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Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

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

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
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ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI W NARKOZIE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
24 lipca 2019 r. (środa) numer 28/1382
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta
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EKOLOGIA

Wymień piec na bardziej ekologiczny
Taki wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, o ile posiada tytuł
prawny do mieszkania, budynku jednorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej.
Dokumenty przyjmowane są od 2 stycznia
do 30 września każdego roku, a Wydział
Ochrony Środowiska rozpatruje je w ciągu
tygodnia od otrzymania. Najwyższy czas,
by o tym pomyśleć, bo walka o czyste powietrze od kilku lat jest absolutną koniecz-

nością. Można się do niej przyłączyć, korzystając właśnie ze wsparcia miasta. – Wysokość dofinansowania wynosi 70% poniesionych nakładów na zakup urządzeń
grzewczych lub podłączenia do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 2 500 zł
dla jednego jednorodzinnego budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
– przypomina Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Pro-

mocji UM Ruda Śląska. Na co konkretnie
można uzyskać dofinansowanie? W przypadku kotłów na paliwo stałe (tzw. kopciuchów), jeżeli są one zasilane ekogroszek,
dofinansowaniem zostanie objęta wymiana
wyłącznie na kotły retortowe z podajnikiem
ślimakowym lub tłokowym. Natomiast jeżeli chodzi o pellet to dofinansowanie dotyczyć będzie wyłącznie kotłów z automatycznym załadunkiem paliwa. W obydwu

Wnioski o dofinansowanie można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców rudzkiego Urzędu Miasta. Wymagane dokumenty
to: odpowiedni formularz; oświadczenie właściciela nieruchomości, jeżeli nie jest nim wnioskodawca; tytuł prawny do
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (np. akt notarialny, wypis KW, umowa najmu); wstępna opinia kominiarska
(w przypadku wyboru systemu ogrzewania olejowego, gazowego lub węglowego ekologicznego); warunki przyłączenia do sieci
gazowej, energetycznej lub ciepłowniczej wydane przez właściwe przedsiębiorstwo; opinia miejskiego konserwatora zabytków
dotycząca likwidowanego urządzenia grzewczego, jeżeli modernizacja zlokalizowana jest w budynku wpisanym do rejestru
zabytków, w budynku o udokumentowanej wartości zabytkowej, w budynku określonym jako zabytek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub zlokalizowanym na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie lub
modernizację wewnętrznej instalacji do celów grzewczych (dot. instalacji gazowej oraz olejowej).

Foto: arch.

Tylko w ubiegłym roku złożono ponad 200 wniosków na wymianę pieców w budynkach mieszkalnych w Rudzie Śląskiej.
Miasto na ten cel przeznaczyło dotychczas ok. pół miliona złotych. Teraz jest dobry czas, by przed nadejściem kolejnych
sezonów grzewczych postarać się o dofinansowanie, bo wnioskować w tej sprawie można jeszcze do końca września.

Piece klasy piątej, na które przyznawane jest dofinansowanie,
m.in. emitują mniej zanieczyszczeń.
przypadkach nie mogą one mieć dodatkowego rusztu oraz możliwości montażu rusztu. Ponadto nowe piece muszą posiadać
certyfikat energetyczno-emisyjny, w którym
potwierdzona została ich klasa piąta. To
właśnie one emitują nie tylko mniej zanieczyszczeń, ale także ich obsługa jest prostsza.

SŁUŻBY RATUNKOWE

Dodajmy, że w 2018 roku rudzianie złożyli 229 wniosków na wymianę ogrzewanie na
kwotę 850 000 zł. – Do tej pory zrealizowano
wnioski na kwotę 510 000 zł, pozostała
część zostanie wypłacona do 30.06.2020 r.
– zapowiada Krzysztof Piecha. Dofinansowanie w całości jest realizowane w ramach
budżetu miasta.
Joanna Oreł

pomagamy

Pomagali najmłodszym

Przez trzy dni (16-18 lipca) strażacy Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz instruktorami i ratownikami medycznymi Państwowego Ratownictwa Medycznego przeprowadzili na terenie zbiornika wodnego „Kokotek” w Rudzie Śląskiej ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.

W minioną sobotę zorganizowana została impreza pod hasłem „Summer Disco”.
Charytatywny koncert w Parku Strzelnica był okazją do zbiórki funduszy dla podopiecznych Fundacji Pomóc Więcej.

medycznego oraz
kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
W
ćwiczeniach
udział wzięli również
rudzcy policjanci. To dla
nich przygotowane zostało między
innymi szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Oprócz doskonalenia technik ratownictwa wodnego oraz udzielania pomocy
poszkodowanym ćwiczenia służyć miały
także wzajemnej współpracy wszystkich
służb w sytuacji realnych działań ratowniczych.
	ogłoszenie

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowej (lokali użytkowych), która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie:
• umowy najmu zawartej na czas oznaczony na okres 9 lat,
lokalu położonego przy ul. ks. L. Tunkla 147a,
• umowy użyczenia zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat,
lokalu położonego przy ul. ks. J. Niedzieli 51B.

W trzydniowych ćwiczeniach wzięło
udział łącznie ponad 100 osób, w tym ponad 50 strażaków z Komendy Miejskiej
PSP w Rudzie Śląskiej, 18 strażaków ze
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, druhowie OSP Ruda Śląska, ratownik WOPR-u, instruktorzy medyczni ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej
oraz 15 policjantów.
– Upalne dni zachęcają do korzystania
z kąpieli. Apelujemy jednak, by korzystać ze
strzeżonych kąpielisk, które funkcjonują na
terenie naszego miasta. Pamiętajmy też, by
zachować zdrowy rozsądek podczas korzystania z ochłody w wodzie i przestrzegajmy
regulaminu kąpieliska, z którego korzystamy. Nie korzystajmy z kąpieli w stawach
oraz tam, gdzie jest ona zakazana. W takich
miejscach najczęściej zdarzają się utonięcia – podkreślił Paweł Skwira, oficer prasowy rudzkiej Straży Pożarnej.
AW

Foto: AW

Foto: KM PSP

Pod okiem instruktorów ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego rudzcy strażacy doskonalili umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na wodzie. Ćwiczący mieli do dyspozycji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. W ćwiczeniach wykorzystano między
innymi motorową łódź ratowniczą, skafandry do
pracy w wodzie, pas ratowniczy typu „węgorz”
koła oraz rzutki ratownicze. W ramach współpracy udział w ćwiczeniach wzięli także instruktorzy Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz ratownicy medyczni ze Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej. Instruktorzy wraz z ratownikami
medycznymi doskonalili współpracę ze
strażakami Państwowej Straży Pożarnej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu udzielania pomocy osobie podtopionej.
Uczestnicy mieli możliwość doskonalenia
umiejętności praktycznych z ratownictwa

Foto: AW

Wodne ćwiczenia na „Kokotku”

W ramach imprezy odbył się kiermasz,
z którego dochód zostanie przeznaczony na
rzecz podopiecznych fundacji, w tym trójki
dzieciaków z Rudy Śląskiej. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Na
scenie pojawił się Grzegorz Poloczek, zespół Doxxx, Tequila Sunrise, Karol Kornacki i Dj Ghost. Poza tym nie zabrakło
rozrywki dla najmłodszych w postaci zamków dmuchanych, balonów czy malowania
buziek. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym prezydent miasta. – Wakacje to czas relaksu, zabawy i uśmiechu. Nie
brakowało ich podczas charytatywnej im-

prezy w Parku Strzelnica – mówiła Anna
Krzysteczko, zastępca prezydent miasta
Ruda Śląska. – ,,Summer Disco” to coś
więcej niż rozrywka, bo organizatorzy połączyli dobrą zabawę z niesieniem pomocy
drugiemu człowiekowi. Bardzo dziekuję, że
wolontariusze Fundacji Pomóc Więcej bezinteresownie pamiętają o tych, którzy potrzebują wsparcia. Wśród ich podopiecznych są także osoby z Rudy Śląskiej, dlatego moja wdzięczność jest tym większa – dodała.
Podczas imprezy udało się zebrać
1480 zł.
AW
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Mamy w mieście 61 schronów

– Proszę przybliżyć Czytelnikom,
ile bunkrów oraz schronów znajduje się na terenie naszego miasta i jaka jest ich historia?
– Obszar Warowny Śląsk to pasmo
umocnień obronnych, przecinające
obszar Górnego Śląska. Zostało wybudowane w okresie międzywojennym w celu obrony Śląska i zlokalizowanych na jego terenie zakładów
przemysłowych przed wrogim atakiem ze strony III Rzeszy. Obszar rozciąga się na odcinku ok. 60 km i obejmuje ok. 180 schronów bojowych,
z czego 61 jest zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska. Obiekty te
tworzą punkty oporu np. „Godula” lub
„Nowy Bytom” oraz kompleksy grup
bojowych np. „Chebzie” czy „Wirek”.
Większość z nich została wybudowana w latach 1937-1938. Obiekty z obszaru miasta zostały zinwentaryzowane, opisane oraz częściowo oznakowane. Wiedza o tych obiektach jest
stale rozpowszechniania także w postaci miejskich stron internetowych.
– Jakie działania w ostatnich latach podjęło miasto, by zadbać
o utrzymanie tych obiektów?
– Od wielu lat zapraszamy do
współpracy wszelkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz pasjonatów militariów. Uważam, że najlepszą ochroną dla tych obiektów jest
znalezienie dla każdego schronu opiekuna zabytku. Miasto nieodpłatnie
użycza schrony bojowe z przeznaczeniem pod izby muzealne wszelkim zainteresowanym podmiotom. Do tej
pory użyczonych zostało dziewięć
obiektów sześciu podmiotom, a o użyczenie następnych schronów zwracają
się kolejni zainteresowani. Miasto pomaga także finansowo w przeprowadzanych w tych obiektach remontach.

Sfinansowaliśmy np. wykonanie farbo-maskowania schronu przy ul. Cynkowej/Wysokiej, a w roku bieżącym
finansujemy wykonanie farbo-maskowania schronu przy ul. 1 Maja. Do zagospodarowania czeka jeszcze ponad
50 schronów, w tym wiele należących
do Skarbu Państwa i położonych na
gruntach Lasów Państwowych.
– Które ze schronów z terenu miasta można zwiedzać i są one otwarte
dla mieszkańców? Kto się nimi „zajmuje”?
– Jednym z pierwszych obiektów
udostępnionych mieszkańcom jest
schron B-54 zlokalizowany przy
ul. Pomorskiej na terenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Nadzieja”. To
obiekt utrzymywany i remontowany
przez Stowarzyszenie Genius Loci. Od
2008 roku schronem B-19 zlokalizowanym u zbiegu ulic Cynkowej i Wysokiej opiekuje się Stowarzyszenie
Pro-Fortalicjum, a od około trzech lat
schronami B-11, B-12, B-13 i B-16
w rejonie ulicy 1 Maja opiekuje się
Stowarzyszenie Prochownia 1910. Turystycznie wykorzystywany jest także
schron B-17 w rejonie ulicy Bukowej,
gdzie Muzeum Techniki Wojskowej
organizuje imprezy z użyciem ciężkiego sprzętu bojowego – czołgów i transporterów wojskowych.
Natomiast
schrony B-46 i B-1 użytkowały osoby
prywatne. Schrony te są udostępniane
podczas imprez plenerowych takich
jak Dni Dziedzictwa Kulturowego,
Noc Muzeów, podczas imprez rocznicowych, a także po indywidualnym
umówieniu terminu zwiedzania.
– Wracając do Kochłowic... rozumiem, że powstanie tam nowa inwestycja prywatnej firmy, ale czy nie
można było uratować tych obiektów?

– Jako miejski konserwator zabytków podjąłem wszelkie przewidziane
prawem działania w celu uniknięcia
rozbiórki schronów bojowych. Niestety w 2007 roku ówczesne władze miasta przy współdziałaniu, a także aprobacie ówczesnych miejskich oraz wojewódzkich służb konserwatorskich
zmieniły zapisy planu miejscowego
i usunęły ze schronów wchodzących
w skład punku oporu „Radoszowy”
ochronę konserwatorską oraz przeznaczyły pod inwestycje ten teren, należący wówczas do Fundacji Arcybiskupa
Katowickiego. Wkrótce po tym, grunty te zostały sprzedane prywatnemu
inwestorowi. Działania władz sprzed
12 lat spowodowały, że schrony bojowe, podlegające obecnie rozbiórce,
nie były objęte żadną z przewidzianych ustawą form ochrony konserwatorskiej. Inwestor już w 2010 roku
posiadał prawomocną decyzję pozwalającą na rozbiórkę. W ciągu ostatniego roku wielokrotnie zwracałem się
do wojewódzkiego konserwatora zabytków, informując go o zamierzeniach inwestora i przekazując składane przez niego wnioski oraz dokumentacje. Wojewódzki konserwator zabytków zadeklarował rozważenie wpisu
do rejestru zabytków zagrożonych
obiektów. Niestety nigdy do tego nie
doszło. Negocjacje z inwestorem
doprowadziły do zmniejszenia zakresu inwestycji, co pozwoliło ocalić
trzy z sześciu schronów. Żaden urzędnik i żaden konserwator zabytków nie
stoi ponad prawem. Jeżeli inwestor
zgodnie z prawem wystąpi o wydanie
decyzji administracyjnej o pozwolenie
na rozbiórkę obiektu nieobjętego
ochroną konserwatorską, urzędnik czy
konserwator zabytków nie może niezgodnie z prawem blokować wydania

takiej decyzji, nawet jeśli osobiście
nie podoba mu się zamierzenie inwestora.
– Zainteresowanie tematem jest
duże, dlatego też proszę wyjaśnić,
w jaki sposób można zapoznać się
z dokumentacją dotyczącą rozbiórki.
– Miasto Ruda Śląska działa w pełni
transparentne, dlatego też mając na
uwadze duże zainteresowanie postępowaniem administracyjnym, związanym z wydaniem pozwolenia, opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkie dokumenty, uzgodnienia, opinie oraz korespondencje,
mające związek z przedmiotową sprawą. Każdy może indywidualnie zapoznać się z całą dokumentacją.
– Przypomnijmy, że dokładnie
dwa lata temu, by ochronić schron
przy ul. Pasiecznej w Bielszowicach,
zdecydowaliście o przeniesieniu go
o ok. 20 metrów dalej. Przedsięwzięcie to śledziły media z całej Polski.
Na czym polegała cała „operacja”
i czy nie można było przenieść w ten
sposób kochłowickich schronów?
– W ramach budowy trasy N-S przebieg drogi został skorygowany i zaprojektowany tak, aby nie naruszyć
dużego schronu bojowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Kokota.
W trakcie robót przeniesiono pozorny
schron bojowy o kilkadziesiąt metrów,
tak aby inwestycja drogowa nie doprowadziła do jego uszkodzenia. Warto zauważyć, że schron pozorny można przenieść dźwigiem. To trudna operacja, ale możliwa do wykonania.
Rozważano możliwość relokacji kochłowickich schronów. Niestety przesunięcie standardowej wielkości
schronu okazało się niewykonalne ze
względu na ciężar obiektu, skompli-

Foto: JO

Niedawno głośno zrobiło się w temacie wyburzenia trzech schronów bojowych w Kochłowicach (Punkt Oporu Radoszowy).
Jednak nie są to jedyne tego typu obiekty na mapie naszego miasta. Między innymi o tym, jaka jest ich historia, obecny stan,
a także jakie działania podejmuje miasto oraz dlaczego nie udało się zatrzymać rozbiórki kochłowickich schronów, rozmawiamy z Łukaszem Urbańczykiem, miejskim konserwatorem zabytków.

kowanie operacji oraz jej koszt. Przesunięcie schronów bojowych poza zakres inwestycji, biorąc pod uwagę
ukształtowanie terenu oraz odległość,
kosztowałby kilkanaście milionów
złotych za każdy obiekt. Na marginesie wspomnę, że wojewódzki konserwator zabytków na całe województwo
śląskie na dotacje konserwatorskie
rozdysponowuje środki w wysokości
2-3 mln zł na rok, więc nie ma możliwości sfinansowania relokacji któregokolwiek ze wskazanych do rozbiórki schronów.
– Trzech schronów nie udało się
ocalić, ale równocześnie trzy inne
tego typu obiekty znajdujące się
w tym miejscu mają szansę na drugie życie. Do jakich działań zobowiązaliście inwestora, który ma zamiar wybudować w Kochłowicach
centrum logistyczne?
– W wyniku przeprowadzonych
rozmów udało się wynegocjować pozostawienie oraz wyremontowanie
trzech bunkrów. Planowany remont
ma obejmować oczyszczenie obiektów z zewnątrz i wewnątrz, wyeksponowanie nasypów ziemnych wokół
obiektów oraz usunięcie z nich ewentualnych samosiejek czy krzewów, pomalowanie schronów zgodnie z historycznymi schematami farbo-maskowania oraz oznakowanie schronów
tabliczkami informacyjnymi. Inwestor
zobowiązał się także do zdemontowania z rozbieranych obiektów elementów wyposażenia i przeniesienia do
innych obiektów fortyfikacyjnych lub
przekazania do wskazanych placówek
muzealnych.
JO
REKLAMA
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Remont może potrwać nawet rok

Już w piątek Państwowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego wyłączył zniszczoną część budynku z użytkowania.
Zniszczone zostały dwa mieszkania na
parterze budynku, jedno na pierwszym
piętrze oraz część mieszkania na poddaszu. Osiem osób opuściło budynek
jeszcze przed przyjazdem strażaków.
– Poszkodowanym, już w piątek zaproponowana została pomoc w postaci lokali zastępczych, ale na weekend wszyscy poszkodowani udali się do rodzin
– mówi Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska. Na miejscu pojawili się Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Obecny

na miejscu prezes spółdzielni, zarządzającej budynkiem, obiecał poszkodowanym rodzinom lokale zastępcze.
– Proces poszukiwania tych lokali trwa.
Chcemy znaleźć lokale, które będą odpowiadały poszkodowanym. Musimy
wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak liczbę osób czy lokalizację,
chociażby ze względu na dzieci w wielu
szkolnym – podkreśla Krzysztof Skrzymowski, prezes MGSM „Perspektywa”. – Z doświadczenia wiemy, że remont może potrwać nawet rok. Dopiero
kiedy przystąpimy do prac, będzie wiadomo, jak duże są zniszczenia. Budynek
stanowi zabytek, konieczne będzie
opracowanie dokumentacji technicznobudowlanej i uzyskanie niezbędnych

pozwoleń, co z pewnością wpłynie na
czas remontu – dodaje.
Ranne zostały dwie osoby z mieszkania na parterze, w którym doszło do
wybuchu. Poszkodowani to 47-letnia
kobieta i 43-letni mężczyzna. Z rozległymi oparzeniami 43-letniego mężczyznę przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Siemianowicach
Śląskich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gaz najprawdopodobniej ulatniał się z instalacji butli gazowej. Do
zbadania przyczyn zdarzenia powołano biegłego z zakresu pożarnictwa. Po
zdarzeniu z lokalu na parterze, w którym doszło do wybuchu, wyniesiono
rozerwaną butlę gazową oraz kilka innych butli.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: Damian Golański

Do wybuchu gazu doszło w piątek (19.07) w godzinach popołudniowych w kamienicy przy ul. Wolności 110. Pożar objął trzy kondygnacje. Po jedną z poszkodowanych osób wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zniszczona kamienica częściowo nie nadaje się do użytkowania. Naruszona została jej konstrukcja.

Do wybuchu gazu doszło w budynku przy ulicy Wolności.

HALEMBA

,,Dziki” problem kopalni

– Dziki już nie tylko spacerują, ale
podchodzą do ludzi i zaczynają ich
atakować. W zasadzie nie wiemy, co
robić i jak się chronić, bo boimy się, że
zwierzęta zaczną się agresywnie zachowywać – zgłosił nam jeden z pracowników kopalni. Jak dowiedzieliśmy się od komendanta Straży Miejskiej, problem ten jest dobrze znany,
ale równocześnie trudny do rozwiązania. – Myśliwy, który jest najmowany
przez miasto, może działać wyłącznie
na terenie miejskim. Odrębną kwestią
jest zakład pracy – tak jak w tym przypadku. Kopalnia musi we własnym
zakresie uporać się z problemem, czyli
zatrudnić myśliwego do odłowienia
lub odstrzelenia dzików. Miasto nie

może na terenie prywatnym wykonywać takich działań – tłumaczy Marek
Partuś, komendant rudzkiej Straży
Miejskiej.
W związku z tym miasto próbowało
inaczej rozwiązać sprawę. – Dziki te
,,uwiły sobie gniazdo” na terenie kopalni, jednak zdarzało się, że wychodziły one poza ogrodzenie i wówczas,
tam gdzie było to możliwe, nasz myśliwy próbował dokonać odstrzału – mówi Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Również kopalnia we własnym zakresie zleciła odstrzał. – Redukcyjny
odstrzał dzików po uprzednim powiadomieniu pracowników i zabezpieczeniem terenu zakładu głównego kopalni,

został wykonany w dniu 1.06.2019 r.
przez wskazaną przez urząd ﬁrmę,
tj. DAGDA – wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej
Grupy Górniczej. – Jednak ze względu
na spłoszenie dzików racami z pobliskich ogródków działkowych, a także
w związku z brakiem możliwości bezpiecznego oddania strzału przez myśliwego, próba eliminacji zakończyła
się niepowodzeniem – dodaje.
Kolejna próba ma zostać przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia.
– Ponadto informujemy, że od
2018 roku kopalnia podjęła działania
prewencyjne w celu ograniczenia migracji dzików na teren zakładu. To
znaczy – wymieniono istniejące ogro-

Foto: arch

Stada dzików to nie tylko problem na terenach miejskich. Od kilku lat zwierzęta te ,,goszczą”
w okolicy kopalni Ruch Halemba i nie przeszkadza im obecność pracowników zakładu. Okazuje
się, że w tym przypadku miasto nie ma możliwości dokonania odstrzału, natomiast odstrzał,
który został zlecony przez kopalnię, zakończył się ﬁaskiem.

Dziki grasują nie tylko na terenach miejskich, ale również prywatnych.

dzenie na odcinku ok. 300 m w rejonie
zwałów węgla Grunwald III oraz naprawiono istniejące uszkodzenia w rejonie bocznicy kolejowej od strony
wschodniej i zachodniej. W 2019 r.
wymieniono skrzydła bramy kojowej

wraz z siłownikami i montażem elektrycznego systemu jej zamykania, co
w znacznym stopniu ograniczyło migracje dzików z terenów pobliskich
lasów – wylicza Tomasz Głogowski.
Joanna Oreł
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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„TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA”

Trakt Rudzki przyciąga mieszkańców

Miasteczko rowerowe, sadzenie drzewek, koncert Grzegorza Poloczka oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych przygotowano w ramach niedzielnej (21.07) imprezy, która odbyła się pod hasłem „Ruda grilluje”. Została ona zorganizowana na zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Tłumy mieszkańców, które pojawiły się tam mimo początkowo niekorzystnej pogody, są potwierdzeniem tego, że potrzeba takich miejsc na mapie naszego miasta. Doskonale wpisuje się to w założenia projektu
„Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska”, którego jednym z etapów jest właśnie wspomniana hałda.
Miejsce niedzielnej imprezy zostało
wybrane nieprzypadkowo. Hałda przy
ul. 1 Maja w ubiegłym roku odzyskała swoje drugie życie za
sprawą jednej z największych inwestycji z zakresu rewitalizacji, która na zlecenie Miasta
realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W ramach pierwszego etapu Traktu Rudzkiego na
hałdzie m.in. posadzono specjalny gatunek roślin (zabezpieczają one teren przed wydostawaniem się na zewnątrz metali ciężkich). Ponadto wyznaczono alejki spacerowe, a przy
nich ławki oraz hamaki i fotele do wypoczynku. Powstała także ścieżka historyczna i edukacyjna. Najmłodsi mieszkańcy mogą z kolei
skorzystać m.in. z placu zabaw, pola do gier
oraz zabaw, a także spędzić czas na górce saneczkowej. Dla nieco bardziej aktywnych
utworzono ściankę wspinaczkową oraz tor do

jazdy na BMX. Dodatkowe atrakcje to luneta,
z której można podziwiać widoki oraz specjalnie wydzielone miejsca do grillowania.
I to właśnie wspomniane grillowanie było
jednym z motywów przewodnich odbywającej
się w weekend imprezy „Ruda grilluje”.
Mieszkańcy mogli nie tylko skorzystać z utworzonych miejsc do rekreacji, czy odpoczynku,
ale także spróbować przysmaków z grilla, które można było własnoręcznie przyrządzić na
jednorazowych zestawach, rozdawanych
mieszkańcom bezpłatnie. Ponadto z myślą
o najmłodszych rowerzystach stworzono miasteczko rowerowe. W ramach tego dzieci były
edukowane na temat bezpiecznej jazdy oraz
przepisów, uczono ich poruszania się po drodze i zachęcano do uprawiania tego sportu,
również na ścieżkach, które zostały stworzone
właśnie na hałdzie. Także z myślą o dzieciach
prowadzone były zabawy, czy warsztaty z rękodzieła oraz ekologiczne, dzięki czemu dowiedziały się one, w jaki sposób mogą zadbać
o środowisko. Z kolei dorośli mogli np. spraw-

dzić się w konkursie rzutu beretem na odległość. Także z myślą o nich aktywni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
prócz wsparcia organizacyjnego, przygotowali
zajęcia nordic walking, które zresztą będą prowadzone cyklicznie na hałdzie. Zbiórka chętnych i spotkanie z prowadzącym odbywać się
będzie w każdy wtorek o godz. 12.30 pod
punktem widokowym. W niedzielną imprezę
włączyli się także strażnicy miejscy, którzy
przeprowadzili akcję znakowania jednośladów. Dużym zaangażowaniem wykazali się
również pracownicy MPGM TBS dzięki temu
można było zasadzić swoją roślinkę w specjalnie wyznaczonym do tego celu kręgu. Dzięki
temu wspólnymi siłami zarówno dzieci, jak
i dorośli utworzyli skalniak, na którym każda

Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności
m.in. w miasteczku rowerowym.

Dzieci mogły wziąć m.in. w warsztatach
tworzenia doniczek ekologicznych.

osoba mogła podpisać się przy posadzonej roślince. Uczestników zachęcono także do tego,
aby w przyszłości przychodzili na hałdę, żeby
zadbać o sadzonkę. Jeżeli jednak ktoś chciał
postawić wyłącznie na relaks, mógł to zrobić,
odpoczywając na specjalnie przygotowanych
leżakach oraz hamakach. Podczas imprezy nie
zabrakło bowiem występów, które można było
oglądać właśnie z tej pozycji. Gwoździem programu był pokaz rowerowy w wykonaniu Piotra Bielaka. Jednym z gości imprezy był także
artysta Grzegorz Poloczek. Wszystko po to, by
rodzinnie oraz na świeżym powietrzu aktywnie spędzić czas.
Przypomnijmy, że rewitalizacja hałdy oraz
wykorzystanie jej potencjału to jednak część
większego projektu „Trakt Rudzki – Rozwój
zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska”.
W maju br. sﬁnalizowano bowiem kolejny etap
inwestycji. Chodzi o zieleniec na terenie pomiędzy ulicą Czarnoleśną a kopalnią Ruda
„Ruch Pokój” w Nowym Bytomiu. Między innymi wyremontowano tam amﬁteatr oraz ustaPodczas imprezy wspólnymi siłami wiono drewniane leżaki, półkolistą pergolę,
utworzono skalniak. stoły piknikowe i ławki. Powstał także plac

zabaw dla najmłodszych. Ponadto wokół
ścieżki rowerowej utworzona została łąka
kwietna oraz posadzono ozdobne rośliny,
w tym liczne byliny, krzewy oraz drzewa. Cały
teren został oświetlony oraz objęty monitoringiem. Jednak kamery to nie wszystko. By nowo powstałe miejsca do wypoczynku i rekreacji służyły nam wszystkim, ważne jest, aby
dbał o nie każdy z nas. Niestety bowiem
w ostatnich miesiącach atrakcje na hałdzie
przy ul. 1 Maja były niszczone i zamiast służyć
mieszkańcom wymagały dodatkowych nakładów ﬁnansowych.
Co dalej z samym projektem? Zadanie pod
nazwą „Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” zostało podzielone
na siedem etapów. MPGM TBS Sp. z o.o. wraz
z Miastem Ruda Śląska przygotowują się teraz
do wykonania m.in. Trasy św. Wawrzyńca, Parku Industrialnego przy ulicy Katowickiej i Tuwima, utworzenia Ogrodu Sensorycznego
z fontanną na terenie parku przy ul. gen. Hallera, a także uporządkowania i urozmaicenia Parku Dworskiego przy ul. Parkowej oraz Parku
Młodzieży przy Burloch Arenie.

Bezpieczne i zdrowe wakacje z PWiK
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kontynuuje współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, której celem jest realizacja akcji edukacyjnych promujących zdrowie. W lipcu PWiK tradycyjnie wspiera projekt: „Bezpieczne
i Zdrowe Wakacje”.
W pierwszym miesiącu wakacji
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odwiedzili najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej – uczestników
półkolonii organizowanych w naszym
mieście. – Spotkania odbyły się w Domu Kultury In-nY w Kochłowicach.
Dzięki krótkim prelekcjom dzieci mogły dowiedzieć się, skąd płynie woda
do naszych kranów, co się z nią dzieje, gdy traﬁa do sieci kanalizacyjnej
oraz jakich produktów nie wolno wyrzucać do toalety – mówi Małgorzata
Kowalczyk-Skrzypek z PWiK w Rudzie Śląskiej. Dzieci miały też okazję
wysłuchać wielu ciekawostek na temat zdrowego trybu życia. – W czasie
zajęć rozmawiano o ogólnie pojętym

zdrowiu. Szczególną uwagę zwrócono
na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci
i młodzieży w czasie wakacji. W czasie
pogadanek w Domu Kultury In-nY odbył się również quiz wiedzy o zdrowiu,
gdzie sprawdzono zapamiętane przez
uczestników informacje. Miejmy nadzieję, że dzieci wykorzystają zdobytą
wiedzę w praktyce – mówi Edyta Soremska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.
Akcja pozwoliła na dotarcie do szerokiej grupy dzieci, a poprzez nich
także do rodziców. W ramach półkolonii pod hasłem „Mali Agenci
– W poszukiwaniu tajemnic Rudy
Śląskiej” dzieciaki miały też okazję
zobaczyć, jak działa oczyszczalnia
ścieków.
AW
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Rudzki Informator Samorządowy
Już w najbliższą sobotę (27 lipca) po raz piąty w historii biegacze z całej Polski wyruszą na trasę Rudzkiego
Półmaratonu Industrialnego. Start i meta zawodów znajdować się będą na stadionie lekkoatletycznym
przy ul. Czarnoleśnej. W ramach imprezy odbędzie się także marsz Nordic Walking, biegi dla dzieci oraz rywalizacja „z przymrużeniem oka”, czyli bieg w japonkach. Całość wydarzenia będzie transmitowana
na żywo w Internecie.

5. rudzki półmaraton już w sobotę
Aktualnie na listach startowych widnieje już
ok. 750 nazwisk zawodników. – Elektroniczne zapisy zostały już zamknięte, teraz zgłoszenia możliwe będą już tylko w biurze zawodów. Będzie ono
czynne w piątek, 26 lipca od godz. 17.00 do 20.00
oraz w sobotę, 27 lipca, w dniu biegu, od godz.
13.00 do 20.00 – podkreśla Aleksandra Poloczek,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Podobnie, jak przy okazji poprzednich edycji,
cały bieg za pośrednictwem kilku kamer będzie
transmitowany na żywo w Internecie oraz na telebimie znajdującym się na stadionie. – Wcześniejsze transmisje cieszyły się w sieci dużą oglądalnością, stąd decyzja o kontynuowaniu tego przedsięwzięcia – informuje August Jakubik, dyrektor
biegu.
Kolejna niespodzianka na zawodników czekać
będzie w pakietach startowych. Mowa tu o pamiątkowej koszulce. – Będzie to techniczna koszulka „na ramiączkach” z nadrukowanym własnym imieniem bądź pseudonimem. Z pewnością

Program dnia
27.07.2019

każdy z biegaczy wykorzysta ją później podczas
letnich treningów – komentuje August Jakubik.
Na mecie biegacze otrzymają także pamiątkowy
medal.
Zawodnicy uczestniczący w V Rudzkim Półmaratonie Industrialnym na trasę wyruszą punktualnie o godz. 21:00. Start i meta biegu zlokalizowane zostaną na stadionie lekkoatletycznym. Trasa
składać się będzie z 5 pętli i przebiegać będzie
m.in. przez rynek w Nowym Bytomiu. Podobnie,
jak we wcześniejszych latach, posiada ona atest
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się
główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 8,6 km oraz w marszu Nordic
Walking na dystansie 4,444 km.
Innym ciekawym wydarzeniem, które odbędzie
się w ramach rudzkiego półmaratonu, będzie bieg
w japonkach. – W ubiegłym roku w zabawie wzięło
udział kilkadziesiąt osób, dlatego kontynuujemy
ten pomysł i znów liczymy na duże zainteresowa-

TRASA RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO

godz. 18.30-19.15
Biegi dla dzieci
godz. 20.00
Start marszu Nordic
Walking na 4,444 km
godz. 20.05-20.30
Bieg w japonkach
godz. 21.00
Start półmaratonu
godz. 21.15
Start biegu
towarzyszącego
na 8,6 km
godz. 0.00
Dekoracja i wręczenie
nagród

nie tą formą aktywności – wyjaśnia Krzysztof
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Bieg odbędzie się na dystansie 400 m. Nie obowiązuje kryterium wieku ani
płci. Warunek jest jeden, każdy uczestnik cały dystans musi przebiec w japonkach. Zapisy do udziału będą prowadzone tuż przed samym biegiem.
Rudzki Półmaraton Industrialny odbywa się
w Rudzie Śląskiej od 2015 r. Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła na starcie blisko
1000 biegaczy, a dystans półmaratoński ukończyło 567 zawodników. Wśród uczestników wszystkich biegów znalazło się ok. 250 rudzian. Nie zabrakło również zawodników z innych miast województwa śląskiego, a nawet biegaczy z Krakowa,
Wrocławia oraz Warszawy. Na dystansie półmaratońskim wśród mężczyzn wygrał Marokańczyk
Abderrahim Elasri (1:10:27), natomiast wśród kobiet wygrała Węgierka Zita Kacser (1:20:06). w biegu na 8,6 km zajęli Vareriia Zinenko (30:53)
Z kolei najlepszymi rudzianami okazali się Anna i Marcin Ciepłak (28:44), a w konkurencji Nordic
Wypyrszczyk i Arkadiusz Połeć. Pierwsze miejsce Walking Eugeniusz Gembala i Joanna Kołodziej.

PROFIL TRASY
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Biuro zawodów

PARKINGI

Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w dużym namiocie na terenie stadionu
lekkoatletycznego. Czynne będzie w piątek 26 lipca w godzinach 17.00-20.00 oraz w sobotę,
27 lipca w godzinach 13.00-20.00. W biurze zawodów czynny będzie depozyt od godz.
17.00 do 1.00.
Podczas weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów niezbędny będzie dowód osobisty lub
inny dokument tożsamości. Na stadionie do dyspozycji zawodników udostępnione zostaną
szatnie oraz toalety i prysznice.

Dzięki uprzejmości dyrekcji dwóch szkół bezpłatnie do dyspozycji zawodników przygotowane zostaną dwa parkingi. Jeden znajduje się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
przy ul. Tołstoja. Drugi z parkingów zlokalizowany jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej. Ponadto ok. 70 miejsc parkingowych przygotowanych zostanie
na terenie stadionu lekkoatletycznego. Po ich wypełnieniu parking ten zostanie zamknięty.
Wyjazd z niego będzie możliwy po godzinie 24.00. Można także korzystać z ogólnodostępnych miejsc parkingowych w rejonie stadionu lekkoatletycznego.

Biegi dla dzieci
Biegi odbędą się w trzech kategoriach na bieżni stadionu lekkoatletycznego:
• I kategoria – rocznik 2010 i młodsi – 400 m,
• II kategoria – rocznik 2006-2009 – 800 m,
• III kategoria – rocznik 2003-2005 – 1200 m.
Dodatkowe zapisy w dniu biegu pomiędzy godz. 17.00 a 18.00. Udział jest bezpłatny.
Dla wszystkich pamiątkowe medale.

Transmisja tv na żywo
Pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=JAK5waGzGHY (kanał SFERA TV) prowadzona będzie relacja tv na żywo z trasy biegu. Wcześniej relacjonowane będą wydarzenia
ze stadionu lekkoatletycznego.

Zmiany w komunikacji miejskiej
Z uwagi na czasowe zamknięcie ul. Czarnoleśnej w związku z organizowanym V Rudzkim
Półmaratonem Industrialnym, 27 lipca, od godz. 19.00 do godz. 0.00, wystąpią zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Dotyczyć będą one linii autobusowych nr 6, 23, 39, 146,
147 i 155.
1. Linia nr 6 kursować będzie objazdem ulicami: Niedurnego, Obrońców Westerplatte
i 1 Maja, bez obsługi przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Czarnoleśnej,
„Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe” i „Czarny Las Zespół Szkół”, natomiast z tymczasową
obsługą przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Niedurnego, „Wirek Kopalnia
Pokój” i „Czarny Las Zespół Szkół”.
2. Linia nr 23 i 147 kursować będzie objazdem ulicami: Niedurnego i Obrońców Westerplatte, bez obsługi przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Czarnoleśnej, „Nowy
Bytom Zakłady Odzieżowe” oraz „Czarny Las Zespół Szkół”, natomiast z tymczasową
obsługą przystanków: „Nowy Bytom Centrum” przy ul. Niedurnego oraz „Wirek Kopalnia Pokój”.
3. Linia nr 39 i 146 kursować będzie objazdem ulicami Obrońców Westerplatte i 1 Maja,
bez obsługi przystanków: „Wirek Kopalnia Pokój”, „Nowy Bytom Centrum” i „Nowy Bytom Zakłady Odzieżowe” oraz „Czarny Las Stacja Paliw” – stanowisko w kierunku dzielnicy Ruda, natomiast z tymczasową obsługą istniejącego przystanku „Czarny Las Zespół
Szkół” i przystanku tymczasowego przy ul. Obrońców Westerplatte w rejonie skrzyżowania z ul. Niedurnego (przy salonie samochodowym).
4. Linia nr 155 kursować będzie dotychczasową trasą, jedynie bez obsługi przystanku
„Czarny Las Stacja Paliw” – stanowisko w kierunku dzielnicy Ruda. Natomiast z tymczasową obsługą istniejącego przystanku „Czarny Las Zespół Szkół”.

Uwaga! Zmiany w organizacji ruchu
drogowego
W związku z organizowanym półmaratonem, 27 lipca, od godz. 19.00 do godz. 1.00, wystąpią następujące zmiany w ruchu drogowym:
• dla ruchu zamknięta zostanie ul. Objazdowa, Ofiar Katynia, Smolenia,
• ul. Czarnoleśna na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Niedurnego i Chorzowską
będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Nowego Bytomia,
• ul. Hallera będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę ul. 1 Maja,
• wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania
z ul. Czarnoleśną i Kokota do ul. Hallera w kierunku Rudy.

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Leon Glomb
syn Moniki i Adriana
ur. 15.07 (3450 g i 57 cm)

Milan Michalik
syn Martyny i Łukasza
ur. 13.07 (2870 g i 53 cm)

Aleksander Flak
syn Magdaleny i Bartłomieja
ur. 9.05 (1400 g i 40 cm)

Marcelina Sztafińska
córka Eweliny i Dominika
ur. 12.07 (3180 g i 52 cm)

Jakub Rosołowski
syn Magdaleny i Cezarego
ur. 15.07 (3900 g i 54 cm)

Fryderyk Jakub Matura
syn Joanny i Fryderyka
ur. 12.07 (3100 g i 52 cm)

Leon Pereira Da Silva-Gula
syn Magdaleny i Claudio
ur. 13.07 (3400 g i 51 cm)

Amelia Prządka
córka Joanny i Mateusz
ur. 14.07 (2750 g i 51 cm)

Pola Maniak
córka Patrycji i Andrzeja
ur. 15.07 (2300 g)

Martyna Jóźwiak
córka Katarzyny i Jarosława
ur. 15.07 (4070 g i 57 cm)

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel.
512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny:
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn.
9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Gracjan Goczoł
syn Moniki i Adama
ur. 22.06 (1565 g i 40 cm)

OGŁOSZENIE

z dnia 24 lipca 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmian, w zakresie
dotyczącym ustaleń tekstowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
w obszarach zlokalizowanych:

• w Rudzie Śląskiej-Goduli, w rejonie ulicy Wincentego Lipa,
• w Rudzie Śląskiej – pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja,
autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1945, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska:
• uchwały nr PR.0007.147.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, w zakresie dotyczącym ustaleń
tekstowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie ŚląskiejGoduli, w rejonie ulicy Wincentego Lipa, zatwierdzonego uchwałą
nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r.
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3797,
• uchwały nr PR.0007.148.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, w zakresie dotyczącym ustaleń tekstowych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – pomiędzy
ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą
miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwała nr PR.007.59.2018 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj.
Śl. poz. 2701.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska lub pocztą na jego adres w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późniejszymi zmianami) dla projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie przeprowadzona strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w art. 39
i 54 przywołanej ustawy.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy
ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości gruntowych:
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w Dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ul. Szczęść Boże,
• Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w Najem z przeznaczeniem
na cele produkcyjno-składowo-magazynowe w rej. ul. Kokotek,
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w Najem z przeznaczeniem
pod lokalizację wiaty przystankowej w rej. ul. Zabrzańskiej,
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem na posadowienie kontenera morskiego wraz z terenem przyległym
w rej. ul. Kokotek,
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod ogród parafialny z miejscem postojowym w rej. ul. Piastowskiej.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.07.2019 r. do dnia
7.08.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) trzech wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego, zapisanych na karcie mapy 7, obręb Bielszowice oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1 (oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej), które
zostaną sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego:
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu
MN2)
• 1297/1193 o powierzchni 1009 m2; cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 155.00,00 zł,
• 1302/1193 o powierzchni 980 m2, cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 156.00,00 zł,
• 1303/1193 o powierzchni 951 m2, cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 151.00,00 zł,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol planu KDW) – 1/10
część
• 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, nr KW GL1S/00047771/4.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Emanuela
Smołki, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 787 m2,
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ul. Emanuela Smołki, oznaczona
numerem geodezyjnym 2019/33 obręb Ruda k.m.8,
użytek „Bp”, zapisana w księdze wieczystej KW nr GLIS/00021140/4. W dziale III KW nr GLIS/00021140/4 figurują wpisy, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ww. działka figuruje jako MNU1- teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie
o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość – niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren działki lekko
pochyla się w kierunku południowym, jest porośnięty
dziko rosnącą roślinnością. Przez działkę przebiega sieć
energetyczna. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest
bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Emanuela Smołki,
a zjazd należy zlokalizować w odległości przynajmniej
10 m od skrzyżowania z ulicą Starowiejską.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
130.000,00 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 4.09.2019 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 miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka
nieruchomości) i w terminie do dnia 29.08.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.500,00 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 – ul. Smołki” (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.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Młyńskiej (cz. dz. o nr 2257/32, obręb Halemba, k.m.1)
na okres do 31 lipca 2020 r.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Rodzinie i najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

lek. med.

Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

Eugeniusza Modzelewskiego
przekazują
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodnia Wirecka

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.”
J. Kochanowski

Państwu Agnieszce i Jarosławowi Grajdek
składamy
z serca płynące
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Waszego ukochanego syna

Kacperka
Łączymy się z Wami w bólu.
Dyrekcja, Pracownicy oraz Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych, które zostaną
oddane w użyczenie
z przeznaczeniem pod
udostępnienie schronów
bojowych w rej. ul. Bukowej
oraz 1 Maja.

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel.
784-699-569.

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL – specjalizujemy
się w sprzedaży atrakcyjnych domów
jednorodzinnych. Obecna oferta: HALEMBA
ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45
gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

Praca

Pranie tapicerki meblowej, samochodowej,
dywanów. Skutecznie! Tel. 519-639-121.
SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie – Ruda
Śląska Czarny Las Kokota 5, tel. 735-292-640
sklep-kominy.eu.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

Opiekunka seniorów w Niemczech. Legalnie, zarób do 1900 € za 45 dni + 200 € za referencje! Zadzwoń! Tel. 506-288-940.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 785-081-977.
Valdi Plus Mikołów zatrudni kucharza na
umowę o pracę kontakt, tel. 32 330-05-62, CV
można przesyłać na adres valdiplus@valdiplus.
pl.

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

Zatrudnimy ślusarzy, spawaczy i pracowników
do obróbki skrawaniem oraz osoby niewykwalifikowanych do przyuczenia w zawodzie. Telefon do
kontaktu 697-881-111.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

NZOZ zatrudni fizjoterapeutę na 1/2 etatu.
Tel. 501-145-522.

Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie do pracy
fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.

Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 129 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 490 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.

Różne

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280675.

Serdecznie podziękowania za złożone wyrazy współczucia
Pani Grażynie Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska,
współpracownikom, znajomym oraz wszystkim
uczestniczącym w uroczystościach pogrzebowych

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska: ul. Osiedlowa 4/17, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

NASZEJ MAMY
śp. EDYTY SZLOSAREK
składają córki z rodzinami
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Jarzębinowa 1C/7,
stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Brzozowa 11A/6,
stanowiącego własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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LIGA RUDZKICH ORLIKÓW

PIŁKA NOŻNA

Runda podsumowana

Przygotowują się do sezonu

Zakończyła się I runda Ligi Rudzkich Orlików. W I lidze na pierwszym
miejscu uplasowała się drużyna ZZ Kadra Bielszowice, natomiast w II lidze
bliżej awansu jest drużyna Zryw Betlejem. W II lidze nie zobaczymy już
drużyny Ultimate Team, która złamała 13 pkt. regulaminu Ligi Rudzkich
Orlików. Druga runda rozpocznie się w dniach 7-8 września. W tabeli kolejno uplasowały się: ZZ Kadra Bielszowice, FC Pub pod łososiem, AWIR,
B-ce Team, ZZ Kadra Bielszowice II, MG, Ekspert, SlaskiDizajn.pl, Lambda, PMM, Wojak, CHzP, Rezerwa, Madej Wróbel.

ZAPASY

Natalia ambasadorką
Zapaśniczka ZSK-u Slavia Ruda Śląska
Natalia Strzałka została młodzieżową ambasadorką Polski na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w stolicy Azerbejdżanu – Baku. To impreza sportowa dla osób
od 14 do 18 roku życia. Natalia Strzałka to
to m.in. brązowa medalistka II Letnich
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Nankin 2014 oraz tegoroczna mistrzyni Europy
do lat 23. W tych zawodach nasz kraj będzie reprezentowała także Weronika Kapinos, także z ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

Piłkarze KS Slavii Ruda Śląska nie tracą
czasu. We wtorek (9.07) pierwsza drużyna
rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu pod okiem nowego szkoleniowca
– Roberta Gąsiora. Na pierwszych zajęciach
pojawiło się kilku testowanych zawodników, natomiast część z kadry poprzedniego
sezonu miała przedłużony urlop o tydzień.
W lipcu nowy trener ma szansę na przetestowanie nowych zawodników. Za „Slaviokami” kilka sparingów: Gwarek Tarnowskie
Góry KS Slavia Ruda Śląska (10.07), LKS
Łąka – KS Slavia Ruda Śląska (12.07), KS

Sośnica Gliwice – KS Slavia Ruda Śląska
(17.07), KS Olkusz – KS Slavia Ruda Śląska (20.07). A przed nimi spotkanie
z LKS-em Goczałkowice Zdrój, KS-em
Łabędy Gliwice i MKS-em Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Pierwsza kolejka IV ligi rozpocznie się natomiast
10 sierpnia. Slavia zagra z Dramą Zbrosławice. Warto przyjrzeć się dokładniej sparingowi Slavii z LKS Łąka, który piłkarze Slavii wygrali 6:3. Bramki dla Slavii zdobyli:
Skorupa (2), Wujec, Noga, Kwędacz oraz
zawodnik testowany.

BIEGI

Natalia Strzałka
to tegoroczna mistrzyni
Europy do lat 23.

Foto: Szymon Sikora
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KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)

www.kamieniar stwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

Wiewiórka w promieniach
lipcowego słońca
Miłośnicy biegania i zdrowego stylu życia
znowu spotkali się na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15. W sobotę (20.07) odbył
się już piąty w tym roku „Bieg Wiewiórki”,
w którym wzięło udział ponad 260 zapalonych
biegaczy i wielbicieli nordic walking. Tradycyjnie na starcie nie zabrakło najmłodszych
biegaczy.
– Piękna letnia pogoda nastraja niezwykle
pozytywnie i pobudza energię. Jednego i drugiego nie brakowało podczas „Biegu Wiewiórki”. Było mi bardzo miło spotkać się z Państwem po raz kolejny na tej biegowej imprezie
i jestem bardzo szczęśliwa, że dbają Państwo
o kondycję ﬁzyczną swoją i swoich dzieci oraz
stawiają na aktywność i zdrowy styl życia. Dziś
na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15
wspaniale się bawiłam i w promieniach lipcowego słońca kibicowałam tym młodszym i starszym biegaczom – powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
W trakcie biegu biegacze mogli pokonać pętlę o długości 4,2 km od jednego do pięciu
razy, czyli w sumie zrobić 21 km. Z kolei wielbiciele nordic walking mogli pokonać w sumie
12,6 km, a dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnastego roku życia, mogły sprawdzić
swoje siły na dystansie 1000 m.
– Ten bieg przede wszystkim ma uczyć aktywnych postaw i pokazać, jak można sportowo
i zdrowo spędzać wolny czas, a przy okazji

Z wiewiórką z chęcią biegają najmłodsi i starsi.

wspaniale się bawić – podkreśla Aleksandra
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Bardzo chcielibyśmy, żeby z wiewiórką każdego miesiąca
biegały całe rodziny. To wspaniała okazja, żeby
na chwilę oderwać się od codzienności i spędzić czas na powietrzu – dodaje.
Przypomnijmy, zgłoszenia do biegu prowadzone są internetowo przez specjalny formularz znajdujący się na stronie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Wysokość wpisowego na bieg i nordic walking
wynosi 15 zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci.
W przypadku zapisów w biurze zawodów
w dniu biegu opłata wyniesie 25 zł (osoby dorosłe) i 10 zł (dzieci).

W lipcowym biegu wzięło udział 265 biegaczy i wielbicieli nordic walking.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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