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Pojemnik na elektrośmieci ustawiony został 
m.in. przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie.
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GOSPODARKA ODPADAMI

Pojawiło się 20 pojemników 
na elektrośmieci

Często nie wiemy, co zrobić z zepsutymi i zużytymi sprzęta-
mi. Teraz w Rudzie Śląskiej nie powinno być z tym problemu, 
bo na ulicach miasta pojawiło się 20 specjalistycznych po-
jemników do zbierania małych elektroodpadów z gospo-
darstw domowych.

– To efekt porozumienia, które za-
warliśmy ze spółką Remondis Górny 
Śląsk z Rudy Śląskiej. Miasto zapewniło 
tereny, a spółka odpowiada za dostar-
czenie pojemników i nieodpłatne ich 
opróżnianie – mówi Katarzyna Kube-
rek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami.

Pojemniki przeznaczone są na mało-
gabarytowe elektroodpady (drobny 
sprzęt RTV i AGD oraz baterie i aku-
mulatory o wymiarach nie większych 
niż 60x40x20cm). – Elektroodpady 
często zalegają gdzieś w naszych do-
mach, niekoniecznie chce nam się je 
oddawać do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów. Dlatego wychodzimy na-
przeciw takim działaniom, umieszcza-
jąc 20 specjalnych pojemników w popu-
larnych częściach miasta. W ten sposób 
mieszkańcy pozbędą się niepotrzebnych 
sprzętów, a z drugiej strony dadzą nam 
szansę na ich recykling. Wiele z tych 
przedmiotów ma w sobie nieduże ilości 
cennych metali czy podzespoły, które 
mogą zostać użyte po raz kolejny. W do-
bie kryzysu i problemów z łańcuchami 
dostaw może okazać się to zbawienne 
dla producentów – mówi Piotr Tokar-
ski, rzecznik prasowy firmy Remondis.

Z kolei odpady wielkogabarytowe 
(lodówki, pralki, kuchenki elektryczne 
i gazowo-elektryczne, zamrażarki, su-
szarki do ubrań czy zmywarki) mogą 
zostać odebrane bezpośrednio z nieru-
chomości, jeżeli tylko są kompletne. 
Można się w tym celu umówić poprzez 
platformę www.decydujesz.pl, prowa-
dzoną przez Remondis Electrorecycling 
Sp. z o.o. Odbiór pozostałych elektro-

odpadów lub niekompletnych wielko-
gabarytowych urządzeń AGD realizo-
wany jest odpłatnie.

 JO, UM

Miejsca, w których znaleźć można 
pojemniki na elektrośmieci:

ul. Brzechwy/Brodzińskiego • 
(przy pojemnikach do segregacji 
odpadów);
ul. Leśna/Borowa (przy pojemnikach • 
do segregacji odpadów);
ul. Kochłowicka/Kaczmarka/Kłodnicka • 
(przy paczkomacie);
ul. Dworcowa (w rejonie Stacji • 
Biblioteka);
ul. Cynkowa (przy skrzyżowaniu • 
z drogą dojazdową do ul. Kokota 22, 
24, 26);
ul. Gierałtowskiego 29/Jana Dobrego;• 
ul. Norwida 26 (przy pojemnikach do • 
segregacji odpadów);
ul. Chryzantem (rejon parkingu przy • 
szkole);
ul. Górnośląska (parking przy • 
kościele);
ul. Katowicka/Siekiela;• 
ul. Szpaków (przy przychodni);• 
ul. Tiałowskiego (rejon skrzyżowania • 
z ul. Nowaka, przy pojemnikach do 
segregacji odpadów);
ul. Czapli/Kard. Hlonda;• 
ul. Paderewskiego/Kokota;• 
ul. Sienkiewicza/Odrodzenia;• 
ul. Ks. Niedzieli/Powstańców Śląskich;• 
ul. Ks. Tunkla (rejon budynku  • 
nr 104, przy pojemnikach do 
segregacji odpadów);
ul. Ks. Tunkla (parking w rejonie • 
budynku nr 5);
ul. Objazdowa (rejon budynku  • 
nr 15, przy pojemnikach do segregacji 
odpadów);
ul. Pokoju/Kolista.• 

Do budżetu obywatelskiego na 2023 r. 
łącznie zgłoszono 47 zadań. Najwięcej 
projektów (9) dotyczy dzielnicy Bielszo-
wice. Pozostałe wnioski obejmują swym 
zakresem Wirek (8), Bykowinę (7), Ru-
dę (5), Kochłowice (4), Godulę (4), No-
wy Bytom (4), Orzegów (2), Czarny Las 
(2) i Halembę (2).

Dziesięć propozycji mieszkańcy 
określili jako projekty duże (koszt reali-
zacji zadania wynosi ponad 340 tys. zł), 
a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 
340 tys. zł). Co istotne, w wyniku wery-
fikacji szacunkowych kosztów realiza-
cji, trzy z tych ostatnich przekwalifiko-
wano na projekty duże, zgodnie z zapi-
sami uchwały w sprawie wymagań, ja-
kie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego miasta Ruda Śląska.

Wszystkie złożone wnioski zostały 
poddane weryfikacji formalnej oraz 
weryfikacji co do ich zgodności z pra-
wem, wykonalności technicznej, wła-
ściwego oszacowania kosztów realiza-
cji  (z uwzględnieniem określonego 
przez projektodawcę zakresu rzeczo-
wego, aktualnych cen rynkowych) oraz 
rocznych kosztów utrzymania. W ten 
sposób zespół ds. budżetu obywatel-
skiego do etapu głosowania zakwalifi-
kował 11 projektów dużych oraz  
25 projektów małych.

W przypadku zadań dużych są to: bu-
dowa skateparku w Parku Strzelnica 
w dzielnicy Bielszowice, budowa bo-
iska wielofunkcyjnego przy ZS nr 7 
w dzielnicy Ruda, budowa boiska wie-
lofunkcyjnego oraz rozbudowa placu 
zabaw przy SP nr 11 w dzielnicy Biel-
szowice, wykonanie parkingu na 
30 miejsc postojowych przy SP nr 11 
w dzielnicy Bielszowice, rewitalizacja 
skweru oraz wyeksponowanie miejsca 
pamięci ofiar dawnego podobozu 
KL Auschwitz Althammer przy ul. Pio-
tra Skargi w dzielnicy Halemba, budowa 
kompleksu sportowego przy ul. Górno-
śląskiej/Karskiego w dzielnicy Byko-
wina, budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ZS nr 4 w dzielnicy Czarny Las, 
budowa boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej przy SP nr 8 
w dzielnicy Wirek, remont kompleksu 
boisk Orlik przy ul. Gwareckiej 2 
w dzielnicy Bykowina, budowa wybie-
gu dla psów w parku Adama Mickiewi-
cza w Goduli oraz budowa strefy relak-
su w tym parku.

Wśród zadań małych do głosowania 
zakwalifikowały się: budowa wybiegu 
dla psów w Parku Strzelnica w Bielszo-
wicach, budowa ścieżki rekreacyjnej 
dla seniorów przy ul. Zgrzebnioka 
w Bykowinie, budowa placu zabaw 
przy SP nr 6 w dzielnicy Orzegów, 
przeprowadzenie warsztatów jazdy na 

rolkach w Parku Strzelnica, wymiana 
nawierzchni oraz urządzeń na placu za-
baw przy SP nr 40 w dzielnicy Godula, 
budowa placu zabaw przy SP nr 13  
w dzielnicy Bielszowice, rozbudowa 
terenowych tras rowerowych w Parku 
Strzelnica w dzielnicy Bielszowice, 
modernizacja boiska przy ul. Dworaka 
w dzielnicy Czarny Las, budowa placu 
zabaw przy MP nr 7 w dzielnicy Ruda, 
budowa mini boiska do piłki nożnej 
oraz montaż nowych urządzeń na placu 
zabaw przy MP nr 19 w Wirku, budowa 
placu zabaw przy MP nr 17 w Nowym 
Bytomiu, nasadzenie roślinności oraz 
montaż elementów małej architektury 
w parku im. Adama Mickiewicza 
w dzielnicy Godula, wykonanie parkin-
gu przy Górze Antonia w Wirku, budo-
wa mini parku przy ul. Szczęść Boże 
w dzielnicy Ruda, budowa ogrodzenia 
oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie 
IV LO w Orzegowie, stworzenie ogól-
nodostępnej strefy muzycznej na placu 
Jana Pawła II w dzielnicy Nowy By-
tom, oświetlenie toru rolkarskiego przy 
ul. Jasnej w Bielszowicach, budowa na-
ukowego placu zabaw przy SP nr 1 
w Nowym Bytomiu, wykonanie parkin-
gu przy ul. Szpaków w Bykowinie, bu-
dowa eko-parku w dzielnicy Bykowina, 
budowa miejsca odpoczynku dla pie-
szych i rowerzystów z samoobsługo-
wym punktem naprawy rowerów przy 
ul. Piłsudskiego i Oświęcimskiej 
w dzielnicy Kochłowice, rewitalizacja 
skweru Żwirki i Wigury w dzielnicy 
Ruda, rekultywacja boiska do koszy-
kówki przy ul. Szarotek w dzielnicy 
Nowy Bytom, rewitalizacja kochłowic-
kiego rynku oraz modernizacja strefy 
rekreacji na Górze Antonia.

W przypadku projektów niedopusz-
czonych do głosowania wszyscy pro-
jektodawcy otrzymali pisemne uzasad-
nienia negatywnej weryfikacji swoich 
wniosków. Wnioskodawcom negatyw-
nie zweryfikowanych projektów przy-
sługuje możliwość złożenia odwołania 
od wyniku weryfikacji. – Odwołanie 
wraz z uzasadnieniem można złożyć 
w terminie do 5 sierpnia, do godz. 14. 
Ostateczną decyzję podejmie wówczas 
Jacek Morek, pełniący funkcję prezy-
denta miasta, po zapoznaniu się z tre-
ścią odwołania i opinią zespołu  
ds. budżetu obywatelskiego – informuje 
Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz mia-
sta, przewodnicząca zespołu ds. budże-
tu obywatelskiego na 2023 rok.

Z kolei wszystkie pozytywnie zwery-
fikowane projekty zostaną poddane pod 
głosowanie mieszkańców, które prowa-
dzone będzie od 5 do 11 września,  
za pośrednictwem platformy elektro-
nicznej pod adresem www.rudaslaska.

budzet-obywatelski.org oraz w formie 
tradycyjnej – w wyznaczonych punk-
tach. – Do realizacji zostaną wybrane 
zadania, które uzyskają najwyższą licz-
bę głosów, jednak nie mniej niż 30 i bę-
dą mieściły się w przewidzianej puli 
pieniędzy – tłumaczy Grażyna Janduła-
Jonda. Lista zwycięskich projektów zo-
stanie opublikowana 23 września.

Szczegółowe opisy wszystkich zło-
żonych projektów do budżetu obywa-
telskiego na 2023 r. wraz z informacją 
o wynikach weryfikacji można znaleźć 
na wspomnianej platformie elektronicz-
nej. Wykazy zadań dopuszczonych 
i niedopuszczonych do głosowania 
opublikowane zostały w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta 
w zakładce konsultacje społeczne/bu-
dżet obywatelski/budżet obywatelski 
na 2023 rok.

Przypomnijmy, że podczas głosowa-
nia w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2022 rok rudzianie wybrali do reali-
zacji jeden duży projekt oraz jedenaście 
małych. Jako duży projekt wygrało za-
danie polegające na doposażeniu kom-
pleksu sportowego Burloch Arena 
w kolejne atrakcje, w tym wielofunk-
cyjne boisko do koszykówki i siatków-
ki o nawierzchni poliuretanowej oraz 
urządzenia zabawowe dla starszych 
dzieci takie jak: huśtawki, duża pirami-
da linowa, urządzenia wspinaczkowe 
i równoważnie, a także ławki i schody 
terenowe. Oprócz projektu dużego wy-
konanych zostanie 11 projektów ma-
łych: wybieg dla psów przy ul. Pade-
rewskiego, plac zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 35, rozbudowa tereno-
wych tras rowerowych w Parku Strzel-
nica, pumptrack na Burloch Arenie, 
strefa odpoczynku przy Szkole Podsta-
wowej nr 4, parking przy Szkole Pod-
stawowej nr 3, plac zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 9, plac zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 20, rewitali-
zacja skweru w rejonie ul. Katowickiej 
i Siekiela, modernizacja ciągu pieszego 
pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka 
i Zgrzebnioka oraz zagospodarowanie 
terenu przy ul. Jankowskiego 6.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspo-
zycji mieszkańców to dziesiąta tego ty-
pu inicjatywa realizowana w Rudzie 
Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 ro-
ku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku 
– 2,815 mln zł, w 2019 roku  
– 3,720 mln zł, w 2020 roku  
– 3,994 mln zł, w 2021 roku  
– 4,122 mln zł, a w 2022 roku  
– 4,222 mln zł. W pierwszym głosowa-
niu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostat-
nim – ponad 8,1 tys. UM

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK

Wnioski po weryfikacji
36 projektów zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania w rudzkim budżecie obywa-
telskim na 2023 rok. Do tej edycji zgłoszonych zostało w sumie 47 pomysłów. Głosowanie 
będzie odbywało się od 5 do 11 września br. Pula środków na rudzki budżet obywatelski  
w 2023 r. wyniesie prawie 4,7 mln zł.



INWESTYCJE

Powstaje czwarty odcinek ,,eneski”. Trzeba liczyć się z utrudnieniami
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W sierpniu po tworzonym właśnie nasypie 
zostanie poprowadzony tymczasowy objazd.

Budowa czwartego odcinka trasy N-S nabrała rozpędu. Od kilku miesięcy wzdłuż ulicy  
1 Maja na wysokości ulicy Bielszowickiej widoczne są coraz większe fragmenty przyszłej 
„eneski”. Za chwilę realizacja tej inwestycji będzie na półmetku. Z tego powodu ulica 1 Maja 
zawężona została na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bielszowicką do ulicy Gabora – w go-
dzinach szczytu należy się więc uzbroić w cierpliwość. W sierpniu szykuje się objazd po po-
wstającym obecnie nasypie.

Zwężenie ulicy 1 Maja zostało 
wprowadzone w drugiej połowie lip-
ca. Ma to związek z przebudową tej 
ulicy. Równocześnie przygotowany 
został nasyp pod objazd na czas za-
mknięcia odcinka ulicy 1 Maja 
w związku z budową nowego obiektu 
nad Potokiem Bielszowickim oraz 
częściowo pod obwiednię ronda na 
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszo-
wickiej. Wprowadzenie objazdu tym-
czasowego zaplanowano na drugą po-
łowę sierpnia. – Czasowe zmiany 
w istniejącej organizacji ruchu będą 

występować na tym odcinku do mo-
mentu ukończenia zadania, czyli do 
listopada 2023 roku – tłumaczy Jacek 
Morek, pełniący obowiązki prezyden-
ta miasta. – Zdajemy sobie sprawę, że 
jest to kłopotliwe dla kierowców oraz 
mieszkańców miasta, jednak nieunik-
nione w przebiegu realizacji tak waż-
nej inwestycji, jaką jest budowa  
trasy N-S – dodaje.

Obecnie wykonano ok. 45 procent 
prac w ramach utworzenia czwartego 
odcinka ,,eneski”. – W ramach realiza-
cji inwestycji przebudowano około 

90 procent magistrali wodociągowej, 
wykonano roboty w zakresie obiektów 
mostowych – w tym dwa przejścia dla 
zwierząt, przejście i przejazd dla rowe-
rów w rejonie ogródków działkowych 
oraz roboty w zakresie palowania i pod-
pór dla obiektu nad ulicą Bielszowicką 
– wylicza Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy rudzkiego magistratu.

Do tego częściowo wykonana zo-
stała sieć kanalizacji deszczowej oraz 
zbiorniki retencyjne dla kanalizacji 
deszczowej, a także przebudowano 
sieci uzbrojenia podziemnego. – W ra-
mach inwestycji wykonano roboty 
związane z przebudową ulicy Bielszo-
wickiej, w tym miejsce do ważenia po-
jazdów. Obecnie trwają roboty m.in. 
związane z budową warstw nasypu 
pod główny ciąg trasy N-S, ronda na 
skrzyżowaniu ulic 1 Maja-Bielszowic-
kiej oraz roboty wykończeniowe zwią-
zane z budową obiektu tymczasowego 
i objazdu niezbędnego na czas budo-
wy przepustu nad Potokiem Bielszo-
wickim – zapowiada Adam Nowak. 
– W dalszym ciągu trwa przebudowa 
sieci uzbrojenia podziemnego oraz ro-
boty związane z budową sieci kanali-
zacji deszczowej i oświetlenia uliczne-
go – dodaje.

Budowa czwartego odcinka trasy 
N-S rozpoczęła się w ubiegłym roku. 
Inwestycja podzielona została na dwie 
części. Obecnie powstaje odcinek od 
ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. 
Koszt budowy pierwotnie wynosił 
ok. 100 mln zł, z czego 85 procent 

Przez Halembę po nowemu
Na początku lipca zakończyła się przebudowa połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej  
w Halembie. Nie tylko poprawił się komfort jazdy tą drogą, ale także jej otoczenie – powsta-
ły ścieżki rowerowe, chodnik i ciągi pieszo-rowerowe oraz miejsce do wypoczynku. Inwesty-
cja ta została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej realizacja koszto-
wała ponad 2,7 mln zł.

udało się pozyskać z dofinansowania 
unijnego. Ostateczna kwota ta może 
jednak ulec zmianie. – Rozliczenie in-
westycji ma charakter kosztorysowy, 
czyli na podstawie obmiarów rzeczy-
wiście wykonanych robót. Koszt inwe-
stycji ulegnie zmianie z uwagi na 
zwiększenie zakresu robót, jakie wyko-
nawca będzie musiał wykonać, a które 
nie zostały ujęte w jego ofercie – infor-
muje Adam Nowak.

Druga część inwestycji będzie obej-
mowała budowę łącznika od ulicy 
Bielszowickiej do autostrady A4 
w ciągu ul. 1 Maja. Na razie miasto 
nie planuje ogłaszać przetargu na to 
zadanie. – Do realizacji tego odcinka 
miasto przystąpi najprawdopodobniej 
w sytuacji otrzymania dofinansowania 
inwestycji ze środków zewnętrznych 
– tłumaczy rzecznik prasowy UM Ru-
da Śląska.

Przypomnijmy, że ponadto są pla-
ny, aby przedłużyć trasę N-S w kie-

runku północnym (od węzła Drogo-
wej Trasy Średnicowej do ul. Maga-
zynowej, od ul. Magazynowej do  
ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej 
do ul. Piastowskiej i od ul. Piastow-
skiej do ul. Karola Goduli). Miasto 
pozyskało na całe to zadanie już  
100 mln zł dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, a po-
nadto 65 mln zł na budowę pierwsze-
go z odcinków z Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. – Staramy się 
o kolejne dofinansowanie do budowy 
tej drogi, tym razem na odcinek od  
ul. Magazynowej do ul. Karola Godu-
li. Niedawno złożyliśmy odpowiedni 
wniosek do Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Chodzi tu o dotację na 
poziomie 250 mln zł. To ogromna 
kwota, ale przewidywana wartość in-
westycji to 390 mln zł – mówi Jacek 
Morek.

 Joanna Oreł
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Z uwagi na postępujące prace na placu budowy 
konieczne było zawężenie ulicy 1 Maja w kierunku Halemby.
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Inwestycja objęła nie tylko przebudowę dróg, 
ale również m.in. utworzenie ciągów pieszo-rowerowych.

– Przede wszystkim uporządkowane 
zostało połączenie obydwu dróg, co 
jest ważne nie tylko dla kierowców, ale 
i pieszych. Przedtem musieliśmy krą-
żyć między jedną a drugą stroną ulicy. 
Teraz wyznaczona została ścieżka dla 
pieszych, co jest ważne szczególnie dla 
osób, które chcą przejść odcinek od 
Halemby do Bielszowic – ocenia pan 
Zbigniew, mieszkaniec Halemby.

Przebudowa połączenia ulic Nowy 
Świat i Halembskiej rozpoczęła się  
w lipcu ubiegłego roku w miejscu, 
gdzie obie drogi się przeplatają (for-
malnie jest to część ul. Nowy Świat). 

– Głównym celem inwestycji było wy-
konanie bezpiecznego chodnika, 
umożliwiającego komunikowanie się 
pieszych ulicami Halembską i Nowy 
Świat – mówi Adam Nowak, rzecznik 
prasowy rudzkiego magistratu.

W ramach inwestycji przebudowa-
no ok. 270 m drogi, wybudowano 
ścieżki rowerowe, chodnik i ciągi pie-
szo-rowerowe, a także przebudowano 
przejazd kolejowy. Wykonano rów-
nież nowe oświetlenie drogowe z opra-
wami typu led i przebudowano kanali-
zację deszczową. Powstało także 
miejsce z ławkami do odpoczynku. 

– Pierwotny termin za-
kończenia robót w ra-
mach zadania to 
5 maja 2022 r., jed-
nakże z uwagi na 
konieczność wyko-
nania robót związa-
nych z przebudową 
przejazdu kolejowego, 
które nie były przewidziane na 
etapie podpisywania umowy z gene-
ralnym wykonawcą zadania, niezbęd-
ne było wydłużenie terminu realizacji 
zadania do dnia 1 lipca 2022 r. – wy-
jaśnia Adam Nowak.

Inwestycja kosztowała w sumie 
ok. 2.7 mln zł, z czego miasto  
otrzymało ponad milion złotych  

(1 035 805,67 zł) w ramach dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Joanna Oreł



4www.wiadomoscirudzkie.pl� WOKÓŁ�NAS�|�3.08.2022

KOMUNIKACJA�PUBLICZNA

ZTM szykuje zmiany w cenniku
Prawdopodobnie�od�września�zmienią�się�ceny�biletów�w�komunikacji�publicznej�obsługiwanej�przez�Zarząd�Transportu�Metropolitalnego.�Przede�wszyst-
kim�będzie�to�dotyczyło�biletów�jednorazowych�oraz�30-dniowych.�Bez�zmian�pozostaną�ceny�biletów�długokresowych,�wieloprzejazdowych�oraz�Metrobi-
letów.�Inną�zmianą�ma�być�ujednolicenie�taryfy�czasowej�dla�biletów�jednorazowych.�Ponadto�podwyższone�zostaną�kary�za�jazdę�„na�gapę”.�Równocześnie�
łagodniej�mają�być�traktowani�pasażerowie,�którzy�z�różnych�względów�podróżowali�bez�ważnego�biletu,�ale�wykażą,�że�wcześniej�kupowali�je�regularnie.�
Konieczność�wprowadzenia�nowego�cennika,�według�wyjaśnień�ZTM-u,�wynika�z�wysokiej�inflacji�oraz�wzrostu�cen�paliwa.

– Decyzje o zmianie cen biletów nigdy 
nie należą do prostych.  Gdy mówimy 
o szacowanych „stratach finansowych”, 
to w naszym przypadku – jako instytucji 
publicznej – nie mamy na myśli pieniędzy, 
które zostałyby w kieszeni zarządów 
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. To 
pieniądze potrzebne do tego, by mógł być 
realizowany w pełni rozkład jazdy dla 
wszystkich linii komunikacji miejskiej, 
z której dzisiaj mogą korzystać pasażero-
wie – wyjaśnia Kamila Rożnowska, rzecz-
nik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.
ZTM wylicza, że głównymi powodami 

zmiany  cennika  są  dwucyfrowa  inflacja 
oraz  wzrost  cen  paliw  o  ponad  
40 proc. w porównaniu do zeszłego roku 

– to czynniki, które wpływają na rosnące 
koszty  funkcjonowania  również  komuni-
kacji  miejskiej.  Projekt  zmian  konsulto-
wany jest  jeszcze ze związkami zawodo-
wymi.  Wstępnie  ZTM  planuje  wprowa-
dzić nowy cennik od września.

Najważniejsze proponowane zmiany 
w cenniku ZTM:
Pasażerowie regularnie i często korzy-• 
stający z komunikacji miejskiej zapłacą 
za  bilety  tyle  samo,  co  teraz.  Zmiany 
nie obejmą biletów 90- i 180-dniowych, 
wieloprzejazdowych  oraz  Metrobile-
tów.
Największa  zmiana  będzie  dotyczyć • 
papierowych  biletów  krótkookreso-
wych  –  cena  podstawowego  biletu  na 
20 minut z możliwością przesiadek wy-

niesie  4,60  zł  (bilet  normalny  obecnie 
kosztuje 4 zł). Cena papierowego biletu 
normalnego wzrośnie z 2 zł do 2,30 zł.
Wzrośnie  cena  biletów  30-dniowych. • 
Na przykład obecnie za bilet normalny 
na jedno miasto płacimy 99 zł, po zmia-
nach ma to być 109 zł.
Ceny  krótkookresowych  biletów  • 
elektronicznych  nadal  pozostaną  niż-
sze od papierowych, ale też nieznacz-
nie wzrosną. Na przykład – za 20 mi-
nut  jazdy  obecnie  płacimy  3,60  zł, 
a będzie to 4 zł (bilet normalny). Cena 
elektronicznego  biletu  ulgowego 
wzrośnie z kolei z 1,80 zł do 2 zł. Bi-
lety te ważne będą przez 20 minut od 
momentu skasowania  (z możliwością 
przesiadek).

INTERWENCJA

Borówka jak stała, tak stoi. Co dalej?
Nadal�nierozstrzygnięte�są�losy�ośrodka�Borówka,�który�znajduje�się�w�lasach�na�granicy�Ha-
lemby�i�Mikołowa.�Lasy�Państwowe,�gdzie�zlokalizowany�jest�budynek,�w�ubiegłym�roku�wy-
stąpiły�do�miasta�z�wnioskiem�o�jego�wyburzenie.�Jednak�od�tamtej�pory�nic�się�nie�zmieniło�
–�Borówka�nadal�stoi�na�swoim�miejscu.
Kilkadziesiąt lat  temu miejsce to tęt-

niło życiem – salę chętnie wynajmowa-
no na imprezy okolicznościowe, a pod-
czas  spacerów  w  lasach  halembskich 
można było posilić się w restauracji. Na-
stępnie, od 2003 roku miejsce to admini-
strowane  jest  przez  Miejski  Ośrodek 
Sportu  i  Rekreacji  w  Rudzie  Śląskiej. 
Od  2004  roku  Borówkę  dzierżawiła 
Fundacja Rodzin Polskich  im. św. Jana 
Pawła II, która podjęła się remontu bu-
dynku  oraz  organizacji  kilku  imprez. 
Jednak  kolejne  problemy  ze  stanem 
technicznym obiektu oraz koszty remon-

tu szybko przerosły możliwości nowego 
dzierżawcy. Był  to  początek  końca  ist-
nienia Borówki.
Co kluczowe – do tego doszły proble-

my  własnościowe.  Budynek  Borówki 
należy  do miasta,  ale  położony  jest  na 
terenie Lasów Państwowych, przy czym 
miejsce to znajduje się już w granicach 
administracyjnych Mikołowa. W związ-
ku z tym rok temu Lasy Państwowe we-
zwały Rudę Śląską do wyburzenia Bo-
rówki, a Starostwo Powiatowe w Miko-
łowie zgodziło się na to. – Miasto otrzy-
mało zgodę na wyburzenie obiektu latem 

Borówka, choć kultowa dla wielu mieszkańców, z roku na rok zamienia się w ruinę.
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ubiegłego roku –  informuje Adam No-
wak,  rzecznik  prasowy  UM Ruda  Ślą-
ska.  Tymczasem  budynek  jak  stał,  tak 
nadal  stoi. – Z tym miejscem wiąże się 
wiele wspomnień i miło byłoby, gdyby 
ktoś znów zaczął prowadzić Borówkę. 
Czy to, że nie została wyburzona, ozna-
cza, że jest taka szansa? – zwróciła się 
do naszej redakcji pani Ewa, mieszkan-
ka ulicy Leśnej w Halembie.
Okazuje się jednak, że decyzja o roz-

biórce  pozostaje  bez  zmian.  Natomiast 
na razie nie został ustalony jej termin ani 
koszt. Wejście  do  obiektu  doraźnie  zo-

Wprowadzona zostanie jednolita tary-• 
fa  czasowa  dla  biletów  jednorazo-
wych. Od września bilety będą ważne 
przez 20, 40 lub 90 minut, bez rozróż-
niania,  na  terenie  ilu  gmin  będziemy 
korzystać z komunikacji miejskiej (już 
nie będzie podziału na jedno, dwa lub 
więcej  miast).  Docelowo,  ale  nie  od 
września – taryfa odległościowa rów-
nież  zostanie  zmieniona  na  czasową 
(z możliwością dokonywania przesia-
dek w ramach ważności jednego bile-
tu).
Ze względu na zmianę cen biletów jed-• 
norazowych,  podwyższona  zostanie 
cena  biletu  „dziennego”  (12  zł  –  nor-
malny, 6 zł – ulgowy; obecnie to odpo-
wiednio 11,50 zł i 5 zł).

PREZydENT�
MIASTA� 

RUdA�ŚLąSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazów�
dotyczących�oddania�w:
najem�gruntu�z�przeznaczeniem�•�
pod�kiosk�na�działalność�gospo-
darczą�przy�ul.�Pokoju�2B,
dzierżawę� gruntu� pod� istnie-•�
jące� ogródki� rekreacyjne� przy�
ul.�Gwiżdża�1,
najem�garażu�murowanego�przy�•�
ul.�Solidarności,

które�przydzielone�zostaną�w�trybie�
bezprzetargowym� na� podstawie�
umów� najmu� gruntu,� dzierżawy�
gruntu�oraz�umowy�najmu�garażu�
na�czas�oznaczony�do�3�lat.

Zwiększone zostaną do 550 zł (z 200 zł) • 
opłaty dodatkowe za jazdę „na gapę”.
Jednocześnie  wprowadzony  zostanie • 
mechanizm  dla  osób,  które  płacą  za 
przejazdy,  ale  z  różnych  powodów 
przydarzyło się im jechać bez ważnego 
biletu. Warunkiem uzyskania możliwo-
ści zapłaty opłaty dodatkowej w niższej 
kwocie będzie zgłoszenie się do Punk-
tów  Obsługi  Pasażera  w  terminie  do 
14 dni od daty powstania opłaty i poin-
formowanie o chęci skorzystania z opcji 
obniżenia  opłaty  dodatkowej.  Pracow-
nicy  POP  sprawdzą,  czy  pasażer  ma 
uregulowane  wszystkie  ewentualne 
wcześniejsze  kary.  Wówczas  takim 
osobom opłata dodatkowa zostanie ob-
niżona z 550 do 50 zł, jeśli zakupią jed-
nocześnie bilet półroczny „Sieć 180” za 
550 zł.
Wprowadzona zostanie możliwość ob-• 
niżenia do 50 zł opłaty dodatkowej dla 
osób,  które  regularnie  (w  ostatnich 
6 miesiącach łączny okres ważności ich 
biletów wyniósł 175 dni) kupują bilety, 
ale z różnych innych powodów jechali 
bez ważnego biletu. Celem rozwiązania 
jest  wprowadzenie  łagodniejszych  za-
sad dla  tych osób, które kupują bilety, 
ale w momencie kontroli takowych nie 
mieli  i  nie mają  w  stosunku  do  ZTM 
żadnych zaległości. Pozwoli to na obni-
żenie  tym  osobom  wysokości  opłaty 
dodatkowej do maks. 50 zł, tak aby nie 
traktować ich jednakowo jak osób, któ-
re  z  premedytacją  jeżdżą  bez  biletu. 
Tacy pasażerowie nie będą musieli do-
datkowo kupować biletu ,,Sieć 180”.
Szczegóły nowego cennika dostępne są 

na  stronie  internetowej  www.metropo-
liaztm.pl.   JO

stało zabezpieczone taśmami, a na dro-
dze do  jego wyburzenia stanęły pienią-
dze. – Budynek nie został wyburzony ze 

względu na brak środków finansowych 
na ten cel – wyjaśnia Adam Nowak.

 Joanna Oreł

OGŁOSZENIA
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– Od kiedy przeprowadzacie Pań-
stwo operacje bariatryczne żołądka?

– Poradnia Leczenia Otyłości oraz 
Poradnia Chorób Metabolicznych dzia-
łają w naszym szpitalu od ok. 20 lat 
– tam pacjenci byli i nadal są diagnozo-
wani i leczeni zachowawczo. Postano-
wiliśmy jednak dorównać trendom 
światowym, gdzie leczenie chirurgicz-
ne uznawane jest jako etap leczenia 
otyłości. Jesteśmy w ścisłej współpracy 
z doświadczonymi specjalistami ze Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie problem 
otyłości trwa od dziesięcioleci, a chi-
rurga bariatryczna u dzieci jest bardzo 
rozwinięta. Na bazie doświadczeń tam-
tejszych lekarzy, szkoleń oraz we 
współpracy rozpoczęliśmy zabiegi 
zmniejszania żołądka u dzieci 
w 2015 roku. Operujemy pacjentów 
z otyłością olbrzymią, u których inne 
sposoby redukcji wagi zawodzą. Trze-
ba bowiem zaznaczyć, że skuteczność 
operacji bariatrycznych, jeżeli chodzi 
o spadek masy ciała, jest największa 
w porównaniu z innymi sposobami le-
czenia, takimi jak leki, farmakoterapia, 
rehabilitacja, czy dietetyka. To wszyst-
ko jest oczywiście bardzo potrzebne, 
ale chirurgia daje najlepsze i najbar-
dziej spektakularne efekty.

– Mówimy o młodym, dojrzewają-
cym organizmie. Czy taka operacja 
jest w pełni bezpieczna?

– Pamiętajmy, że równocześnie oty-
łość wiąże się z ogromną liczbą zabu-
rzeń współistniejących – m.in. nadci-
śnieniem, cukrzycą oraz zaburzeniami 

układu krążenia, czy stawowego. Nie 
możemy też zapominać o zaburzeniach 
natury psychicznej. W wieku nastolet-
nim, kiedy to rozwijają się kontakty 
socjalne pomiędzy rówieśnikami, mło-
dzi ludzie borykający się z otyłością 
olbrzymią, która jest kalectwem, są z tej 
grupy wykluczeni. W naszym szpitalu 
od początku działa multidyscyplinarny 
zespół, który zajmuje się młodymi pa-
cjentami z otyłością. Pierwszym kro-
kiem jest wizyta w Poradni Leczenia 
Otyłości, gdzie pracują endokrynolo-
dzy. Najpierw wykonywana jest dia-
gnostyka, bo istnieje pewna grupa pa-
cjentów, którzy są otyli z powodu zabu-
rzeń hormonalnych oraz obciążeń ge-
netycznych. Drugi etap dotyczy wykry-
cia chorób współistniejących – jest 
grupa zaburzeń, które dyskwalifi kują 
pacjenta z leczenia operacyjnego – na 
przykład z powodu chorób nerek. Do-
piero później zaczynają się rozmowy 
o operacji. Decyzja o niej nie należy do 
jednego lekarza, ale do m.in. psycholo-
ga, dietetyka, rehabilitanta, chirurga, 
czy endokrynologa, którzy współpracu-
ją i konsultują się ze sobą. Ponadto do 
operacji może dojść, jeżeli pacjent osią-
gnął wysoki współczynnik otyłości 
(BMI powyżej 30-40). Konieczna jest 
także determinacja pacjentów. Nie wy-
starczy wola rodziców, ale ogromna 
chęć ze strony młodego pacjenta. Wraz 
z całym zespołem bierzemy również 
pod uwagę stopień dojrzałości pacjen-
ta, w tym przejście przez okres dojrze-
wania. Oczywiście każda operacja wią-

że się z powikłaniami, dlatego prze-
strzegamy bardzo ścisłych kryteriów, 
żeby ich uniknąć – na szczęście dotych-
czas nie odnotowaliśmy żadnych po-
operacyjnych komplikacji.

– Co jest przyczyną otyłości mło-
dych pacjentów według Państwa ob-
serwacji?

– Jest niewielka grupa pacjentów, 
którzy cierpią na otyłość z powodu 
schorzeń genetycznych i hormonal-
nych. Drugą grupę stanowią osoby, 
w rodzinach których otyłość jest obec-
na od pokoleń i wynika ona ze stylu 
życia oraz genów. Jest też duża liczba 
pacjentów, których rodzice są szczupli, 
a dzieci otyłe. Największym proble-
mem w tym przypadku jest tzw. jedze-
nie śmieciowe i fastfoodowe, które sta-
nowi podstawę żywienia wielu mło-
dych ludzi. Do tego dochodzą dosła-
dzane napoje oraz gotowe, przetworzo-
ne produkty, które na szybko można 
przygotować. Istotny jest też sposób 
spędzania wolnego czasu przez wielu 
młodych ludzi. Za mało jest ruchu, 
a niestety za dużo przebywania przed 
komputerem.

– Operacja to jedno, ale za tym po-
winna iść zmiana stylu życia…

– Sama zmiana stylu życia u pacjen-
tów z bardzo dużą otyłością nie poma-
ga, bo uda im się zrzucić w ten sposób 
kilka kilogramów, a mówimy tu o ko-
nieczności schudnięcia ok. 100 kg. 
W trakcie operacji zmniejszamy obję-
tość żołądka, ale do tego usuwamy gru-
czoły, które wytwarzają tzw. hormon 

głodu, dzięki czemu jest on mniej od-
czuwalny. Oczywiście, jeżeli by zope-
rować takiego pacjenta i pozostawić 
samemu sobie, a on nie będzie dosta-
tecznie zdeterminowany, to systema-
tycznie, zwiększając ilość jedzenia, 
dojdzie do ponownego rozciągnięcia 
żołądka i prawdopodobnie pacjent wró-
ci do swojej wyjściowej wagi. Dlatego 
cały czas pracujemy nad tym, aby nasi 
pacjenci mieli wsparcie i byli cały czas 
z nami w kontakcie. Jedzenie jest formą 
nałogu – niektórzy nawet twierdzą, że 
jest on trudniejszy do zwalczenia niż 
nałóg alkoholowy. Oczywiście nie ma 
żadnego leczenia na świecie, które by-
łoby w stu procentach skuteczne, ale 
skuteczność rzędu ok. 80-90 procent to 
jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi 
o nasze operacje i późniejsze wsparcie 
pacjentów.

Joanna Oreł

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Kornel Kłosok
syn Anety i Pawła

ur. 22.07 (3950 g i 57 cm)

Oliwia Serafi n
córka Rominy i Marcina

  ur. 5.07 (3300 g i 59 cm)

Dominik Niewelt 
syn Barbary i Sławomira

ur. 17.07 (48 cm)

Filip Sroka
syn Ewy i Rafała

ur. 22.07 (3720 g i 57 cm)

Lilianna Wojdat 
córka Karoliny i Aleksandra
ur. 15.07 (4060 g i 60 cm)

Tymoteusz Michalski
syn Moniki i Patryka

ur. 21.07 (3400 g i 52 cm)

Franciszek Śmieszek
syn Gabrieli i Grzegorza

ur. 21.07 (3480 g i 54 cm)

Julita 
i Wiktoria 
Całus
córki 
Klaudii 
i Wojciecha
ur. 22.07
(2050 g 
i 1700 g 
oraz 
47 cm 
i 44 cm)

ZDROWIE

Jedzenie jest formą nałogu. Operacja może pomóc
Otyłość jest jedną z chorób cywilizacyjnych naszych czasów, która prowadzi do licznych problemów zdrowotnych 
(m.in. cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, czy niektórych typów nowotworów). Sprawa staje się o tyle 
poważna, że coraz częściej nadmierna masa ciała dotyczy dzieci i młodzieży. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 
szacuje, że w naszym kraju problem nadwagi i otyłości dotyczy około 10 procent dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 30 pro-
cent dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ok. 22 proc. młodzieży do 15. roku życia. Z pomocą przychodzi Górnoślą-
skie Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przeprowadzane są zabiegi chirurgicznego zmniejszania żołądka. Czuwa nad nimi 
m.in. profesor Tomasz Koszutski, kierownik Oddziału Chirurgii i Urologii GCZD, a także konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie urologii dziecięcej współpracujący ze Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz mieszkaniec naszego miasta.
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Dotychczasowy zakres robót związanych z przebu-
dową kanalizacji w Halembie do tej pory nie wiązał 
się z dużymi zmianami w organizacji ruchu drogowe-
go. Niestety teraz kierowcy będą musieli liczyć się 
z większymi trudnościami. Powodem tego jest rozpo-
częcie prac na głównej drodze objętej inwestycją, czy-
li ul. Solidarności.

Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 
poniedziałku, 8 sierpnia, a kluczową zmianą będzie 
wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku 
ok. 70 m ul. Solidarności od budynku nr 13 do skrzy-
żowania z wyjazdem z ul. Międzyblokowej. Z tego też 
powodu za wspomniane skrzyżowanie przesunięty zo-
stanie także przystanek autobusowy „Halemba Ener-
getyków”.

Po wykonaniu tego odcinka, drogowcy kontynu-
ować będą prace przy ul. Solidarności, dalej w kierun-
ku ul. Miodowej. Wtedy również obowiązywać będzie 
ruch wahadłowy, a wszystko to ma potrwać kilka ty-
godni.

Od połowy lipca prowadzone są natomiast prace 
przy ul. Miodowej. W części tej ulicy została już zain-
stalowana nowa kanalizacja. Po zakończeniu całości 
robót w tym miejscu drogowcy przeniosą się na 
ul. Racławicką.

Przebudowa kanalizacji w Halembie składa się 
z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy zlewni „Mio-
dowa” i ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłe-
go roku. Drugie obejmuje obręb zlewni „Międzyblo-
kowa” i ma się zakończyć do końca tego roku.

 UM

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa 
kanalizacji 

– zmiany od 8.08
Nabierają tempa prace przy przebu-
dowie kanalizacji w Rudzie Śląskiej-
Halembie. Od poniedziałku, 8 sierp-
nia rozpoczną się roboty na ul. Soli-
darności, co oznacza wprowadzenie 
ruchu wahadłowego na tej ulicy, 
w rejonie wyjazdu z ul. Międzybloko-
wej. Już od trzech tygodni trwają na-
tomiast roboty przy ul. Miodowej, 
w dalszej zaś kolejności drogowcy 
przeniosą się na ul. Racławicką.
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21 – małpa wąskonosa, 22 – fl auta, cisza 
morska, 23 – wyraz utworzony przez 
przestawienie liter, 26 – góry w Polsce 
i Słowacji, 27 – suwa się po sztagu, 
30 – młot do wbijania pali w ziemię, 
31 – rzeka w Rosji, 34 – kraina na Sło-
wacji, 35 – lęk, 37 – przylądek na An-
tarktydzie, 38 – ozdoba tałesu, 40 – ho-
tel paryski, 41 – galilejska, 44 – gatunek 
sardynki.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem (biuro@wia-
domoscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu. Po odbiór kuponu z krzy-
żówki „WR 24” zapraszamy do redakcji 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym (pod nr 32 248-60-97) – pa-
nią Eugenię Maciak. Prawidłowe hasło 
brzmi: Muzyka wyrasta z uczucia.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – pierwsze mleko 
matki po porodzie, 5 – postać, 8 – za-
konnicy, 9 – kajan, 11 – rzeka w Indiach, 
12 – ostre zapalenie gardła i migdałków, 
15 – zwolennik unizmu, 17 – spiekota, 
upał, 20 – żałobny utwór literacki, 
21 – stolica Omanu, 24 – przypomnie-
nie, ponaglenie, 25 – przyroda, 28 – du-
sigrosz, sknera, 29 – łukowate sklepie-
nie na fi larach, 32 – średniowieczy styl 
w architekturze, 33 – barwa, 36 – poetka 
grecka z Lesbos, 39 – zapora, 42 – sło-
miana mata japońska, 43 – środek cyrku, 
45 – stroik w radiu, 46 – blagier, 
47 – polskie włókno.

PIONOWO: 1 – ogi, 2 – dawniej ża-
glowiec na kanałach Holandii, 3 – ko-
chanek, wielbiciel, 4 – namiot Indian, 
5 – owoc fi gowca, 6 – szczyt w Tatrach 
Wysokich na Słowacji, 7 – np. Wisła, 
Odra, 10 – dawniej mieszkaniec Pusz-
czy Tucholskiej, 13 – podwójna sieć na 
ryby, 14 – krewniak strusia, 16 – mitolo-
gia słowiańska: bogini wiosny, 17 – pier-
wiastek chemiczny, 18 – imię żeńskie, 
19 – indyjski ozdobny wóz procesyjny, 
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, ka-
felkowanie. Tel. 507-055-024.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-
672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, kafelkowanie, malowanie, gła-
dzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509-486-
250.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź 
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

 Sprzedaż: mieszkanie 3 pokojowe, 
Ruda 1, ul. Norwida, 53 m2 – 240 tys zł. 
Działka gruntu – Wirek, rejon autostrady 
603 m2 – 231 tys. zł. Nieruchomości GA-
BRIEL, tel. 691-523-055.

 Kłodnica sprzedam dom w stanie suro-
wym, powierzchnia 153,90 m2 + garaż, 
działka 1330 m2, 790 tys. zł, Nieruchomości 
GABRIEL, tel. 691-523-055.

Pani Agnieszce SKOCZOWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

MATKI 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje 

pracownika do pracy na stanowisku:

INSPEKTOR W BIURZE EKSPLOATACJI 
W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Do głównych obowiązków Inspektora będzie należało 
prowadzenie całości spraw związanych z:

podatkiem od nieruchomości dla zarządzanego zasobu, w tym ustalanie wymiaru • 
podatków, przygotowanie danych do bieżących rozliczeń; 
przygotowaniem deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami • 
komunalnymi; 
organizacją monitoringu i ochrony obiektów/nieruchomości w tym zakup tych usług; • 
przygotowywaniem wzorów umów w zakresie dotyczącym działalności • 
eksploatacyjnej spółki;
dostosowywaniem procedur zarządzania nieruchomościami do nowych wymagań • 
prawnych;
realizacją zadań wynikających z systemu zarządzania jakością w zakresie • 
dotyczącym biura eksploatacji;
przygotowywaniem opinii, projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń• 
Prezydenta Miasta w zakresie dotyczącym działalności eksploatacyjnej spółki;
przygotowywaniem wniosków o zmiany w przepisach prawa miejscowego • 
w zakresie dotyczącym działalności eksploatacyjnej spółki.

Wymagania niezbędne: 
Wykształcenie: wyższe preferowane prawo lub administracja, mile widziane • 
doświadczenie zawodowe;
Znajomość regulacji prawnych zgodnie z zakresem zadań wykonywanych • 
na stanowisku w szczególności: ustawy kodeks cywilny, kodeks postępowania 
cywilnego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych 
oraz akty wykonawczy do tych ustawy;
Umiejętność obsługi komputera, w szczególności dobra znajomość pakietu • 
MS Offi  ce (Word, Excel);
Mile widziane prawo jazdy kat. B.• 

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Spółka otwarta jest na zatrudnianie osób posiadających
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą mailową 
na adres mpgm@mpgm.com.pl Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.) 

MOTORYZACJA

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

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę 
do pokrycia dachu dachówką ceramicz-
ną. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych. Tel. 603-975-040.

 Poszukujemy ślusarzy oraz osoby do 
przyuczenia zawodu, praca jednozmiano-
wa na hali montażowej w Rudzie Śląskiej. 
Osoba do kontaktu Dawid, tel. 697-750-
002.

 Biuro Rachunkowe BES w Rudzie Ślą-
skiej poszukuje księgowej lub księgowego 
z min 3 letnim doświadczeniem, znajomo-
ścią prawa podatkowego i bilansowego. 
Oferujemy umowę o pracę na pełen etat 
w stabilnej i rozwijającej się fi rmie. Zarobki 
4500-6300 brutt o uzależnione od kompe-
tencji. Kontakt tel. 664-975-204.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w lipcu od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek 
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczel-
na). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redak-
cji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), 
tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomo-
scirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, 

ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.
pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Re-
dakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

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
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PIŁKA NOŻNA

Pierwsze derby miasta w sezonie musiały rozstrzygnąć rzuty karne. 
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ŁUCZNICTWO

Sukcesy Grotu w Policach
12 zawodniczek i zawodników 

UKS Grot wzięło udział w turnieju 
Baltic Hit-Miss Archery. Zawody pod 
nazwą Śladami Rybaka odbyły się 
w dniach 29-31.07 w Policach 
(woj. zachodniopomorskie). 

W kategorii U18 2. miejsce w rywali-
zacji w łukach refl eksyjnych zajął Szy-

mon Czarnik, a trzeci był Łukasz Patle-
wicz. Zwycięzcą okazał się Jeremi 
Kwiecień z AZS Surma Poznań, nato-
miast obaj zawodnicy Grotu spotkali 
wcześniej się w półfi nale, gdzie lepszy 
okazał się Czarnik (wynik 6:4). W tej 
samej kategorii wśród kobiet zwycię-
stwo odniosła Natalia Lepa, która w fi -

Wawel lepszy w karnych
Wawel Wirek pokonał po rzutach 

karnych drużynę Jastrzębia Bielszowi-
ce w pierwszej rundzie Pucharu Polski 
podokręgu Katowice. Mecz odbył się 
w sobotę (30.07) na stadionie przy ulicy 
Sportowej w Bielszowicach i zgroma-
dził ponad 240 widzów. 

Derbowe starcie otwierało zmagania 
rudzkich piłkarzy w sezonie 2022/23. 
Dla Janusza Kluge był to jednocześnie 
debiut na ławce trenerskiej Jastrzębia. 
Pierwsze 45 minut nie dostarczyło wie-
lu emocji. Zamiast sytuacji podbramko-
wych częściej oglądaliśmy żółte kartki, 
niemniej to gospodarze byli bliżsi wyj-
ścia na prowadzenie, jednak Artur 
Osadnik zmarnował bardzo dobrą szan-
sę na gola. 

W drugiej połowie w końcu rozwią-
zał się worek z bramkami. Pierwsi na 
prowadzenie w 51. minucie wyszli go-
ście za sprawą kombinacyjnej akcji, 
którą świetnym strzałem lewą nogą wy-
kończył Marek Król. Wawel cieszył się 
z prowadzenia zaledwie kilka minut, 
gdyż do wyrównania najpierw dopro-
wadził Adam Gosz, a po kilku minutach 
w zamieszaniu po stałym fragmencie 
gry na 2:1 gola zdobył Marcin Michal-
ski. Zespół z Wirku odpowiedział już 

w następnej akcji. Bramkę znów strzelił 
Król, tym razem wykorzystując sam na 
sam z Tomaszem Kałką. Do końca me-
czu nie padła już żadna bramka, choć 
sytuacji z obu stron nie brakowało. 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek 
po 90. minutach arbiter zarządził rzuty 
karne, które Jastrząb rozpoczął od strza-
łu Łukasza Kowalskiego w poprzeczkę. 
Po pięciu seriach utrzymał się jednak 
remis 4:4 dzięki udanej interwencji 
Kałki przy strzale Patryka Rutkowskie-
go. Do wyłonienia zwycięzcy sobotnie-
go meczu zawodnicy musieli wykonać 
10 serii „jedenastek”. Ostatecznie po 
pudle Marcela Volkerta awans drużynie 
z Wirku dało trafi enie Miłosza Jastrzęb-
skiego. 

Jastrząb Bielszowice 
– Wawel Wirek 2:2 (0:0), 

7:8 po karnych
Gosz 54’, Michalski 63’ – Król 51’, 

64’.
Jastrząb: Kałka – Volkert, Osadnik, 

Latoska, Kaizik (46’ Kowalski), Mi-
chalski, Seidel, (81’ Jendruś), Jentrzok 
(58’ Gemski), Deptuch, Babczyński, 
Gosz (74’ Kubiak).

Wawel: Chrząszcz – Seroka 
(66’ Dziadzik), Salamon (46’ Jastrzęb-

ski), Osuch (71’ Lenert), Mosgalik, Ko-
koszka, Kałużny, Celadyn (46’ Rut-
kowski), Grzesik (64’ Ganczarczyk), 
Różycki (79’ Gubała).

Żółte kartki: Jendruś, Volkert, Dep-
tuch – Kałużny, Grzesik, Seroka, Ró-
życki, Osuch, Dziadzik. 

Ponadto w Pucharze Polski wystąpiła 
Slavia, która pokonała na własnym bo-
isku MKS Siemianowiczankę 2:1. Gole 
dla zespołu z Rudy zdobyli Marcin Rej-

manowski i Dawid Maciaszczyk. Go-
ście natomiast kończyli mecz w dzie-
więciu po dwóch czerwonych kart-
kach. 

W kolejnej rundzie, która odbędzie 
się w najbliższy weekend, Wawel Wi-
rek podejmie u siebie AKS Mikołów, 
Slavia zagra na wyjeździe z Górnikiem 
09 Mysłowice, a Grunwald zmierzy się 
na własnym boisku z Pogonią Imielin.  
 DK

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

Baran – Na brak zajęć na 
pewno nie będziesz narze-
kać. Szczególnie prace ze-
społowe są Ci pisane. 
Byk – Będziesz działać cha-
otycznie, ale w ten sposób 
odniesiesz, o dziwo, dosko-
nałe wyniki.
Bliźnięta – Zapanujesz nad 
sprawami, które wymknęły 
się spod kontroli. Spotkasz 
kogoś, kto Ci w tym pomoże.
Rak – Romantyczne prze-
życie przywróci Ci radość. 
Poczujesz, że jest ktoś, 
w kim masz oparcie.
Lew – Będziesz w świetnym 
nastroju i doskonałej formie. 
To skłoni Cię do snucia 
śmiałych planów.
Panna – Będziesz mieć wię-
cej obowiązków, ale i sukce-
sów. Twoja pozycja w fi rmie 
bardzo się wzmocni.
Waga – Nikt za Ciebie nie 
podejmie właściwych decy-
zji. Dlatego nie zwlekaj 
i podejmij działania.
Skorpion – Od początku ty-
godnia będziesz w bojowym 
nastroju i zareagujesz na 
każdą zaczepkę.
Strzelec – Usuniesz prze-
szkody, które stały Ci na 
drodze do kariery. Zrealizu-
jesz swoje plany.
Koziorożec – Ktoś będzie 
walczyć o Twoje uczucie. 
Z osobą, z którą kiepsko Ci 
się układa.
Wodnik – W najbliższym 
czasie największą satysfak-
cję będziesz czerpać z kon-
taktów rodzinnych.
Ryby – Nie wracaj do tego, 
co było. Zacznij planować 
przyszłość, a wszystko bę-
dzie dobrze.

nale pokonała Dianę Miszewską 
z KSŁ MEWA Kołobrzeg. Miszewska 
w ćwierćfi nale była lepsza od innej 
łuczniczki Grotu, Aleksandry Antoniak. 

W rywalizacji U15 kobiet wystąpiły 
cztery łuczniczki z Rudy Śląskiej. W fi -
nale Małgorzata Gebauer była lepsza 
od Magdaleny Górskiej, natomiast 

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Rudzianki zdobyły srebro
Justyna Gontarek, Oliwia Szewczyk 

i Natalia Woźniakowska ze Zgody Ru-
da Śląska wystąpiły w barwach repre-
zentacji Śląska w XXVIII Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w Spor-
tach Letnich. Zawody w piłce ręcznej 
plażowej odbyły się w dniach 26-28.07 
w Krakowie. W fazie eliminacyjnej ka-
dra Śląska najpierw bardzo pewnie po-
konała reprezentantki województwa 
warmińsko-mazurskiego (2:0), a na-

stępnie uległa rywalkom z Mazowsza 
(0:2), aby w ostatnim meczu grupo-
wym wygrać 2:1 z kadrą z kujawsko-
pomorskiego. Dzięki temu Ślązaczki 
zakwalifi kowały się do fi nałów Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
W turnieju eliminacyjnym zajęły drugą 
lokatę, przegrywając w fi nale ponow-
nie z reprezentantkami Mazowsza. 

Kadra prowadzona przez Damiana 
Wieczorka i Jakuba Olczyka w run-

dzie fi nałowej trafi ła do grupy z repre-
zentacjami Małopolski, Dolnego Ślą-
ska i województwa zachodniopomor-
skiego. Juniorki młodsze z naszego 
województwa pokonały rówieśniczki 
z Dolnośląskiego 2:0, a przegrały z re-
prezentantkami z Małopolski (1:2) 
i z Zachodniopomorskiego (0:2). Wy-
starczyło to jednak do awansu, w któ-
rym Ślązaczki zrewanżowały się re-
prezentantkom Mazowsza za poprzed-

Agnieszka Ficek i Alicja Kiera zakoń-
czyły rywalizację na ćwierćfi nale. 
W przypadku mężczyzn Wiktor Drożdż 
i Marcel Czopel także nie przebrnęli 
przez 1/4 fi nałów. Zawodnicy Grotu 
wystąpili również w turnieju seniorów. 
Adrian Szłapak dotarł do ćwierćfi nału, 
a Jakub Sroka do 1/8.   DK

ZG Ł O Ś I N T E RW E N C J Ę!
Masz problem, który warto poruszyć na łamach naszej gazety? 

Chcesz zgłosić interwencję? 
A może znasz osoby o ciekawych pasjach, 

o których powinna usłyszeć cała Ruda Śląska?

nie porażki. W fi nale jednak nasze za-
wodniczki musiały uznać wyższość 
kadry Zachodniopomorskiego. Rywal-
ki wygrały pierwszą część meczu 
17:12, a drugą 22:16, co oznaczało po-
rażkę 0:2 i srebro dla reprezentacji 
Śląskiego. Warto również wspomnieć, 
iż reprezentantka Zgody, Justyna Gon-
tarek, została wybrana najlepszą bram-
karką turnieju. 

DK

Skontaktuj się z naszą redakcją pod nr tel. 32 248-60-97, 512-295-228 lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.plSkontaktuj się z naszą redakcją pod nr tel. 32 248-60-97, 512-295-228 lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
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LEIBER Poland 
świętuje swoje urodziny 25 + 2

27 lat – tyle już gości w Rudzie Śląskiej LEIBER Poland. Z uwagi na pandemię koronawirusa przez ostatnie dwa lata  
nie było możliwości świętowania. Dlatego w tym roku firma celebrowała zaległy jubileusz 25-lecia oraz dwóch kolejnych lat. 

LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o., oddział w Polsce, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, www.leiber.com

Przemówienia dyrekcji zakładu podczas uroczystej gali.

Galę uświetniła gwiazda wieczoru – Krzysztof Hanke.

Logo firmy udekorowane ręcznie malowanymi kamieniami podczas sobotniego (16.07) pikniku.

Festyn rodzinny obfitował w wiele atrakcji dla dzieci.


	NFHWRU0803s001
	NFHWRU0803s002
	NFHWRU0803s003
	NFHWRU0803s004
	NFHWRU0803s005
	NFHWRU0803s006
	NFHWRU0803s007
	NFHWRU0803s008

