruntowny remont
przeszedł Oddział Kardiologiczny
Szpitala Miejskiego. Do dyspozycji pacjentów przeznaczono 28 łóżek, w tym
siedem łóżek intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Ponadto w Goduli
otwarte zostały nowe, wyremontowane
lokalizacje Oddziału Neurologicznego
wraz z Oddziałem Udarowym (32 łóżka, w tym sala intensywnego nadzoru
neurologicznego i sala intensywnego
nadzoru udaru) oraz Laboratorium Analitycznego, a w Bielszowicach uruchomiony został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zapewniający całodobową opiekę zespołu pielęgniarskiego oraz codzienną opiekę lekarską.
W 2017 roku miasto przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebudowę
i uporządkowanie architektoniczne
szpitala, a w 2018 roku 2,5 mln złotych
na dalsze inwestycje. W tym czasie
szpital ze środków własnych zrealizował inwestycje za ok. 1,5 mln zł.
IM

Termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej i 15 budynków mieszkalnych, przyłączenie 64 budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, zmiana ogrzewania w 142 lokalach, budowa 17 instalacji OZE czy rewitalizacja pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja – to tylko niektóre działania w ostatnich latach w Rudzie Śląskiej realizujące założenia Programu Ochrony
Środowiska. Rada Miasta przyjęła właśnie jego kolejną edycję, obejmującą lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Ruda Śląska chroni środowisko

– Pogodzenie rozwoju gospodarczego z troską o środowisko naturalne to
jeden z najważniejszych problemów
współczesnego świata. W skali naszego
miasta chcemy jak najlepiej zadbać
o ochronę środowiska, a kierunki działań w tym zakresie na najbliższe lata
określa przyjęty dokument – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Opracowanie programu poprzedziło zebranie szczegółowych danych,
m.in. z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz jednostek
realizujących zadania środowiskowe
na terenie miasta, w tym między innymi
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Nadleśnictwa Katowice,
Wód Polskich, a także większych podmiotów gospodarczych – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer, odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska
w mieście. – W październiku ubiegłego
roku udostępniliśmy projekt, do którego
każdy mógł składać uwagi i wnioski
– dodaje.
Cele i kierunki działań zostały w programie podzielone na dziesięć obszarów,
którymi są: ochrona klimatu i jakości

powietrza, zagrożenia hałasem, pola
elektromagnetyczne, gospodarowanie
wodami, gospodarka wodno-ściekowa,
zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, w tym leśne oraz
zagrożenia poważnymi awariami. Część
działań stanowi zadania własne miasta,
pozostałe, realizowane przez inne podmioty, są przez miasto monitorowane.
Program odnosi się również do zagadnień wspólnych dla wszystkich obszarów, jak adaptacja do zmian klimatu,
nadzwyczajne zagrożenia, działania
edukacyjne czy monitoring środowiska.
Jednym z kluczowych zagadnień jest
jakość powietrza, która stanowi problem
całego regionu. – Działania zaplanowane w tym zakresie obejmują m.in. kompleksową termomodernizację budynków
użyteczności publicznej, wspieranie
transportu rowerowego, rozwój transportu publicznego, modernizację dróg
gminnych, kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach, modernizację sieci ciepłowniczych czy rozbudowę systemu monitoringu powietrza
– informuje Ewa Wyciślik, naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.
Wyzwaniem, które również nie ogranicza się tylko do Rudy Śląskiej, jest
zagospodarowanie odpadów. – Pod tym
względem nasz program kładzie nacisk
na selektywną zbiórkę i odzysk odpadów
komunalnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest czy kontrolę przedsiębiorców w zakresie przestrzegania
obowiązków związanych z gospodarką
odpadami – mówi Ewa Wyciślik.
Z kolei w obszarze gospodarki wodno-ściekowej program zakłada budowę,
rozbudowę i modernizację zarówno infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i urządzeń służących do przesyłu i oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowywania osadów ściekowych oraz systemów
sterowania, monitoringu i przesyłania
danych.
Ze względu na charakter miasta istotny jest również obszar zasobów geologicznych i terenów poprzemysłowych.
Tutaj najważniejsze zadania to rewitalizacja i rekultywacja (w tym zagospodarowanie krajobrazowo-przyrodnicze,
rekreacyjne oraz na cele inwestycyjne)

terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz monitorowanie realizacji
zobowiązań przedsiębiorców z tytułu
szkód górniczych na terenie miasta.
Wśród zagadnień horyzontalnych,
wspólnych wszystkim obszarom programu, na pierwszy plan wysuwa się edukacja ekologiczna. – Nawet najlepszych
założeń nie da się w pełni zrealizować
bez współpracy ze strony mieszkańców.
A ta możliwa jest tylko wtedy, gdy mają
oni wysoką świadomość ekologiczną
i są przekonani o konieczności działań
na rzecz ochrony środowiska – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dlatego tak ważna jest edukacja, zwłaszcza
wśród najmłodszych mieszkańców, którzy nie tylko stosują później przekazywane im zasady, ale również znakomicie
motywują do tego dorosłych – dodaje.
Przy tworzeniu Programu Ochrony
Środowiska ważne było odniesienie jego treści do zapisów innych miejskich
dokumentów o strategicznym i programowym charakterze. – Z jednej strony
mówimy tu o dokumentach szerszego zakresu, jak Strategia Rozwoju Miasta
na lata 2014-2030 czy Gminny Program
Rewitalizacji do 2030 roku, a z drugiej

dokumentach związanych stricte z ochroną środowiska, jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ograniczenia
Niskiej Emisji czy Program Ochrony
Środowiska przed Hałasem – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Opracowanie programu na lata 20192022 było też okazją do analizy działań
przeprowadzonych w ramach realizacji
dotychczasowego POŚ. Wśród nich
znalazły się m.in.: termomodernizacja
34 budynków użyteczności publicznej,
przyłączenie 64 budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, modernizacja 28 odcinków sieci cieplnych przesyłowych i wewnętrznych sieci osiedlowych, zmiana ogrzewania w 142 lokalach ogrzewanych paliwem stałym, termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych, budowa 9 odcinków instalacji
oświetlenia ulicznego, w tym instalacja
169 nowych opraw, budowa 17 instalacji OZE, budowa lub rozbudowa 31 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przyłączy kanalizacyjnych o długości
11,84 km oraz 5,3 km sieci kanalizacji
deszczowej, a także rewitalizacja pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja.
WG
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W Rudzie Śląskiej z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa oraz dbałość o utrzymanie porządku publicznego. Świadczą o tym liczby – w porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba
wszczętych postępowań, kradzieży samochodów czy zniszczenia mienia. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność sprawców
przestępstw. Efekty pracy rudzkich funkcjonariuszy w 2018 roku zaprezentował podczas rocznej odprawy miejski komendant policji – insp. Grzegorz Strzęciwilk.

Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców

Jak podkreślił komendant, w ubiegłym roku podejmowanych było wiele
działań i akcji, był to rok intensywnej
pracy. – Najważniejszym wnioskiem wynikającym ze statystyk jest fakt, że
w przeciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy znaczący spadek postępowań
prowadzonych przez rudzką policję
– poinformował komendant Grzegorz
Strzęciwilk. – W roku 2014 wszczęto ich
prawie 4 tys., a w 2018 r. postępowań
było nieco ponad 2,7 tys. – podał.
Zmalała również liczba postępowań
w zakresie samych przestępstw kryminalnych. W 2014 roku odnotowano ich
3180, a w 2018 już tylko 2043. Oznacza
to, że ich liczba spadła o około połowę,
przy czym ich wykrywalność poprawiła
się z 56 do ponad 67 procent. – Nasze
działania w roku 2019 będą kontynuacją wyzwań i zamierzeń, podjętych
w roku ubiegłym. Priorytetem dla nas
jest bezpieczeństwo na drogach oraz
ograniczenie przestępczości kryminalnej. Kładziemy także nacisk na pracę
dzielnicowych w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – zapowiedział komendant.
Wytrwała praca funkcjonariuszy
rudzkiej jednostki Policji na rzecz
mieszkańców przyniosła efekty w postaci wzrostu aktywności w ujawnianiu
przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców
(wykrywalność w roku 2018 w przypadku przestępstw narkotykowych wyniosła prawie 98%, w przypadku gospodarczych prawie 95%). – Na przestrzeni
ostatnich lat obserwujemy spadek liczby
przestępstw kryminalnych czy też kradzieży samochodów, co pozwala mi
stwierdzić, że w Rudzie Śląskiej można
czuć się bezpiecznie – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam na-

dzieję, że wzorem lat ubiegłych, współpraca garnizonu policji z innymi służbami wspierającymi w mieście będzie nadal tak wzorowa i owocna – zauważyła.
Pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa miasta mają z pewnością dodatkowe patrole prewencyjne kierowane w rejony zagrożone. W ubiegłym roku było ich ponad 300. – W trakcie ich
przeprowadzania ujawniono prawie
850 wykroczeń, wylegitymowano ponad
1,7 tys. osób, skontrolowano 431 pojazdów, przeprowadzono 250 kontroli stanu trzeźwości, 260 interwencji, a także
zatrzymano na gorącym uczynku siedmiu sprawców – wylicza asp. Arkadiusz
Ciozak, oficer prasowy rudzkiej KMP.
Wysoki poziom bezpieczeństwa to
również wynik kolejnego porozumienia
z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki umowie miasto było
kontrolowane przez 148 dodatkowych
patroli prewencyjnych. Służbę pełniło
w nich 148 funkcjonariuszy oraz 296
słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację
tego przedsięwzięcia miasto przekazało
Szkole Policji 20 tys. złotych.
Sytuacja nie przedstawia się tak dobrze w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Rok 2018 zamknięto liczbą
125 wypadków oraz ponad 1,3 tys. kolizji. To delikatny wzrost w stosunku
do roku 2017. – Na szczęście zmalała
liczba nietrzeźwych kierowców – informuje komendant miejski policji. To
z pewnością efekt regularnych badań na
spożycie alkoholu. Pion ruchu drogowego nałożył o wiele mniej mandatów.
Ogółem było ich nieco ponad 5,5 tys.,
a np. w roku 2016 nałożono ich prawie
11 tys. Policjanci udzielili w 2018 roku
pouczeń w 5 tys. przypadków. – Staramy
się poprzez różne akcje zwiększać świadomość tego, jak być bezpiecznym na dro-

Podczas rocznej odprawy rudzcy policjanci podsumowali 2018 r.
dze. Do najbardziej popularnych inicjatyw należą spotkania policjantów z przedszkolakami. Budujący jest fakt, że według
danych za rok 2018 liczba wypadków,
w których sprawcami byli piesi, spadła do
13, rok wcześniej było ich 19 – dodaje.
Do innych akcji społecznych prowadzonych przez rudzką komendę należą: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny
Senior”, „Nie dla prędkości” czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”. W sumie w ubiegłym roku w ramach działań
z zakresu profilaktyki zrealizowano 640
spotkań głównie z dziećmi, młodzieżą
oraz seniorami, w których brało udział
ponad 16 tys. mieszkańców. Warto również pamiętać, że w tym roku po raz kolejny będzie można korzystać z działań
realizowanych przez policjantów w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.
Na spotkaniu omówiono również
aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz
więcej mieszkańców. Najczęściej zgła-

szane w ten sposób wykroczenia to:
przekroczenie dozwolonej prędkości
(528 potwierdzonych zgłoszeń), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (134 zgłoszenia)
oraz nieprawidłowe parkowanie (35 potwierdzonych zgłoszeń).
Ważnym zadaniem z zakresu bezpieczeństwa było zabezpieczenie szczytu
klimatycznego ONZ, odbywającego się
w Katowicach. Czterokrotnie powoływano do tego celu Nieetatowe Pododziały
Prewencji. – W działaniach z tego zakresu
brało aktywny udział 83 funkcjonariuszy
z Rudy Śląskiej – mówi Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej komendy.
– Rudzka komenda policji może liczyć na współpracę z miastem – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.
– Tylko w ubiegłym roku jej działania
wsparliśmy kwotą blisko 400 tys. zł
– zauważyła. Największe środki (150
tys. zł) przekazano na remont i modernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na

dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów, a 100 tys. zł na realizację
służb ponadnormatywnych. Z kolei za
14 tys. zł zakupiono urządzenie Dräger
Alcotest 9510 IR do pomiaru zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
W ujęciu statystycznym, każdego
dnia 2018 roku policjanci w Rudzie Śląskiej średnio przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 36 interwencji, dokonali zatrzymania dwóch osób poszukiwanych
i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, spędzili 380 godzin w służbie
patrolowej, 246 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 117 osób, ujawnili
38 wykroczeń, organizowali dwa spotkania profilaktyczne, w których średnio
brały udziały 44 osoby.
Przypomnijmy, że na terenie Rudy
Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska
Policji oraz pięć komisariatów. W komendzie pracuje 131 osób, a w poszczególnych komisariatach – 200. Obecnie
14 wakatów czeka na obsadzenie.  BP

27 tysięcy godzin przepracują w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni z Rudy Śląskiej. Chodzi o sześćdziesięciu klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć
w tzw. pracach społecznie użytecznych. W ich trakcie będą wykonywać roboty remontowe, porządkowe i konserwatorskie. Prace rozpoczną się 4 lutego, a zakończą się 13 grudnia tego roku.

Społecznie użyteczni

W Rudzie Śląskiej mieszka 406 potencjalnych uczestników prac społecznie
użytecznych, czyli bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Warunkiem
uczestnictwa w programie jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z drugim profilem pomocy
(profil nadawany jest przez PUP). Kolejny warunek to korzystanie ze świadczeń
pomocy społecznej. Osoby, które chcą
podjąć prace społecznie użyteczne, nie
mogą jednak posiadać prawa do zasiłku.

– Prace społecznie użyteczne są formą
aktywizacji zawodowej bezrobotnych
klientów pomocy społecznej, polegającą
na tworzeniu i wzmacnianiu nawyków
związanych z zatrudnieniem, dyscypliną
pracy przy jednoczesnym uzyskiwaniu
przez nich zarobku – tłumaczy Krystian
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
W zależności od predyspozycji uczestnicy prac społecznie użytecznych biorą
udział w różnego rodzaju pracach. Są to
prace budowlano-wykończeniowe (np.
skuwanie tynków, wynoszenie gruzu,

Rudzki Informator Samorządowy

proste prace hydrauliczne), pomocnicze
przy robotach remontowo-budowlanych
(przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowe (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników), porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów
oraz obsłudze urządzeń pralniczych,
a także prace szwalnicze czy proste prace krawieckie.
– Prace te wykonywane są w Rudzie
Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które sta-

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

nowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności
lokalnej – zaznacza Krystian Morys.
– Zadania te wykonywane są także
w mieszkaniach chronionych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej lub innych lokalach
i miejscach wskazanych przez Urząd
Miasta – dodaje.
W 2018 roku MOPS zaproponował do
prac społecznie użytecznych 356 osób.
Z tego 76 osób otrzymało skierowanie
z Powiatowego Urzędu Pracy, jednak
prace te podjęło tylko 55 osób. Prace po-

legały na: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, remontach mieszkań, które
znalazły się w zasobach MOPS-u, porządkowaniu piwnic przynależnych do
tych mieszkań, wymianie mebli w tych
mieszkaniach oraz pracach porządkowych na terenie MOPS-u. Realizacja
prac społecznie użytecznych w Rudzie
Śląskiej została ujęta w Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych
Miasta Ruda Śląska w ramach programu
„Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno-zawodowa bezrobotnych
klientów MOPS”.
AL
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
LUTY 2019 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach
organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.
ORGANIZACJA

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

MIEJSCE

Osiedlowe Kino OKO

6.02.2019 r., godz. 17.00-19.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21,
ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora – zabawa karnawałowa

21 lub 22.02.2019 r., godz. 16.00-20.00

Treningi do tańca „One Bilion Rising”

od 29.01.2019 r., wtorki i czwartki
godz. 17.00-18.00, finał – 14.02.2019 r.

Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Country”

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko

wtorki i czwartki, godz. 18.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”, ul. Sztygarska 9
41-705 Ruda Śląska (Bykowina), tel. 503-954-266

Zespół wokalny „Fermata”

Śpiewaj z nami!
Zapraszamy

piątki, godz. 9.00-11.00

Salki parafialne Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rudzie Śląskiej (Bykowina)

wykłady – Usługa elektroniczna e-PIT
– Karina Bibrzycka

7.02.2019 r., godz. 15.00

SOCJOLOGIA – dr Wanda Witek-Malicka

21.02.2019 r., godz. 15.00

SEMINARIUM – Lekarze bez granic
– dr Anna Łuczyńska

15.02.2019 r., godz. 15.00

Akademia filmowa
– film „Kogel-Mogel 3 Misz Masz”

1.02.2019 r., godz. 17.00

Kino Patria, ul. Chorzowska 3,
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KLUB SENIORA

poniedziałki, godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej
ul. P. Niedurnego 69, 41-709, Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KLUBO-KAWIARENKA UTW
„BĄDŹMY RAZEM”

wtorki, godz. 11.00-13.00

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las),
tel. 32 244-20-80

Zabawa karnawałowa

14.02.2019 r.
wyjazd godz. 14.00

Restauracja „Biały Dom”
Paniówki

Fundacja Aktywni
Społecznie „AS”

RUDZKI UNIWERSYTET
TRZEC IEGO WIEKU
/RUTW/
tel. 32 244-20-80

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
– Koło nr 3 Sekcja Godula

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”, ul. Sztygarska 9
41-705 Ruda Śląska (Bykowina), tel. 503-954-266

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las),
tel. 32 244-20-80

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc marzec do dnia 15 lutego 2019 r.
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl
Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

| Polecamy
Gillian McAllister

Wszystko oprócz prawdy

Czy zdarza Ci się sprawdzać telefon partnera?
Czy masz do tego prawo?
I czy jesteś przygotowana na to, co tam znajdziesz?
Wszystko zaczęło się od wiadomości. Do której Rachel nawet nie chciała zajrzeć. Kocha Jacka. Spodziewa się jego dziecka. Ufa mu bezgranicznie.
Ale co się stało, to się nie odstanie. Rachel nie cofnie czasu i nie uwolni się od myśli, które nie dają jej
spokoju po tym, co przeczytała.
Dlaczego Jack kłamie na temat swojej przeszłości? Co właściwie ukrywa? I czy Rachel ma prawo za
wszelką cenę dociekać prawdy, zwłaszcza że sama nie
gra w otwarte karty?

Stanisław Grzesiuk

J.D. Robb

Katarzyna Puzyńska

Rodzanice

Klawo, jadziem!

Tym razem porucznik Eve Dallas z nowojorskiej policji musi
znaleźć mordercę, który niemal na jej oczach zadał śmiertelną ranę znanej autorce popularnego programu telewizyjnego, przedstawiającego pikantne plotki o celebrytach.
Utrzymany we francuskim stylu bar Du Vin w centrum
Manhattanu nie należy do lokali, które chętnie odwiedzałaby Eve Dallas, szefowa Wydziału Zabójstw nowojorskiej
policji. Zresztą w takich miejscach rzadko dochodzi do rozlewu krwi. Ale pewnego zimnego lutowego wieczoru zostaje
tam zamordowana Larinda Mars, dziennikarka prezentująca
w swoim programie plotkarskie wiadomości z życia bogatych
i sławnych osób. W trakcie śledztwa okazuje się, że ofiara
z całym cynizmem szantażowała bohaterów kompromitujących historii, jakie udało jej się odkryć. I oto teraz ktoś śmiertelnie ugodził ją nożem.

Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy maleńkich
Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia uwolni z dawna uśpionego demona. Tymczasem na zamarzniętym,
smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało
zamordowanej dziewczyny. Jest przykryta kocem. Gdyby
nie to, że jakieś zwierzę poszarpało jej rękę, wyglądałaby,
jakby spokojnie spała. Tego samego dnia umiera pewna
dziennikarka. W ostatnich słowach przestrzega byłą komisarz Klementynę Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce
emerytowana policjantka znika bez śladu… Pojawiają się
sugestie, że to Kopp dokonała zbrodni. Tylko aspirant Daniel Podgórski wierzy, że dawna koleżanka jest niewinna.
Jaki sekret skrywa sam Podgórski? Dlaczego odpowiedzi
warto szukać w szklanej kuli?

Nieznane opowiadania i felietony barda warszawskiej ulicy.
Czytelnicy pokochali Stanisława Grzesiuka – autora kultowej trylogii – za humor, honor i prawdę.
Nikt poza najbliższymi nie wiedział jednak, że pisał
on także inne teksty. Zebrane po raz pierwszy w
tym tomie niepublikowane opowiadania, felietony
o ukochanej Warszawie i wybrane piosenki pokazują
niepospolity talent i charakter króla szemranych ulic.
Czyli wszystko to, co w pisarstwie Stanisława Grzesiuka najlepsze.
Czytelnicy po raz pierwszy będą mogli też zajrzeć
do rękopisów, niepublikowanych zdjęć i rodzinnych
pamiątek. No i klawo, jadziem!

Sekrety i śmierć
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GÓRNIKU!

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu,
zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi
o powierzchni 18m2(*) każdy, położonymi na działce stanowiącej własność gminy
Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 3.1-2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja,
w dzielnicy Nowy Bytom organizowany w trzech niżej podanych terminach:

Lp.

Garaże

Termin
przetargu

Stawka
wywoł.
(netto
/zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin oględzin lokalu
/garażu

1

o numerach:
1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 30

20.02.2019 r.
godz. 11.00

3,00

500,00

11.02.2019 r.
godz.
11.00-12.00

2.

o numerach:
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 43, 44, 49,
55, 56

25.02.2019 r.
godz. 11.00

3,00

500,00

11.02.2019.r.
godz.
11.00-12.00

3.

o numerach:
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,
66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
76, 78, 79, 80, 81

28.02.2019 r.
godz. 11.00

3,00

500,00

11.02.2019.r.
godz.
11.00-12.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej
w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m

2

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Maja 218, pokój nr 32
(świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem
na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30,
czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do
13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu ...02.2019 r. na garaż nr ….).
Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
•
być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,
•
nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
•
złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych
względem Miasta Ruda Śląska,
•
dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218,
41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenie w terminie:
•
do dnia 15.02.2019 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 1,
•
do dnia 19.02.2019 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 2,
•
do dnia 23.02.2019 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 3;
•
data wpływu wadium na konto Organizatora przetargu w wyżej podanych terminach.
•
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,
•
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie
korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli.
W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie
(wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte
na czas oznaczony do 9 lat.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33
w. 744.

informuje
o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu
lokalu mieszkalnego
usytuowanego
w budynku
mieszkalnym
na terenie Miasta
Ruda Śląska:
– ul. Grodzka 1/6
stanowiącego
własność Gminy
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na
rzecz jego najemcy.

KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

Firma

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2,
114 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda I, trzypokojowe, 48 m2, 125
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, gotówka, tel. 730-770-900.

Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.

Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Niedzieli, 38 m2,
78 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.
nieruchomosci.pl.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.
Szybka gotówka z dostawą do
domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 348-61-68,
504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele,
instalacje c.o. Tel. 784-699-569.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów. Szybko i solidnie. Tel. 519-639121.

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

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA,
ul. Solidarności od 89 m2, WIREK,
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA
„Paryż” od 125 m2. Pomagamy uzyskać
kredyt. Tel. 691-523- 055.
Mieszkanie na sprzedaż – Bykowina, ul. Sławika – 3 pokoje
– 107.000 zł. Tel 668-845-818,
www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 887-877-189.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fhutechnika.pl, tel. 785-720563. Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.
Do wynajęcia lub sprzedania wyremontowany lokal w Halembie, Leśna
(ogródek, zaplecze). Tel. 662-587-890,
664-129-662.
Halemba: wynajmę mieszkanie, 40
m2 kamienica, ogród, dobry stan. Tel.
691-267-689.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg.
DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 784612-706, 788-266-235.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781989-873.
Firma budowlana z Zabrza zatrudni,
pracowników
ogólnobudowlanych,
elektryków, instalatorów wod.-kan.
i c.o. Prawo jazdy kat. B mile widziane.
Kontakt tel. 32 740-91-63, 604-908300.
WPBK-BIS-EXPORT sp. o.o. zatrudni
górników pod ziemią do wykonywania
prac na terenie kopalni Bielszowice.
Tel. 883-953-430.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanitariusza-noszowego
i ratownika medycznego. NZOZ
Paktor, tel. 32 771-71-02, praca@
paktor.com.pl.
Zatrudnimy pomocnika mechanika samochodowego z prawem
jazdy.Paktor s.c., paktor@o2.pl lub
tel. 32 771-71-07.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 32
243-65-99.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Kupię wszelkie starocie od igły po
szafę. Tel. 603-280-675.
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Lekkoatletyka

Szesnaście medali dla Pogoni
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Piłka ręczna

Sukces szczypiornistek

Młodzi
lekkoatleci
wykazali
się dobrą
formą
na zawodach
w Ostrawie.
Aż szesnaście medali zdobyli zawodnicy TL Pogoń
Ruda Śląska w Ostrawie. Podczas Halowych Mistrzostw
Śląska Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów wywalczyli oni złote, srebrne i brązowe krążki.
Złote medale zdobyli: Przemysław Kozłowski
(600 m i 200 m), Patrycja Suchowiecka (1000 m), Dawid Chlebisz (trójskok) i Alina Krzystolik (trójskok).

Srebrne medale zdobyli: Sabina Pohl (60 m) i Dawid
Chlebisz (skok wzwyż). Z kolei brązowe medale wywalczyli: Mateusz Jania (skok wzwyż), Bruno Młynarski (skok wzwyż), Szymon Pilch (skok wzwyż), Kamila
Białobrzewska (skok wzwyż), Alina Krzystolik (skok
w dal), Zofia Tkocz (200 m), Sabina Pohl (200 m) oraz
Wiktoria Synowiec (600 m) i Dawid Bubała (300 m).

Biathlon

Udany start biathlonistki
Oliwia Suchy to młoda biathlonistka, która mimo
tego, że ma dopiero 12 lat to już może pochwalić się
wieloma sukcesami w tej dziedzinie sportu. Swoją dobrą formą wykazała się podczas Pucharu Polski w Biathlonie „Celuj w Igrzyska”, które odbyły się w Dusznikach Zdroju. Młoda rudzianka zajęła w nich trzecie
oraz piąte miejsce.
W sobotę (19.01) Oliwia zajęła 3. miejsce w sprincie
w kategorii młodziczek młodszych z bezbłędnym strzelaniem. Natomiast w niedzielę (20.01) również w sprincie zajęła 5. miejsce z bezbłędnym strzelaniem. Zawodniczka startowała z rocznikiem 2006 i 2005 w kategorii młodziczka młodsza.
Rudzianka trenuje już od pięciu lat pod okiem trenerów Agnieszki Cyl i Michała Cyla i na co dzień ćwiczy

Miniony weekend dla szczypiornistek bielszowickiej Zgody był bardzo udany. W hali klubu odbyła się
kolejna edycja śląsko-morawskiej ligi. Na zawody
zjechały czołowe zespoły ze Śląska oraz drużyny
z Poruby i Witkowic.
– Zgodę reprezentowały zespoły dziewcząt oraz
dziewcząt młodszych. Drużyna dziewcząt bez porażki
zajęła pierwsze miejsce w turnieju, natomiast dziew-

częta młodsze w meczu finałowym musiały uznać wyższość drużyny z Poruby – komentuje Józef Szmatłoch,
trener zawodniczek. – Ponadto Natalia Gardian
i Wiktoria Kot zostały najskuteczniejszymi zawodniczkami w swoich kategoriach, a wyróżnienia otrzymały Sara Godula oraz Aleksandra Macioł – dodaje.
Trenerami zespołów są Józef Szmatłoch i Adam
Michalski.

Łucznictwo

Łucznicy na zawodach w Kielcach

Młoda rudzianka popisała się dobrą formą
podczas zawodów w Dusznikach Zdroju.

Rudzcy
łucznicy
dobrze
zaprezentowali
się na ostatnich
zawodach.

w klubie UKS Statima Biathlon Team w Chorzowie.
Jej wcześniejszy sukces to zdobycie pierwszego miejsca w Pucharze Polski w Kościelisku.

Szachy

Szachowe rozgrywki
W sobotę (26.01) Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie zamienił się w wielką szachownicę. Ponad 60 zawodników wzięło udział w rozgrywkach VIII Turnieju
Szachowym o Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej. Zawody skierowane były do trzech grup wiekowych
– dzieci do lat 13, dzieci do lat 10 i dzieci do lat 8.
Młodzi szachiści niestrudzenie przez kilka godzin
w skupieniu walczyli o najlepsze wyniki. Organizatorami turnieju byli UKS Pałac Młodzieży w Katowicach
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.
Wyniki: Kategoria Open A do lat 13: 1. miejsce
– Jakub Herwy, 2. miejsce – Kamil Kotowicz, 3. miejsce – Kacper Karut. Kategoria Open B do lat 10:
1. miejsce – Maciej Hryniewicz, 2. miejsce – Jeremi We-

Pierwsze
i drugie
miejsce
to kolejne
sukcesy
zawodniczek
Zgody.

Młodzi szachiści przez kilka
godzin w skupieniu grali w szachy.
sołowski, 3. miejsce – Wojciech Tim. Kategoria Open C
do lat 8: 1. miejsce – Tomasz Gawron, 2. miejsce – Stanisław Kisieliński, 3. miejsce – Lena Kołodziej.

Pierwsze zawody halowe w tym roku okazały się
owocne dla rudzkich łuczników. Podczas XXVII Memoriału Trenerów „Stelli” Kielce w Łucznictwie nasi
zawodnicy wystrzelali kolejne medale.
– W sobotę skonfrontowaliśmy naszych podopiecznych z zawodnikami świętokrzyskich i małopolskich
klubów, startując na zawodach w Kielcach. Nasza ekipa liczyła dwunastu zawodników i trzech trenerów. Były to pierwsze w tym roku zawody halowe, a dla nas
ważny sprawdzian formy sportowej – podkreślił Rafał
Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. – Trzeba przyznać, że jak na środek okresu przygotowawczego, uzyskaliśmy zadowalające wyniki. W efekcie zawodnicy
Grot-u zdobyli aż osiem medali, w niektórych katego-

riach zajmując wszystkie trzy miejsca na podium. Do
Halowych Mistrzostw Polski zostało jeszcze trochę czasu. Po drodze mamy kilka startów kontrolnych. Liczymy
na to, że forma będzie rosła i osiągnie szczyt podczas
najważniejszych zawodów sezonu – dodaje.
WYNIKI
Kategoria dzieci starsze: 1. miejsce – Pola Paczyńska, 2. miejsce – Karolina Grudzień, 3. miejsce – Kinga Ratyńska, 5. miejsce – Hania Kuś. Kategoria młodziczki: 1. miejsce – Natalia Lepa, 2. miejsce – Dominika Brzezina, 3. miejsce – Dominika Ratyńska. Kategoria młodzicy: 1. miejsce – Jakub Sroka, 2. miejsce
– Adrian Szłapak, 6. miejsce – Mateusz Synowiec. Kategoria kadeci: 6. miejsce Marcin Lesiński
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informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy: ulicy 1 Maja,
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejącą drogę dojazdową, parking i ekspozycję nagrobków, ulicy
Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, ulicy 1 Maja, która
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek przydomowy, ulicy Karola Goduli, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek gastronomiczny.

www.wiadomoscirudzkie.pl

REKLAMA| 30.01.2019

12

Zima to czas, kiedy część kierowców ,,odpuszcza” sobie dbanie o niektóre elementy pojazdu i woli poczekać do wiosny. Tymczasem nic bardziej błędnego. Sól, śnieg
oraz błoto na drogach prędzej, czy później dawać będą się we znaki podczas jazdy samochodem. Z kolei klimatyzacja, która przez zimę będzie zaniedbywana, może
niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie, kiedy zostanie ponownie uruchomiona w cieplejsze dni. Kolejna sprawa to zbieżność kół. Niestety głównym powodem jej
rozregulowania jest stan dróg, który pogarsza się w okresie zimowym. Zamiast unikać wykonania niektórych prac, warto więc już teraz pomyśleć o zadbaniu o cztery
kółka. Można to zrobić przy pomocy specjalistów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, która należy do Centrum Motoryzacyjnego BS Auto-Bud.

Zadbaj zimą o samochód

Wielkimi krokami zbliżają się ferie
zimowe, kiedy to część kierowców wraz
z rodziną spędza czas poza domem.
A przecież bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich jest najważniejsze. By
mieć jego gwarancję, można skorzystać
z usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. – Jeżeli chodzi o podstawowe
elementy, dzięki którym nasza jazda będzie bezpieczna, radzimy sprawdzić
zbieżność kół. Na pomiar warto umówić
się zwłaszcza w kilku przypadkach
– m.in. gdy widzimy, że opony zbytnio
się ścierają; samochód ściąga na boki
lub też nim zarzuca; kierownica jest
skręcona, podczas gdy samochód jedzie
prosto; pojawiają się problemy przy kierowaniu lub wykonywaniu manewrów,
czy w momencie, gdy kupiliśmy używany
samochód lub uderzyliśmy kołem o krawężnik lub przeszkodę – wylicza Michał
Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
Mierzenie geometrii kół w technologii 3D, które oferuje stacja w Goduli,
jest najbardziej precyzyjne i miarodajne.
Odbywa się to poprzez wykorzystanie
kamer pomiarowych, a wyniki badania
wyświetlane są na monitorze. Pracownik może więc zlokalizować dokładnie,
w których miejscach występuje problem.
Na miejscu można go także rozwiązać.
Ustawienie zbieżności w Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA

kosztuje 80 zł, natomiast geometria
(zbieżność kół oraz wszystkie parametry ustawienia kół) to koszt 150 zł.
Przy okazji wizyty w OMEDZE warto także skorzystać z serwisu klimatyzacji. Dlaczego to ważne również teraz,
gdy temperatury za oknem są z reguły
poniżej zera? – Przez to, że zimą praktycznie w ogóle nie używa się klimatyzacji, wielu kierowców zapomina o niej,
a powinni oni przynajmniej raz w miesiącu ją uruchomić, nawet przy niskich
temperaturach. I o tym obowiązku, biorąc pod uwagę nasze zdrowie, musimy
pamiętać sami – podkreśla Szczepan
Mańka, diagnosta Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA. – Jeżeli
klimatyzacja przez zbyt długi czas nie
jest serwisowana ani uruchamiana, to
z płynu mogą wytrącić się smarne do-
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datki i nie będą spełniać one swojej
funkcji – dodaje.
Regularny serwis klimatyzacji to odgrzybienie i czyszczenie klimatyzacji,
a także sprawdzenie szczelności i wymiana czynnika chłodzącego, ponieważ rocznie ubywa go ok. 10-15 proc. Warto też
pamiętać o wymianie filtra kabinowego
oraz kompresora. Podstawowy serwis klimatyzacji w OMEDZE kosztuje 100 zł.
Do tego dochodzą koszty wymiany czynnika chłodzącego (30 zł za każde 100 gramów).
Nie tylko na komfort, ale również na
bezpieczeństwo ma wpływ czystość pojazdu. Zimowy czas nie oznacza wakacji
od myjni. – Sól, która pojawia się na drogach, niszczy nadwozie i układ wydechowy, a także może powodować dziury w tłumikach. Służby drogowe wykorzystują

różnego typu substancje do walki ze śniegiem i lodem. Przez żwir na lakierze mogą
pojawić się odpryski. W okolicach nadkoli
często zamarzają bryły pełne drogowego
brudu. Do tego dochodzi ciągła wilgoć.
Niestety, gruba warstwa zanieczyszczeń
nie chroni ani karoserii, ani podwozia
przed korozją czy uszkodzeniami. Trzeba
bardzo mocno zadbać o te części pojazdu
– wyjaśnia Michał Kozłowski.
Z kolei, by uniknąć pogodowych konsekwencji zimy dla naszego samochodu,
warto wybrać się do myjni bezdotykowej,
która także działa na stacji OMEGA w Goduli. Pracuje ona na pięciu programach,
gwarantując w ten sposób czystość samochodu. Stosowane w myjni środki są bardzo dobre i w pełni bezpieczne, a zarazem
na tyle silne, by usunąć nawet największe
zabrudzenia. – Korzystam od kilku lat
z myjni w OMEDZE, bo po pierwsze znajduje się ona bardzo blisko mojego domu,
ale przede wszystkim dlatego, że szybko
i skutecznie mogę umyć tutaj auto. Przekonuje mnie także cena, która jest naprawdę konkurencyjna – ocenia pan Marcin, kierowca z Goduli. – To jedna z najnowocześniejszych myjni bezdotykowych
na Śląsku. Została ona skonstruowana
w taki sposób, aby zapewnić najlepszą
jakość mycia w możliwe najkrótszym
czasie. Jednocześnie zastosowanie nowatorskich rozwiązań gwarantuje ochronę środowiska oraz możliwość zmniejszenia kosztów utrzymania myjni, co
z kolei przekłada się na niższe ceny mycia (60 sekund na myjni kosztuje zaledwie 1 zł – mycie zasadnicze + spłukiwanie) – podsumowuje Michał Kozłowski.
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