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Koncert w nagrodę – wystarczy zagłosować

De Mono, Blue Cafe, Mezo i Pectus – te gwiazdy polskiej muzyki mogą wystąpić w Rudzie Śląskiej. Aby tak się stało, koniecz-
ne jest zaangażowanie każdego z rudzian. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, by 31 sierpnia w mieście odbył się wyjątkowy 
koncert!
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Plac Jana Pawła II to jedna z dwóch inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych, która zainspirowała Katarzynę Trzcińską.
 Foto: Katarzyna Trzcińska
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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

Koncert jest nagrodą w konkursie 
„Europa to my!”. Jego uczestnicy 
mieli za zadanie zrobienie zdjęć 
przedstawiających miejsca, które 
zmieniły się dzięki unijnym dotacjom. 
Z nadesłanych zgłoszeń wybrano 
dziesięć najciekawszych. Wśród nich 
znalazły się fotografie wykonane 
przez Katarzynę Trzcińską, która za-
inspirowała się rudzkim rynkiem i tra-
są N-S.

– Zgłosiłam swoje fotografie do 
konkursu, żeby pokazać, że Ruda Ślą-
ska umiejętnie wykorzystuje fundusze 
unijne – podkreśla Katarzyna Trzciń-
ska. – Zobrazowaniem tego faktu są 
między innymi dwa przedsięwzięcia, 
które w bardzo dużym stopniu wpłynę-
ły na poprawę komfortu naszego życia 
– budowa placu Jana Pawła II i trasy 
N-S. Realizacja tych inwestycji stwo-
rzyła realne przesłanki i możliwości 

dalszego rozwoju Rudy Śląskiej – do-
daje.

O tym w jakim mieście odbędzie 
się koncert, zadecyduje głosowanie 
internautów. Na fotografie można gło-
sować do 21 lipca na stronie www. 
europatomy.pl. 

– Zachęcam wszystkich bardzo go-
rąco do udziału w zabawie – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam 
nadzieję, że rudzka młodzież aktywnie 

włączy się w głosowanie i wywalczy 
dla naszego miasta wspaniały koncert 
z udziałem gwiazd – komentuje.

Konkurs to także świetna okazja do 
wypromowania miasta. To w związku 
z nim w czwartek (20.06) plac Jana 
Pawła II zamienił się w plan filmowy. 
Filmowcy z TVP 1 kręcili tam spot 
reklamowy promujący Rudę Śląską, 
który zostanie wyemitowany w ogól-
nopolskiej telewizji. Sprawili przy 
tym, że rudzki rynek dosłownie tętnił 
życiem. Swoje umiejętności prezento-
wali w tym miejscu karatecy z Rudz-
kiego Klubu Kyokushin Karate, akto-
rzy Teatru Pierro, muzycy z Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia, ma-
larze oraz rolkarze.

– Współpracujemy z Urzędem Mia-
sta od jakiegoś czasu. Staramy się 
dzięki naszej działalności między in-
nymi aktywizować dworzec w Cheb-
ziu. Jak tylko dostaliśmy informację 
o takiej inicjatywie,  zdecydowaliśmy 
się wziąć w niej udział – mówił jeż-
dżący na rolkach Bartosz Graliński ze 
SportRebel Team. – Swoją obecnością 
chcemy pokazać, że taka forma aktyw-
ności także istnieje w Rudzie Śląskiej 
– podkreślił.

A my gorąco zachęcamy do udziału 
w konkursie! Wystarczy zagłosować, 
by koncert odbył się w Rudzie Ślą-
skiej. Sandra Hajduk
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Ugryzienie
Do przykrego zdarzenia doszło 

w czwartek po godzinie 12. Na Nowym 
Bytomiu czterolatek został ugryziony 
przez psa. Mama chłopca w tym czasie 
sprawdzała rozkład jazdy autobusów. 
Z jej relacji wynika, że pies nie tylko 
nie miał kagańca, ale i nie był trzymany 
na smyczy. Właściciel czworonoga zo-
stał ukarany mandatem. Teraz musi 
poddać zwierzę pod obserwację wete-
rynaryjną, jeśli tego nie zrobi, grozi mu 
grzywna.

Echo wypadku
Dziewczynka, która uległa wypadko-
wi 14 czerwca przy ulicy Czarnole-
śnej, wciąż przebywa w szpitalu 
w Katowicach. Przebieg zdarzenia 
ustala policja. 

Stłuczka na Niedurnego
Samochód marki Renault chciał 

ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Za 
nim zatrzymał się samochód przewo-
żący pieniądze. To właśnie w ten po-
jazd uderzył rozpędzony Ford. Siła 
była tak duża, że pierwszy samochód 
został przepchnięty przez pasy. Pieszy 
zdążył przejść na drugą stronę ulicy. 

Zarzuty dla pracowników
Katowicka prokuratura skierowała 
we wtorek (18.06) akt oskarżenia 
przeciwko 56 pracownikom KWK 
Wujek-Śląsk. Zarzuty dotyczą m.in. 
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla 
życia, poświadczenia nieprawdy i na-
ruszenia praw pracowniczych. Zarzu-
ty dotyczą katastrofy z 2009 roku.

Statystyki
Urodzenia  – 29
Zgony – 33
Małżeństwa  – 33
Rozwody  – 3

TEMAT TYGODNIA

Ratusz wskrzeszony 

Niczym feniks z popiołów od-
rodził się orzegowski ratusz, któ-
ry z inicjatywy Towarzystwa Mi-
łośników Orzegowa, otrzymał 
drugie życie. To zapaleni działa-
cze z północnej dzielnicy miasta 
zorganizowali wystawę „Ratusz 
orzegowski w czasach swojej 
świetności” w odświeżonym, hi-
storycznym budynku, podczas 
której można było nie tylko wsłu-
chać się w naukowe wystąpienia 
różnych osobistości związanych 
z dzielnicą, ale także zwiedzić ra-
tusz czy wziąć udział w grze tere-
nowej.

– Ratusz w okresie międzywo-
jennym skupiał mieszkańców 

Ratusz, szpital – to dawne funkcje budynku znajdującego się przy ulicy kard. A. Hlonda na Orzegowie. Za sprawą 
zaangażowanych rudzian miejsce to znowu może stać się ważnym punktem na mapie Rudy Śląskiej. Jakie funkcje 
budynek będzie pełnił teraz?

Orzegowa, był to jeden z najważ-
niejszych i najpiękniejszych bu-
dynków w tym miejscu – mówi 
Agnieszka Płaszczyk, członkini 
Towarzystwa. – Zależy nam, żeby 
takie perełki architektoniczne nie 
uległy dewastacji – dodaje. 

Działacze włożyli serce w reno-
wację ratusza, pracując często do 
późnych godzin wieczornych:

 – Budynek był w fatalnym sta-
nie. W miarę możliwości starali-
śmy się odtworzyć klimat dawnych 
czasów – opowiada Jerzy Kaspe-
rek, jeden z inicjatorów przedsię-
wzięcia. W najbliższym czasie 
okaże się, czy mieszkańcy Orze-
gowa docenią cały trud. 

– Bezwzględnie uważam, że ra-
tusz może być ozdobą Orzegowa. 
Rzeczywiście ten budynek jest wart 
zobaczenia – mówi Piotr Bochon, 
mieszkaniec dzielnicy. – Jednak 
Orzegów dalej stoi w miejscu – oby 
było więcej takich inicjatyw. Po-
trzeba napływu świeżej krwi, re-
montu budynków, nowych mieszkań 
– tłumaczy pan Piotr.

– Kiedyś Orzegów tętnił życiem, 
teraz jest trochę gorzej. Dobrze, że 
remontuje się takie architektonicz-
ne perełki, na których można oko 
zawiesić, tym bardziej, gdy znajdu-
ją się one w centralnej części, za-
raz obok kościoła – podkreśla 
zwiedzająca ratusz Maria Luka-
sczyk. – Jeśli chodzi o rozwój 
dzielnicy, to spora odpowiedzial-
ność ciąży na mieszkańcach, bo 

przecież to oni mogą zainicjować 
jakieś działania – dodaje orzego-
wianka.

Warto podkreślić, że ratusz naj-
prawdopodobniej stanie się waż-
nym dla studentów miejscem:

– Rada Miasta podjęła uchwałę 
o umożliwieniu władzom miasta 
podjęcia decyzji o sprzedaży i zago-
spodarowaniu tego obiektu – wyja-
śnia rektor Wyższej Szkoły Nauk 
Stosowanych w Rudzie Śląskiej, 
doc. dr n.med. Dariusz Luboń, któ-
ra może stać się właścicielem ratu-
sza. 

– Cieszy nas, że Wyższa Szkoła 
Nauk Stosowanych stara się wejść 
w posiadanie budynku, który w ten 
sposób może zostać uratowany – 
informuje Bogusław Poważa z To-
warzystwa Miłośników Orzegowa.

Magdalena Szewczyk – magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl
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Dobrze zagospodarowany ratusz może ożywić dzielnicę. Foto: MS

Wszyscy biegają dla Kacpra

Biegła wiceprezydent Anna Krzysteczko, biegł radny Krzysztof Rodzoch, Michał z Bytomia  
i Dawid z Rudy Śląskiej oraz wielu innych. Ich celem nie była meta – oni biegli po serducho. 
Serducho dla Kacpra.

To kolejna impreza mająca 
przybliżyć zmagającego się z wa-
dą serca chłopca do kosztownej 
operacji, która ma się odbyć  
27 sierpnia w Monachium. Wcze-
śniej, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Adama Mickie-
wicza, odbył się koncert „Gramy 
dla Kacpra”.

– Biegacze z Rudy Śląskiej i Ka-
towic wyszli z propozycją, że chcie-
liby, jako grupa biegających z za-
miłowania, dołączyć się do pomocy 
Kacprowi – opowiadała Aleksandra 
Poloczek, jedna z organizatorek 
biegu.

Dookoła rynku odbył się bieg dla 
zwolenników rekreacyjnego ruchu, 
ale także dla tych, którzy chcieli ry-
walizować na dystansie 5 km. Naj-

pierw rozgrzewka pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów, później po-
kaz Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate i… start! Kacperek śledził 
cały bieg z dachu pojazdu „Wrak 
Race Silesia”.

– Chcemy, żeby rodzina, która 
została dotknięta cierpieniem, wi-
działa, że nie jest sama – dodała 
Ola Poloczek.

Na miejscu zjawiła się najbliższa 
rodzina Kacpra, która cały czas 
wspiera swoje ,,Słoneczko”:

– Cieszę się, że jest tak ogromne 
zaangażowanie w mieście w rato-
wanie serduszka naszego Kacpra. 
Osiem lat walczymy o zdrowie sy-
na, ale ci wszyscy ludzie dodają 
nam skrzydeł. Nie możemy się pod-
dawać, bo wtedy Kacper może to 

odczuć, więc walczymy – mówiła 
Janina Studołka, mama Kacperka.

– Mamy nadzieję, że wszystko bę-
dzie dobrze, że uda się uzbierać od-
powiednią sumę i Kacper będzie 
mógł biegać, skakać jak inne dzieci 
– podkreślała ciocia ośmiolatka, 
Iwona Szędzielorz.

Na plac Jana Pawła II przybyli 
nie tylko rudzianie, ale także miesz-
kańcy pobliskich miast. To potwier-
dza, jak wielu ludzi słyszało o Kac-
prze i chce pomóc:

– Wujek jest zapalonym biega-
czem. To on zachęcił nas do udziału 
w biegu. Wiemy, że Kacper ma pro-
blemy z sercem i chcemy pomóc. 
Życzymy mu dużo zdrowia – mówili 
Michał Milewski i Paweł Bełc 
z Bytomia.

Na chwilę obecną potrzeba jesz-
cze 65 tysięcy złotych. ZSO nr 3 
wyszedł z inicjatywą, aby wszyscy 
uczniowie naszych szkół spakowa-
li Kacperka na wakacje. W czasie 
gdy wielu z nich wyjedzie na wa-

kacyjny odpoczynek – Kacperek 
pojedzie na operację do Niemiec, 
dlatego uczniowie planują wypeł-
nić jego walizkę brakującymi pie-
niędzmi.

 Magdalena Szewczyk

Kacper wraz z Marcinem Klukowskim, organizatorem „Wrak Race Silesia”. Foto: MS

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych najprawdopodobniej wejdzie w posiadanie ratusza.
 Foto: MS
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Rozmowa z prezydent Grażyną Dziedzic
– Po nieudanej inicjatywie referen-

dalnej wydawało się, że wreszcie bę-
dziemy mieli w mieście spokój, a tu za-
ledwie kilka dni po ogłoszeniu przez 
komisarza wyborczego decyzji o od-
rzuceniu wniosku „referendystów” 
mamy kolejną awanturę, tym razem  
o absolutorium?

– Ja też myślałam naiwnie, że moi 
przeciwnicy pozwolą nam wreszcie spo-
kojnie pracować do końca kadencji, ale 
jak widać nie jest nam to pisane. Wielka 
szkoda! Od miesięcy słyszę, że nie ścią-
gam do Rudy Śląskiej nowych inwesto-
rów, a ja się pytam, jak mam to zrobić, 
skoro Ruda Śląska na całą Polskę słynie  
z inicjatyw referendalnych? Ciągła walka 
o władzę, a co za tym idzie, niestabilna 
sytuacja w mieście, nie sprzyjają robieniu 
interesów. Inwestorzy nie lubią tak bar-
dzo „rozpolitykowanych” miast. 

Jest mi przykro, że tak się dzieje, ale 
naprawdę nie mam na to żadnego wpły-
wu. Od grudnia słyszę  z ust radnych opo-
zycyjnych, że decyduje większość mate-
matyczna, że nie mam tego, co się dzieje 
w Radzie Miasta, brać do siebie. To smut-
ne, bo ja myślałam, że najważniejszy jest 
interes miasta i mieszkańców, a nie więk-
szość matematyczna. Szkoda, że moi 
przeciwnicy nie szanują dobrych zasad 
demokracji. Mieszkańcy każdemu prezy-
dentowi wystawiają rachunek za to co 
zrobił lub nie, po czterech latach, a nie po 
dwóch, albo trzech.

– No właśnie, mieszkańcom Rudy 
Śląskiej trudno zorientować się w tym 
wszystkim. O co chodzi z tym absoluto-
rium? Dlaczego jest ono tak ważne?

– Otóż każdy z prezydentów jest oce-
niany z wykonania budżetu uchwalonego 
przez Radę Miasta na dany rok. Jeżeli zo-
stał on źle wykonany, to wtedy Rada Mia-
sta może nie udzielić prezydentowi abso-
lutorium. Wtedy automatycznie radni 

muszą również głosować nad uchwałą  
o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania prezydenta miasta. Ale naj-
pierw w sprawie absolutorium musi się 
również wypowiedzieć Regionalna Izba 
Obrachunkowa, która sprawuje nadzór 
nad działalnością finansową samorzą-
dów. 

I tu dochodzimy do czegoś, czego i ja 
nie rozumiem. Otóż w kwietniu Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała moje sprawozdanie z wy-
konania budżetu w roku 2012. Co ważne, 
Izba oceniła je nie tylko pod względem 
formalnym, ale również merytorycznym. 
Tymczasem kilka dni temu ta sama Izba 
pozytywnie oceniła wniosek Komisji Re-
wizyjnej Rady Miasta, zdominowanej 
przez opozycję, w sprawie nieudzielenia 
mi absolutorium za rok 2012! Z uzasad-
nienia tej decyzji wynika, że RIO zrobiła 
to jedynie po ocenie formalnej, a nie me-
rytorycznej tegoż wniosku. I co się dzie-
je? Otóż słyszę, że źle wykonałam budżet 
miasta, a to nieprawda. 

– Komisja Rewizyjna postawiła Pani 
w sumie 11 zarzutów. Może racja jest 
jednak po stronie radnych, a nie Pani?

– Gdyby tak było, to jestem przekona-
na, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
nie oceniłaby pozytywnie mojego spra-
wozdania z wykonania budżetu w 2012 
roku. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
ubiegły rok zakończyliśmy nadwyżką bu-
dżetową na poziomie ponad 26 mln zł,  
a to oznacza, że wydaliśmy mniej pienię-
dzy niż ich otrzymaliśmy. Jesteśmy jed-
nym z nielicznych miast na Śląsku, które 
mogą się pochwalić takim wynikiem. 
Wśród 19 miast na prawach powiatu zaję-
liśmy pod tym względem czwarte miej-
sce. Warto podkreślić, że sporo samorzą-
dów wciąż zwiększa swoje zadłużenie,  
a my od trzech lat konsekwentnie je 
zmniejszamy. Na konieczność właśnie 

takiego postępowania zwracał nawet 
uwagę goszczący niedawno w Rudzie 
Śląskiej marszałek województwa Miro-
sław Sekuła, który jak wiadomo, jest 
członkiem Platformy Obywatelskiej.

– A co z zarzutami pod Pani adre-
sem?

– Zarzuty Komisji Rewizyjnej dotyczą 
zaledwie 0,67 proc. całego budżetu. Już 
na pierwszy rzut oka widać, że to napraw-
dę ułamek całego budżetu. Proszę znaleźć 
miasto, w którym prezydent wykonał 100 
procent budżetu.

Jeden z zarzutów dotyczy umorzeń od-
setek od zaległego podatku od nierucho-
mości na łączną kwotę 234 tysięcy zło-
tych. Zdaniem Komisji to zbyt duża roz-
rzutność, zwłaszcza, że radni nie podwyż-
szyli w roku ubiegłym stawek podatku od 
nieruchomości. Tu widać wyraźnie, że 
nie chodzi o fakty, tylko o zarzuty, w myśl 
zasady, że jak się chce kogoś uderzyć, to 
kij zawsze się znajdzie. Albo Komisja 
Rewizyjna ma bardzo wybiórczą pamięć, 
albo dla realizacji swoich partyjnych inte-
resów celowo wprowadza mieszkańców 
w błąd. Otóż Rada Miasta w listopadzie 
2011 roku podjęła uchwałę podwyższają-
cą podatki w roku 2012 od kilku do nawet 
85 gorszy za jeden metr kwadratowy nie-
ruchomości. 

Kwota udzielonych w 2012 roku umo-
rzeń podatkowych - przypomnę, że cho-
dzi tu o 234 tys. złotych - jest jedną  
z najniższych w ostatnich latach. Na przy-
kład w 2006 roku prezydent Rudy Ślą-
skiej, mój poprzednik, umorzył różnym 
instytucjom i osobom ponad 1,3 mln zło-
tych podatku, rok później ponad 600 ty-
sięcy, a w 2008 roku prawie 800 tysięcy 
zł. Tak wysokie kwoty umorzeń nie prze-
szkodziły w udzieleniu prezydentowi ab-
solutorium. A warto przy okazji pamiętać 
o tym, że z ulg korzystały głównie osoby 
fizyczne i prywatne firmy. Wśród nich by-
ły m.in. osoby, które mnie dziś krytykują 
za udzielanie umorzeń. 

REKLAMA

– „Oberwało” się Pani również za 
wspieranie spółki miejskiej „Śląskie 
Media”, której przekazała Pani w for-
mie dopłat 160 tysięcy złotych. 

– Tak, to prawda. Gdybym tego nie 
zrobiła, to pewnie dziś byśmy nie rozma-
wiali, bo nie byłoby już spółki i pewnie 
„Wiadomości Rudzkich”. Poprzednie za-
rządy „Śląskich Mediów” tak kierowały 
spółką, że ta stała już nad przepaścią. Na 
szczęście to już tylko złe wspomnienie, 
udało się nam uratować spółkę przed upa-
dłością. O tym, że warto było ratować 
„Wiadomości Rudzkie” świadczą głosy 
mieszkańców. Otóż podczas spotkań  
w poszczególnych dzielnicach miasta 
wciąż słyszałam, że brakuje „Wiadomości 
Rudzkich”. To moim zdaniem najlepiej 
świadczy o tym, że rudzianie potrzebują 
dobrej lokalnej gazety, informującej ich o 
tym, co się dzieje w Rudzie Śląskiej. 

Muszę Pani podziękować za to pyta-
nie, ponieważ dzięki niemu mam okazję 
powiedzieć o czymś, co mnie zdumiało,  
a co świadczy o prawdziwych intencjach 
moich przeciwników. Otóż proszę sobie 
wyobrazić, że niedawno podczas ostat-
niego posiedzenia Komisji Kultury jeden 
z radnych opozycji domagał się podpisa-
nia przez Urząd Miasta porozumienia  
o współpracy i zabezpieczenia środków 
finansowych na umowy z inną spółką me-
dialną, tylko dlatego, że ta jest z Rudy 
Śląskiej. Nie miało dla niego znaczenia, 
że jest to firma prywatna, że nikt nie ogra-
nicza jej dostępu do informacji oraz nie 
interesowało go jakie usługi oferuje oraz 
czy jest konkurencyjna, czy też nie. Oka-
zuje się, że spółce miejskiej nie mogę ja-
ko prezydent miasta nic zlecać, a spółkom 
komercyjnym powinnam. Ciekawa posta-
wa….

– Mówi się, że jak nie wiadomo o co 
chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze, 
a w tym wypadku?

– Mam wrażenie, że w tym wypadku 
chodzi o władzę. Od dawna powtarzam, 
że dla moich przeciwników interes partyj-
ny jest ważniejszy od interesu miasta  

i jego mieszkańców. Proszę zobaczyć co 
się dzieje. Kiedy rudzianie wyraźnie po-
kazują, że nie interesuje ich referendum  
w sprawie odwołania mnie ze stanowiska, 
to radni z bardzo osobliwej koalicji PO-
PiS-RAŚ, zaczynają i tak realizować sce-
nariusz doprowadzenia do referendum. 
Dlaczego? Bo takie są interesy ich partii. 

Przedstawiciele jednej z partii za wzór 
stawiają nam sąsiednie miasto, w którym 
od trzech lat rządzi ich człowiek. Przez 
wiele miesięcy słyszałam, że to miasto 
jest lepiej od Rudy Śląskiej przygotowane 
do wprowadzenia nowych zasad gospo-
darki odpadami. Tymczasem to my, jako 
jedno z pierwszych miast w całym woje-
wództwie, uporaliśmy się ze wszystkim. 
A to miasto do dziś nie ma rozstrzygnięte-
go przetargu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów. Atakowano mnie za to, że to 
miasto proporcjonalnie przeznacza wię-
cej pieniędzy na inwestycje niż Ruda Ślą-
ska. Ale nikt nie powiedział za jaką cenę! 
Dziś zobowiązania wymagalne tego mia-
sta wynoszą grubo ponad 8 mln złotych. 
A jeszcze trzy lata temu wynosiły zaled-
wie 500 tysięcy zł. Czy to Pani czegoś nie 
przypomina? Bo mi tak, sytuację Rudy 
Śląskiej sprzed trzech lat, kiedy tuż po 
przejęciu władzy musiałam najpierw za-
jąć się niezapłaconymi przez poprzednika 
fakturami na kwotę ponad 56 mln zło-
tych. 

– No dobrze, ale bez partii politycz-
nych nie da się wiele osiągnąć?

– I tak, i nie! Ja zawsze powtarzam, że 
partie są od tego, by zajmować się dużą 
polityką po to, by przeprowadzać reformy 
w kraju, by dbać o rozwój gospodarczy 
oraz by tworzyć dobre prawo. W samo-
rządach moim zdaniem nie ma miejsca na 
politykę zawłaszczoną przez partie poli-
tyczne. Proszę spojrzeć na najbogatsze 
miasta na Śląsku. W nich od lat rządzą 
prezydenci nie będący członkami żad-
nych partii politycznych. I jakoś to nie 
przeszkadza w ich rozwoju. Ale ważne 
jest to, by decydowali o tym mieszkańcy, 
a nie politycy. Anna Piątek



Rodzinny festyn Kolorowa zabawa

Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. Foto: RP

WOKÓŁ NAS

Był DJ puszczający dziecięce pio-
senki, gry i zabawy dla najmłodszych 
a także kolorowe karuzele. W czwartek 
(20.06) na festynie zorganizowanym 
przez Miejskie Przedszkole nr 45 na 
Bykowinie nie zabrakło tego, co dzieci 
lubią najbardziej.

– Ten festyn odbywa się trzeci bądź 
czwarty raz. To jest niezwykle potrzeb-
na inicjatywa, która integruje całą 
dzielnicę – tłumaczyła Anna Nawrot, 
współorganizatorka imprezy.

Z festynu skorzystały nie tylko dzie-
ci, ale także dorośli.

– Warto spędzać w ten sposób czas. 
Jestem tu z dziećmi. W ten sposób bu-
dujemy więzi. W związku z tym, że jeste-
śmy zabiegani, mamy mało czasu na 
wspólne chwile, a one są bezcenne – 
mówiła Katarzyna Golowska-Kowal-
ska, uczestniczka festynu.

A która atrakcja spodobała się naj-
bardziej najmłodszym?

– Najfajniejsze jest skakanie na dmu-
chanym zamku. Lubię skakać, bo wtedy 
nie trzeba mieć butów – mówiła 
z uśmiechem czteroletnia Lidia, córka 
pani Kasi.

Sandra Hajduk

Namalować niewidoczne

Wernisaż uatrakcyjnił występ muzyczny młodzieży z krakowskiego ośrodka. Foto: RP

Wychowawczym dla Dzieci Niewi-
domych i Słabowidzących w Krako-
wie.

– W porównaniu z dziećmi, które 
się rozwijają w normalny sposób, ci 
artyści nie mają tylu szans pokaza-
nia swoich zdolności. Jest to fanta-
styczny pomysł i uważam że tego 
rodzaju inicjatyw powinno być wię-
cej – podkreśla pani Ania, uczest-
niczka wystawy.  RP

Jak można uczcić wyjątkowe 
urodziny? Hucznie! Tak właśnie w 
środę (19.06) swoje setne urodziny 
świętował pan Augustyn Skrzypiec. 
Uroczystość odbyła się w Domu 
Przyjęć Okolicznościowych Sena-
tor, gdzie na cześć Jubilata wystrze-
lono z repliki XVIII-wiecznej ar-
maty.

Jak zdradziła nam córka Jubilata, 
receptą na długowieczność jest praca.

– Tata był przez całe życie bardzo 
pracowity. W zakładach koksowni-
czych spędzał niemal całe dnie i no-
ce. Zawsze, gdy coś się psuło, to był 
wzywany na miejsce – opowiadała 
pani Kornelia Baron. – Jest czło-
wiekiem bardzo wesołym i w pew-
nym sensie idącym z duchem czasu. 

Z bliskimi przebywającymi za gra-
nicą rozmawia za pomocą Skype-
’a – dodała.

Oprócz najbliższej rodziny ży-
czenia panu Augustynowi złożyli 
tego dnia: wiceprezydent Michał 
Pierończyk, Jan Dytko – członek 
zarządu Kombinatu Koksoche-
micznego „Zabrze” oraz przedsta-
wicielka Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

– Tata jest tak wzruszony, że nie 
wiem, czy do końca jest świadomy 
tego, że ta impreza jest wyprawiona 
na jego cześć. On zawsze był bardzo 
skromny i nigdy nie sądził, że jakaś 
uroczystość może być poświęcona 
jemu – mówiła córka stulatka.

Sandra Hajduk
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Huczne, setne urodzinyKącik adopcyjny
Pegi to drobna 10-letnia suczka, która została znaleziona przy autostra-

dzie Ruda Śląska-Katowice, gdzie leżała na poboczu. Maleńka babcia 
o ogromnym sercu. Pegi akceptuje inne psy i koty. To bardzo spokojna 
i zrównoważona suczka. Widać, że jest spragniona domu i miłości. No-
wym opiekunom odwdzięczy się wiernością.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Życzenia Jubilatowi złożył między innymi wiceprezydent Michał Pierończyk. Foto: SH

W piątek 21 czerwca w Bielszowi-
cach słychać było echa głośnej ro-
dzinnej zabawy. Dźwięki te docho-
dziły ze Szkoły Podstawowej nr 14. 

– Festyn ten już dwukrotnie prze-
kładaliśmy z powodu pogody. Dziś ta 
impreza bardzo się nam udała. Wi-
dzę, że przyszło wielu rodziców 
z dziećmi. Myślę, że wszyscy będą 
dobrze się bawić, bo nasi podopiecz-
ni mają okazję pokazać to, czego na-
uczyli się przez cały rok. Były już 
między innymi pokazy tańca oraz wy-
stępy śpiewacze – opowiada Ewa 
Stepuch, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 14. – Ten festyn stał się już 
naszą tradycją. Trzeba znaleźć takie 
miejsce, by nasza społeczność lokal-
na mogła miło spędzić czas. Nasza 
szkoła jest właśnie takim miejscem –  
dodaje. 

Dzieci mogły wziąć udział między 
innymi w konkursie strzelania na bram-
kę lub łowienia ryb. 

– Młodzi świetnie się bawią, a sąsiedzi 

mogą porozmawiać w fajnych okoliczno-
ściach. Takie festyny to genialny pomysł 
– mówi pan Adam, uczestnik imprezy.

Robert Połzoń

Niezwykła wystawa, bo też i nie-
zwykli artyści zaprezentowali swoje 
prace w Muzeum Miejskim. Dzieci 
niewidome i słabowidzące z kra-
kowskiego ośrodka stworzyły dzie-
ła, których tematyką jest region.

– Są tu obrazy malowane pędzlem 
oraz rysunki, które wykonały dzieci 
słabowidzące. Natomiast dzieci nie-
widome wykonały prace przestrzen-
ne, czyli na przykład płaskorzeźby 

z masy solnej, które tutaj na tej wy-
stawie możemy zobaczyć – mówi 
pani Agnieszka, pedagog.

– Te prace powstały w ramach za-
jęć mających na celu usprawnienie 
dzieci, w dużej mierze skupia się to 
na usprawnieniu dotyku, który po-
maga w późniejszym czasie w nauce 
Braille’a – tłumaczy Elżbieta Har-
dzina, kierownik internatu, który 
funkcjonuje przy Ośrodku Szkolno-

REKLAMA

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji.
 Foto: SH



STARE!!!!

Srebrny Krzyż Zasługi
WOKÓŁ NAS

Mistrz jedzie do Moskwy
Damian Duda, mistrz Pol-

ski fryzjerstwa, przygoto-
wuje się do mistrzostw Eu-
ropy w Moskwie. Już we 
wrześniu stanie on w szranki 
z najlepszymi fryzjerami 
z całego kontynentu. 27 i 28 
września zaprezentuje swoje 
umiejętności i wizje w stoli-
cy Rosji, ale już teraz uczest-
niczy w wielu pokazach 
i warsztatach. – Okres przy-
gotowań do mistrzostw jest 
dla mnie bardzo gorący – 
mówi Damian Duda. – Zro-
bię wszystko, by do Moskwy 
jechać jak najlepiej przygo-
towanym – dodaje. 

Po paszport nie do UM
Od 1 kwietnia w Urzę-

dzie Miasta Ruda Śląska 
nie są już przyjmowane 
wnioski o wydanie pasz-
portu. W tym wypadku 
wnioski należy składać 
w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach 
i Delegaturach Wojewody, 
których wykaz znajduje się 
na stronie internetowej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego: www.katowice.uw.
gov.pl, w zakładce „Pasz-
porty”. Tam znajduje się 
również pełna informacja 
dotycząca warunków uzy-
skania paszportu.

Noc w bunkrze
29 czerwca w godz. od 

17.00 do 1.00 Stowarzyszenie 
Genius Loci zaprasza na II 
Noc w bunkrze do schronu bo-
jowego nr 75 Grupy Bojowej 
„Kłodnica”. Schron znajduje 
się w dzielnicy Kochłowice, 
przy ul. Pomorskiej, na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „Nadzieja”. W progra-
mie m.in.  zwiedzanie schronu 
z przewodnikiem oraz prezen-
tacja grup rekonstrukcji histo-
rycznej.

Przedsiębiorcy jutra

Promocja postaw przedsiębiorczych 
wśród uczniów rudzkich szkół ponad-
gimnazjalnych to główny cel konkursu 
„Rudzki Przedsiębiorca Jutra”. W środę 
(19.06) podczas uroczystego posiedze-
nia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda 
Śląska ogłoszono jego wyniki.

– Udział w konkursie pozwolił mi 
poznać swoje możliwości. Być może 
w przyszłości pójdę dalej w tym kie-
runku – mówi Ewelina Piela, laureat-
ka, uczennica Technikum Ekonomicz-
nego w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2. – Cieszę się, że moi na-

uczyciele powiedzieli mi o tym kon-
kursie – dodaje. Wyróżnienia zostały 
przyznane Klaudii Guzy z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz 
Jakubowi Roterowi z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1.

Konkurs zorganizowało miasto Ruda 
Śląska i Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 
w Chorzowie. Współorganizatorem te-
gorocznej edycji była także Rudzka 
Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.

Sandra Hajduk
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W skrócie

M-26

Z demokracją są na Ty

Ogromną wiedzą na tematy poli-
tyczne kraju i Unii Europejskiej 
wykazali się uczniowie czterech 
rudzkich szkół. W poniedziałek 
(17.06.) w MCK-u odbył się finał 8 
edycji konkursu „Z demokracją na 
Ty – Polska, Europa, Świat”.

– Debaty mają na celu upowszech-
nianie praktycznej wiedzy związanej 
z demokracją. Cieszę się, że u nas, 
w Rudzie Śląskiej, od ośmiu lat udaje 
się zachęcić młodych ludzi i ich wy-
chowawców do udziału w tym kon-
kursie. Mimo stresu wykazują się ol-
brzymią wiedzą i kreatywnością – tłu-
maczy poseł Grzegorz Tobiszowski.

– Zdobycie pierwszego miejsca 
to było duże wyzwanie. Musieliśmy 
przezwyciężyć stres i na bieżąco 
przypominać sobie odpowiednie 
zagadnienia. Był to konkurs dosyć 
trudny, ale daliśmy radę. Najtrud-
niejsze okazały się dla nas zadania, 
które zawierały ilustrację. Jednak 
wybitnie trudnych pytań dla nas nie 
było – relacjonują członkowie zwy-
cięskiego zespołu z ZSO nr 3 im. 
Jana Pawła II.

Oprócz nagród rzeczowych na 
zwycięzców czeka wyjazd do Par-
lamentu Europejskiego w Brukseli.

Agnieszka Pach

Finaliści konkursu „ Z demokracją na Ty – Polska, Europa, Świat”. Foto: AP

Za wkład w rozwój nowych me-
diów Gabriela Golicz – prezes Te-
lewizji Kablowej Elsat otrzymała 
Srebrny Krzyż Zasługi. Wyróżnie-
nie z rąk Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego odebrała 17 
czerwca.

Spotkanie z okazji obchodów 20-
lecia ustawy o radiofonii i telewizji 
odbyło się w Pałacu Prezydenckim. 
Było ono okazją do wręczenia Or-
derów Odrodzenia Polski i Krzyży 
Zasługi. Przyznano je osobom za-
służonym w działalności na rzecz 
rozwoju wolnych mediów w Pol-
sce. Wśród nich znalazła się Ga-
briela Golicz – prezes Telewizji 
Kablowej Elsat, która uhonorowa-
na została Srebrnym Krzyżem Za-
sługi.

– Rynek telekomunikacji jest 
niezwykle dynamiczny i jestem 

dumna z tego, że nadal świetnie so-
bie radzimy. Jest mi niezmiernie 
miło, że moja osoba została doce-
niona i tak wyróżniona. Te ostatnie 
20 lat w branży jest dla mnie po-
wodem do dumy – powiedziała Ga-
briela Golicz.

Kandydaturę Gabrieli Golicz za-
proponował Jan Dworak, przewod-
niczący KRRiT. Jako założycielka 
lokalnej telewizji kablowej Elsat 
i pierwsza kobieta w zarządzie Pol-
skiej Izby Komunikacji Elektronicz-
nej (początkowo Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Telewizji Kablo-
wych), wpisała się w historię pol-
skiego rynku telekomunikacji, 
współpracując z przedstawicielami 
KRRiT, Parlamentu oraz ministerstw 
w projektowaniu regulacji prawnych 
pozwalających na rozwój branży.

Sandra Hajduk
Gabriela Golicz odbiera Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Foto: redakcja TELEKABEL & digital tv

REKLAMA

Uczestnicy i organizatorzy konkursu podczas posiedzenia Komisji Oświaty. Foto: Arch.
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Długodystansowiec

Na co dzień pełni funkcję dyrektora w Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śl.-Halembie. Ale w związku z tym, że lubi pracować 
z ludźmi, społecznie angażuje się w inne projekty. Swoje zdolności organizatorskie łączy z pasją do rugby, pełniąc rolę 
sekretarza w Igloo Rugby Club Ruda Śląska. Kilka lat temu postawił przed sobą nowe wyzwanie – pobiegł w maratonie, 
odkrywając tym samym nową pasję. O tym jak narodziła się chęć do biegania, opowiedział „Wiadomościom Rudzkim” 
Wojciech Kołodziej.

Imię i Nazwisko:  Wojciech Kołodziej
Wiek  50 l.
Zainteresowania  rugby, góry, książki, kino
Stan cywilny:  żonaty
Praca:  Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śl.- Halembie

– Skąd się wziął pomysł, by wy-
startować w maratonie?

– Gdy człowiek kończy 40 lat, za-
czyna się zastanawiać nad tym co da-
lej. Różne są sposoby na zorganizo-
wanie swojego czasu. Ja postanowi-
łem sprawdzić, czy dam radę pokonać 
samego siebie, czy jestem w stanie 
wznieść się ponad to, co jest zwykłą 
codziennością. Kiedyś biegałem zu-
pełnie amatorsko i postanowiłem do 
tego wrócić. I tak narodził się pomysł, 
aby wystartować w maratonie.

– Udział w maratonie to nie lada 
wyzwanie. 

– Wiedziałem z czym wiąże się start 
w maratonie. Gdy nie biega się regu-
larnie, trzeba poświęcić około pół ro-
ku na przygotowanie się do niego. 
Przez ten okres rzetelnie realizowałem 

myślę o tym, by wrócić do marato-
nów.

– Co Twoim zdaniem jest takiego 
w maratonie, że tyle osób decyduje 
się w nim wystartować?

– Można na maraton spojrzeć 
z dwóch perspektyw. Z jednej strony 
mijają cię dziesiątki biegaczy. Jeśli nie 
biegniesz dla siebie, to rzeczywiście 
może zdołować. Dla mnie start w ma-
ratonie to przeżycie polegające na tym, 
że człowiek mierzy się sam ze sobą. 
Najbardziej spodobało mi się jednak 
to, że samo przygotowanie do udziału 
w tego typu imprezie wymaga wielkiej 
dyscypliny. Trzeba iść na trening bez 
względu na warunki pogodowe jakie 
panują. Przygotowania do startu w ma-
ratonie bardzo uporządkowały moje 
życie. Umiem się lepiej odnaleźć w co-
dziennej rzeczywistości, jestem zdecy-
dowanie lepiej zorganizowany.

– W maju wziąłeś udział 
w przedsięwzięciu Silesia Marathon 
i z tego co wiem, nie wystartowałeś 
w nim sam.

– Okazało się, że bieganie jest 
„chorobą zakaźną”. A jak wiadomo, 

takie choroby atakują najczęściej oso-
by, z którymi jest się blisko. Ten mara-
ton przebiegłem razem z moim synem, 
a w zasadzie za moim synem, bo on 
był szybszy ode mnie. W zeszłym ro-
ku natomiast biegłem z moją córką. 
Ona wtedy po raz pierwszy przebiegła 
maraton. Można więc powiedzieć, że 
„pozarażałem” wszystkich tym zami-
łowaniem do biegania, ale myślę, że 
jest to bardzo pozytywne.

– Działasz społecznie jako sekre-
tarz w Igloo Rugby Club Ruda Ślą-
ska, jesteś dyrektorem szkoły nad-

zorującym pracę kilkudziesięciu 
osób i biegasz. Jak udaje Ci się to 
wszystko pogodzić?

– Teraz jest mi trudniej to zrobić. 
Maratony zeszły na trzecie miejsce. 
To jest kwestia samodyscypliny. Trze-
ba sobie zdać sprawę z tego, że coś 
jest do zrobienia. Ja odpowiadam za 
szkołę, klub sportowy, rodzinę i mie-
rzę się sam ze sobą biegając. Ta świa-
domość, że coś ode mnie zależy, jest 
motorem napędzającym.

– Dzięki za rozmowę.
Sandra Hajduk

plan treningowy. Biegałem cztery 
a nawet pięć razy w tygodniu. Po tym 
okresie postanowiłem wystartować. 
Mój pierwszy maraton przebiegłem 
w 2005 roku. Odbywał się w Warsza-
wie. Jak wiadomo, pierwszy maraton 
biegnie się nie po to, by wygrać, ale 
po to, żeby dobiec. Łatwo nie było. 
Pod koniec faktycznie miałem kryzys. 
Ale ukończyłem go i na tyle mi się 
spodobało, że postanowiłem wystarto-
wać w kolejnych tego typu imprezach. 
Później przebiegłem jeszcze sześć 
maratonów. Kulminacja miała miejsce 
w 2009 roku. Wtedy przebiegłem trzy 
maratony w ciągu jednego roku. Teraz 
nadal biegam, ale startuję już tylko 
w półmaratonach. Wydaje mi się, że to 
wynika z coraz większej liczby obo-
wiązków jakie mam. Cały czas jednak 

Foto: arch.

 PRezyDenT MIaSTa RUDa ŚląSka
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 
 Do sprzedaży w trybie przetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z usta-

leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została wyznaczo-
na nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26 
oznaczona numerem geodezyjnym 1949/154 o powierzchni 2098 m2, zapisana na karcie mapy 6 obręb 
Kochłowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00018177/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana budynkiem byłej szkoły 
o powierzchni użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabu-
dowy 46 m2 i kubaturze 115 m3. 

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 11.07.2013 r. w godz. od 14 .00 do 15.00.
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń 

osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca zobowiązany jest 
do przejęcia nieruchomości w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym za-
kresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 5.03.2013 r. Przetarg przeprowadzony 
w dniu 29.05.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zbywana działka figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu MN1) objęty ochroną konserwatorską. 

 Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Młodzieżowej (boczna od ulicy Radoszowskiej) i Cypry-
sowej w dzielnicy Kochłowice. Zjazd na nieruchomość odbywa się z ulicy Cyprysowej. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności. Działka jest płaska, w części ogrodzona. 
Wzdłuż ogrodzenia rosną drzewa.

Istniejące budynki są wolnostojące, nieużytkowane, murowane, w złym stanie technicznym (odszko-
dowane z tytułu szkód górniczych). Dopuszcza się możliwość dokonania rozbiórki budynków przez 
nabywcę po uzyskaniu wymaganych przez prawo budowlane zezwoleń. 

nabywca będzie zobowiązany do wykonania i umieszczenia na ogrodzeniu posesji względnie na 
murze budynku - istniejącego lub nowego - tablicy upamiętniającej Polenlager nr 7 kochlowitz. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 235.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (za-
kładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) oraz w terminie do dnia 24.07.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w kwocie 11.800,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opła-
ty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetar-
gu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56 wew. 2151.

PRezyDenT MIaSTa RUDa ŚląSka 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa niedzieli 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Do oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 4731/419 o powierzchni 842 m2, zapisana na karcie mapy 3 
obręb Bielszowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00003504/2 (działy III i IV są wolne od wpisów) pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska, jest wolna od długów i roszczeń osób trzech oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 
nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez ja-
kichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 
pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.05.2013 r. 

 Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w sąsiedztwie 
luźnej jedno i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Konfiguracja terenu płaska. Grunt jest niezago-
spodarowany, nieogrodzony, porośnięty zielenią nieurządzoną – występuje gęste zadrzewienie. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego działka opisana powyżej figuruje jako teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). 

Termin zakończenia zabudowy działki budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie suro-
wym zamkniętym wynosi 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 125.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia: 
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25 % ww. ceny, płatnej nie 

później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych w wysokości 1 % tej ceny, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres 

użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.
info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 25.07.2013 r. dokonają 
wpłaty wadium w kwocie 6.300,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 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 215), tel. nr 32 244-90-56, wew. 2151.

OGŁOSZENIA
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INTERWENCJA

REKLAMA

– „Wygląda to strasznie, żadna 
część tego muru nie jest otynkowa-
na, całość wygląda na niedokoń-
czoną. To jest jakaś paranoja. Pro-
szę o pomoc w tej sprawie, bo tylko 
wy będziecie mogli coś z tym stra-
szydłem zrobić” – pisze do nas za-
niepokojona mieszkanka ulicy Pia-
stowskiej 46.

Na środku problematycznego 
muru znajduje się także sporej wiel-
kości wyrwa, która sprawia, że cały 
plac wygląda niechlujnie.

– „Wcześniej sprawa ta została 
już przeze mnie poruszona. MPGM 
przysłał pracowników, którzy roze-
brali kawałek muru (bo reszta jest 
prywatna) i w jego miejsce posta-

wili kawałek betonowego ogrodze-
nia” – dodaje rudzianka.

– Przechodząc tą drogą codziennie, 
widzę ten plac. Wygląda tam, jak po 
przejściu wojny. Jesienią ktoś prze-
prowadzał tam jakieś prace, ale teraz 
po tamtych robotach pozostała tylko 
ta dziura – mówi pan Janusz, także 
mieszkaniec ulicy Piastowskiej.

Po skierowaniu sprawy do MPG-
M-u udało nam się ustalić, dlacze-
go przygoda z rozpadającym się 
murem wciąż jeszcze jest utrapie-
niem dla mieszkańców.

– Z uwagi na niekorzystne wa-
runki atmosferyczne, planowane 
uzupełnienie ubytków cegieł w ist-
niejącym murze oporowym zostało 
przesunięte. Prace murarskie zosta-
ną wykonane z chwilą poprawy po-
gody – informuje Krzysztof Miko-
łajczak, rzecznik prasowy Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Wygląda na to, że problem ten za 
niedługo ma zostać rozwiązany, 
jednak samo załatanie ubytków to 
nie wszystko, obiekt ten z pewno-
ścią wymaga dalszego remontu.

Plac z problematycznym murem nie wygląda zbyt estetycznie. Foto: RP

– Kto może w komendzie 
policji zgłaszać prośbę o kon-
trolę autokaru przed wyjaz-
dem na kolonie? Oficer dy-
żurny z rudzkiej policji poin-
formował mnie, że może to 
zrobić tylko dyrektor szkoły 
lub biuro podróży. Jak jest na-
prawdę? – zapytała nasza Czy-
telniczka.

– Każda osoba ma prawo 
zgłosić do nas interwencję po-
legającą na prośbie o kontrolę 
autokaru przewożącego osoby. 
Należy w tej sprawie zadzwo-
nić pod numer telefonu cało-
dobowego (32) 244-92-55 oraz 
bezpłatny 997 i 112. Ponadto 
w godzinach od 8.00 do 15.00 
można dzwonić pod numer 
(32) 244-92-90 bezpośrednio 
do sekretariatu Wydziału Ru-
chu Drogowego. Kontrole od-
bywają się w miejscu do tego 
wyznaczonym – na parkingu 
u zbiegu ulic Generała Halle-
ra i Objazdowej. Jeśli któryś 
z funkcjonariuszy stwierdził 
inaczej, był w błędzie. Policja 
jako instytucja powinna być 
wdzięczna za takie zgłoszenia 
– mówi Krzysztof Piechaczek, 
rzecznik prasowy rudzkiej po-
licji.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

– Ewentualne odtworzenie roze-
branego fragmentu muru oporowe-
go może zostać zrealizowane 
w miarę pozyskania wolnych środ-
ków finansowych. Wyjaśniamy, że 
przedmiotowy mur zabezpiecza 
nieruchomość przy ul. Potokowej 5 
stanowiącą własność osób fizycz-

nych w zarządzie MPGM Sp. z o.o. 
Koszty utrzymania takiej nierucho-
mości finansowane są głównie ze 
środków uzyskanych z tytułu czyn-
szu najmu lokali w przedmiotowym 
budynku – wyjaśnia rzecznik pra-
sowy MPGM-u.

 Robert Połzoń

Murowany problem

O tym, jak jeden element może wpłynąć na obraz całości, dobrze wiedzą mieszkańcy domu przy ulicy Piastowskiej 46. Co-
dziennie, gdy wychodzą z klatki schodowej, ich oczom ukazuje się stary, zrujnowany mur.

M-26

DYŻUR 
REDAKTORA
Sandra Hajduk
tel. 501-355-872

sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

ALARM

ZAPRASZA NA PROMOCYJNE 
BADANIA PROFILAKTYCZNE 
W CZERWCU 2013 ROKU

ROFILAKTYKA RAKA PROSTATY•	  – PSA    25	zł
PROFILAKTYKA	CHORÓB	WĄTROBY•	   20	zł 
 Aspat,Alat,bilirubina,GGTP 
DIAGNOSTYKA	CHORÓB	KRWI	I	INFEKCJI		 30	zł •	
Morfologia, OB., CRP
PROFILAKTYKA	MIAŻDŻYCY	 20	zł •	
Cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy
DIAGNOSTYKA	ZAKAŻENIA	BORELIOZĄ	 60	zł •	
ozn.przeciwciał IgG,IgM
PROFILAKTYKA	CHORÓB	TARCZYCY		 	30	zł •	
FT3, FT4, TSH
PROFILAKTYKA	CHOROBY	WRZODOWEJ	ŻOŁĄDKA		 30	zł •	
helicobact.Pylorii

NZOZ OSRODEK PIELEGNIARSTWA
„Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o. o.

ul.	1	Maja	288	Ruda	Śląska	-	Wirek	
(naprzeciw	Kościoła	Ewangelickiego)

Tel.	32	242-05-06,	32	242-17-00

www.eopieka.pl
Punkt	pobrań	czynny	od	poniedziałku	do	piątku

od	8.00	do	10.00
ODBIÓR	WYNIKÓW	–	W	NASTĘPNYM	DNIU	od	8.00	do	16.00
						Możliwość	wysłania	wyników	drogą	elektroniczną!

Przyjazne warunki dla dzieci!!!!
Badania bez skierowania lekarskiego!!!!

    BADANIA  BEZ KOLEJEK!!!!

– W naszym Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Rudzie Śląskiej inspira-
cje dla biznesu będą przedstawiali 
zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie 
ze świata nauki, artyści, którzy wpro-
wadzą uczestników w świat swoich 
pasji. Tematyka spotkań będzie bar-
dzo wszechstronna, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie – tłumaczy Jo-
anna Sochacka, prezes zarządu Rudz-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

– Po prelekcji zapraszamy do de-
gustacji smakołyków serwowanych 

Zainspiruj się w biznesie

Chcesz nawiązać kontakty biznesowe? Szukasz inspiracji do założenia firmy lub jej unowocześnienia? 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, wspierając rozwój przedsiębiorczości,  organizuje cykl spotkań „In-
spiracje w biznesie”.

w restauracji, co z pewnością umili 
czas nawiązywania kontaktów, wy-
miany poglądów, ofert i informacji 
– dodaje prezes. Już 3 lipca o godzi-
nie 9.00 odbędzie się spotkanie pt. 
„Pamięć doskonała – czy to możli-
we? Tak i jakie proste!”. Przybyli 
wsłuchają się w wywody Macieja 
Stanuscha, prezesa zarządu Stanusch 
Technologies S.A., który od lat zaj-
muje się technikami usprawniający-
mi potencjał mózgu. Pan Stanusch, 
jako jeden z nielicznych, dwukrotnie 

trafił do rankingu najbardziej kre-
atywnych przedsiębiorców w Polsce. 
Podczas spotkania zagłębi się mię-
dzy innymi w techniki zapamięty-
wania informacji czy uczenia się ję-
zyków obcych. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny. Ze względu na ogra-
niczoną liczbę miejsc należy jednak 
zarejestrować się, wysyłając mail na 
adres info@inkubatorrudzki.pl lub 
telefonicznie, pod nr tel.: 32 342-22- 
30, wew. 100.

MS

REKLAMA
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.vitgold26+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 1.07.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Fabian Zabłocki
syn Katarzyny i Marcina

ur. 9.06. (2710 g, 52 cm)

Filip Wyleżoł
syn Agnieszki i Jarosława
ur. 10.06. (3750 g, 58 cm)

Mateusz Głowacki
syn Angeliki i Ireneusza

ur. 9.06. (3300 g, 54 cm)

Dawid Nowociński
syn  Justyny i Macieja

ur. 11.06. (3800 g, 58 cm)

Kacper Simon
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 11.06. (3220 g, 56 cm)

Maja Brückner
córka Katarzyny i Adriana
ur. 10.06. (3200 g, 57 cm)

Agata Jarocińska
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 11.06. (3325 g, 54 cm)

Sandra Klecka
córka Martyny i Mariusza

ur. 12.06. (3700 g, 57 cm) 

Nadia Struzik
córka Joanny i Mariusza

ur. 12.06. (2950 g, 53 cm)

Bartosz Tyburcy
syn Izabeli i Dawida

ur. 15.06. (3950 g, 55 cm)

Oliwer Wieczorek
syn Anny i Tomasza

ur. 10.06. (2800 g, 52 cm)

Tomasz Kajzer
syn Anny i Michała

ur. 9.06. (3260 g, 54 cm)

Filip Jasiński
syn Anny i Łukasza

ur. 10.06. (3750 g, 54 cm) 

Zuzanna Pietrek
córka Eweliny i Dariusza

ur. 11.06. (3750 g, 56 cm)

Tomasz Gabor
syn Sybilli i Patryka

ur. 11.06. (3730 g, 60 cm)

Porównaj, nie przepłacaj!
Pracujący w rudzkim oddziale 

Fines kompetentni doradcy zawsze 
w indywidualny sposób analizują 
sytuację kredytobiorcy. Zwiększa 
to znacznie szansę na otrzymanie 
pożyczki – w Fines nie odeślą nas 
z kwitkiem. Nowoczesna platforma 
informatyczna powoduje, że anali-
za wniosku trwa kilka minut. Nie 
stracimy więc czasu i nerwów 
w oczekiwaniu na decyzję. W do-
datku – co najważniejsze w sytu-
acji, kiedy każdy grosz się liczy – 
w Fines zaproponują nam oferty 
kilku banków, a to pozwoli wybrać 
najlepszy i najbardziej odpowiedni 
w danej sytuacji kredyt. – Oferty 
wielu banków w jednym miejscu to 
oszczędność czasu i możliwość 

W Rudzie Śląskiej nowa jakość na rynku kredytów

Od kilku lat o kredyt jest nieco trudniej. Nie każdy bank łatwo da pożyczkę, inny zrobi to, ale trzeba będzie sporo odczekać na decyzję, 
jeszcze inny policzy sobie wysoką prowizję. Co w takim razie zrobić, jeśli potrzebujemy szybkiej pożyczki? Wystarczy pójść do właśnie 
otwartego biura kredytowego Fines w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Niedurnego 23, doświadczony doradca pomoże porównać i wybrać kre-
dyt na jaki nas stać!

spokojnego porównania ich bez 
chodzenia od drzwi do drzwi. Otrzy-
mujemy czarno na białym kilka 
propozycji z wielkością rat, co 
znacznie ułatwia decyzję. Zysk jest 
tym większy, że za zakup u doradcy 
Fines nie trzeba płacić ekstra – mó-
wi przedstawiciel Fines. Kłopotem 
przestają też być skomplikowane 
zapisy – pracujący w Fines doradcy 
to doświadczeni ludzie, treść umów 
„przetłumaczą na nasze”, przystęp-
nie wyjaśnią ewentualne wątpliwo-
ści.

Jesteś rolnikiem, fryzjerem,  
taksówkarzem lub lekarzem, 

prowadzisz firmę  
– sprawdź ofertę Fines

Teraz w Fines przy ul. P. Niedur-
nego 23 także specjalne oferty dla 

wielu grup zawodowych. Dzięki 
szerokiej ofercie można wybrać 
najlepszy kredyt – Fines ma spe-
cjalne propozycje dla właścicieli 
małych firm (teraz również z obni-
żonym oprocentowaniem!), a także 
dla specjalistów i tzw. wolnych za-
wodów. Kredyt na lepszych warun-
kach mogą otrzymać adwokaci, 
prokuratorzy, sędziowie, notariu-
sze, lekarze, weterynarze, farma-
ceuci, tłumacze, architekci, biegli 
rewidenci i księgowi, a także do-
radcy podatkowi czy rzeczoznawcy 
majątkowi. Rozliczający się wg 
karty podatkowej, składając jedy-
nie oświadczenie majątkowe, mogą 
liczyć na kredyt nawet do 200 tys. 
zł! Trzeba po prostu sprawdzić 
i przekonać się. Fines oferuje też 

duże możliwości konsolidacji 
wcześniej zaciągniętych kredy-
tów. Jeśli czujesz, że kilka rat prze-
rasta twoje możliwości finansowe, 
zapytaj doradcy w Fines, w jaki 
sposób mądrze skonsolidować kre-
dyty tak, aby łączna rata była niższa 
niż suma wcześniejszych zobowią-
zań miesięcznych. W ofercie także 
pożyczki sezonowe – np. na re-
mont domu lub mieszkania. Jeśli 
powtarzałeś sobie, że „zrobisz re-
mont jak będzie cieplej”, to naj-
wyższy czas przestać to odkładać 
i sprawdzić w Fines, ile to będzie 
kosztowało. Dzięki profesjonalne-
mu doradztwu i szerokiej ofercie, 
kredyt remontowy możemy otrzy-
mać w rozsądnych kosztach. Opie-
rając się na szybkich i niezawod-

nych porównaniach, bez trudu do-
staniemy kredyt w dobrej cenie!

Zaufaj solidnym 
kredytodawcom

Fines to firma solidna i stabilna. 
Jest największym operatorem 
bankowym w Polsce. Jest człon-
kiem KPF – Konferencji Przed-
siębiorstw Finansowych, a prze-
strzeganie przez Fines najwyż-
szych norm i przejrzystych zasad 
udzielania kredytów zostało po-
twierdzone licznymi nagrodami 
m.in. Solidna Firma (6 lat z rzę-
du) i Fair Play. 

Oddział w Rudzie Śląskiej 
znajduje się przy ul. P. Niedurne-
go 23. Czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9-17. 

www.operatorbankowy.pl

REKLAMA



Pierroty rozdane

Dziesięć laureatek zostało wyróżnionych 
statuetkami Złotego Pierrota. Foto: RP

Wspomnień czar

Lata sześćdziesiąte, prywatki – pamiętacie? Po raz piąty w Muzeum PRL-u, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Wspomnień, 
specjalni goście przypomnieli muzykę tamtych lat, przenosząc widzów w artystycznej kapsule czasu.
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CO, GDZIE,
KIEDY

Lecholand  
Dzięki Miejskiemu Cen-

trum Kultury najmłodsi mo-
gą wybrać się w niezapo-
mnianą podróż do Zaczaro-
wanego Lasu Baśni. 11 lipca 
odbędzie się wycieczka dla 
uczniów szkół podstawo-
wych do kompleksu leśnego 
w miejscowości Piasek, nie-
daleko Częstochowy. Bajko-
wy Las „zaczarują” między 
innymi aktorzy Teatru im. 
Adama Mickiewicza, 
a uczestnicy na miejsce do-
staną się wygodnymi i bez-
piecznymi „tramwajami 
konnymi”. W programie tak-
że odwiedziny Domu Baby 
Jagi, czy rozmowy z Jasiem 
i Małgosią. Koszt wycieczki, 
która potrwa od godz. 8.00 
do godz. 17.00, to 50 zł. Ter-
min zapisów i wpłat upływa 
2 lipca (liczba miejsc ograni-
czona). Więcej informacji 
pod numerem: 32 248-62-40, 
wew. 24.

Wakacje z Domem Kultury
Od 1 do 5 lipca bielszo-

wicki Dom Kultury organi-
zuje zajęcia świetlicowe, 
które przewidują moc atrak-
cji dla dzieci. W programie 
m.in.: wyjazd do Ogrodnika 
Morawskiego, wycieczka do 
Proboszczowic, pokaz i na-
uka sztuki karate, wycieczka 
do Krakowa i rejs statkiem 
„Sobieski” po Wiśle, wy-
cieczka do Jaskini Wierz-
chowskiej, czy wyjazd do 
Centrum Dydaktyki i Symu-
lacji Medycznej w Katowi-
cach. Zajęcia odbywać się 
będą od 9.00 do 14.00. Koszt 
udziału to 100 zł za osobę. 
Uczestnicy codziennie otrzy-
mają drugie śniadanie. Kon-
takt z organizatorami pod 
numerem: 32 240-21-25. 

Malowanki w CiS-ie  
28 czerwca o godz. 17.00 

w Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych „Stara Bykowina” 
odbędzie się wernisaż wysta-
wy „Mikromykomalowanki 
i portrety” autorstwa Renaty 
Krzewińskiej-Kozłowskiej. 
Wystawa będzie czynna do 
31 lipca, od poniedziałku do 
piątku w godz. 11.00-18.00, 
a w soboty od 11.00 do 15.00. 
Zapraszamy!

 „Konterfekty życzliwe”  
Po taką nazwą w halemb-

skiej filii MBP odbędzie się 
wystawa karykatur z teki 
Marka Wacława Judyckiego. 
Zainteresowanych zaprasza-
my 26 czerwca w godzinach 
otwarcia biblioteki, czyli od 
11.00 do 18.00.

z kuLTuRĄ Na TY

M-26

– Każda edycja festiwalu była inna. 
Gościł u nas Stan Borys, Magda Umer. 
Raz było rockowo, raz lirycznie. Jednak 
w tym roku chcieliśmy zaprosić wszyst-
kich do tańca i zabawy przy przebojach 
lat 60. – opowiadała Monika Żywot, 
współorganizatorka imprezy oraz pre-
zes zarządu Fundacji Minionej Epoki. 

Festiwal otworzyły występy Sceny 
Muzycznej I LO ze spektaklem „Dre-
am” oraz Teatru Bezpańskiego z musi-

calem „Gwiżdżę na wszystko”. 
Oprócz tego, że w tym czasie Muzeum 
można było zwiedzać bezpłatnie, na 
odwiedzających czekały specjalne 
atrakcje, m.in. fragment muru berliń-
skiego czy niespodzianki militarne.

Jak na prywatkę przystało, roz-
brzmiały najbardziej znane polskie 
przeboje tamtych lat, które nucone 
są do dzisiaj – gwiazdą wieczoru 
był Andrzej Dąbrowski, znany wo-

Teatr Bezpański nie tylko rozbawiał, ale i porywał do tańca. Foto: MS

Ranga gali wręczenia Złotych Pierrotów rośnie z roku na rok. W piątek na deskach Domu Kultury w Bielszowicach ,,rudzkie 
oskary” zostały rozdane już po raz jedenasty.

kalista, perkusista, kompozytor, 
a także dziennikarz i fotografik.

– Monika Żywot pomogła w ścią-
gnięciu pana Andrzeja Dąbrow-
skiego do Rudy Śląskiej. Niedawno 
występował w Opolu i jak wszyscy 
widzieliśmy, jest w świetnej formie 
– mówiła Renata  Młynarczuk, na-
czelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

– Tą nagrodą podsumowujemy każdy rok 
w naszym Amatorskim Teatrze „Pierro”. Te 
osoby, które odnoszą sukcesy w tańcu, śpie-
wie bądź na niwie teatralnej, są nagradzane 
właśnie tą statuetką – tłumaczy Anna Moraj-
ko, opiekun Amatorskiego Teatru „Pierro.”

W tym roku statuetkami „Pierrota” na-
grodzone zostały uczestniczki zajęć wo-
kalnych i tanecznych, zdobywczynie wie-
lu nagród: Natalia Błaszak, Nikola Czapla, 
Karolina Buchowska, Wiktoria Lein, An-
na Kmita, Natalia Juszcze, Matylda Mize-
ra, Natalia Nowak, Angelika Piątek oraz 

Aleksandra Storoniak. Ponadto rozdano 
nagrody „Przyjaciela Pierro”, które trafiły 
do: Grażyny Jaszczyk, Grażyny Sku-
czeń  oraz  Dyrekcji KWK „Pokój”.

– Zawsze bierzemy udział w wielu kon-
kursach. Należę do tego teatru już piąty 
rok i po prostu stałam się jego częścią. 
A to, że zostałam wyróżniona razem z mo-
imi przyjaciółmi, to tylko dla mnie znak, że 
warto się w tym kierunku rozwijać – mówi 
Aleksandra Storoniak.

Podczas gali wystąpili młodzi artyści 
Amatorskiego Teatru „Pierro” – grupa 

Sobótka

Do tańca porywały dziewczyny z Teatru 
„Moklandia”.
 Foto: MS

Kiedyś były to pogańskie obrzędy związane z letnim przesileniem słońca, które później stały się elementem obchodów wigilii św. Jana Chrzciciela 
i są z nami do dziś. W minioną sobotę w Bielszowicach hucznie obchodzono Noc Świętojańską. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

W tym dniu specjalnie dla rudzian 
przygotowano mnóstwo atrakcji, 
które miały umilić czas zarówno 
starszym, jak i tym najmłodszym:

– Impreza jest piękna! Moja cór-
ka wszędzie biega, bo tyle tu atrak-
cji. Żona wcześniej przeczytała re-
pertuar i stwierdziliśmy, że musimy 
przyjść. Najlepsze są wszelkie 
atrakcje dla dzieci. Córka była na 
zjeżdżalni, potem zjedliśmy kiełba-
ski z grilla. Oczywiście czas umila 

fajna oprawa muzyczna – opowia-
dał Daniel Wróbel, który na Noc 
Świętojańską przyszedł razem 
z córką Weroniką.

– Noc Świętojańska kojarzy mi się 
z wiankami i ogniskiem – mówiła 
sześcioletnia Agatka, z małą pomocą 
mamy. Na pytanie, co podoba jej się 
najbardziej w tym święcie, dodała: 
– Fajnie, że można sobie potańczyć.

– Trzeba podtrzymywać nasze 
polskie, słowiańskie tradycje, nie 

tylko te ściągnięte z Ameryki. My 
też mamy swoje święta, potrafimy 
się bawić i różne okazje uczcić – 
zapewniali Mariola Król i Andrzej 
Jarczyk, najbardziej roztańczona 
para w parku „Strzelnica”.

Podczas imprezy odbyła się m.in. 
biesiada z Listą Przebojów TV Sfe-
ra, pokaz Tancerzy Ognia oraz wi-
dowisko Teatru „Moklandia” przy-
gotowane przez Teresę Jonas.

Magdalena Szewczyk

– Pamiętam występy pana Dą-
browskiego, np. gdy wykonywał 
utwór „Do zakochania jeden krok” 
– takich utworów nie da się zapo-
mnieć. To klasyka – wspominała pa-
ni Halina, jedna z odwiedzających.

Już wkrótce na łamach ,,Wiado-
mości Rudzkich” wywiad z An-
drzejem Dąbrowskim.

MSUtwory Andrzeja Dąbrowskiego znają starsi i młodsi. Foto: MS

teatralna „Aplauz”, zespół taneczny 
„Rytmix” oraz Klasowy Zespół Teatral-
ny „Silesia”. Na scenie nie zabrakło 
także zaprzyjaźnionych z teatrem gości 
między innymi z zespołu „Ginger” oraz 
braci Kordiana i Konrada Gojowych, 
którzy wykonali utwór „Hallelujah”.

– Wielokrotnie podczas koncertu dzięko-
wano pani Wiesławie Żurek – nauczycielce, 
która wielu pokoleniom rudzkich licealistów 
pokazała jak wyjątkowym miejscem jest te-
atr – podkreśla Anna Morajko. 

Robert Połzoń
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Od 1 lipca zaczynają obo-
wiązywać nowe zasady odbio-
ru odpadów komunalnych. 

Odbiorem odpadów komu-
nalnych zajmować się będzie 
konsorcjum firm, z którymi 
miasto podpisało umowę tj. :

Przedsiębiorstwo Usług Ko-• 
munalnych Sp. z o.o. z sie-
dzibą przy ul. Kokotek 33 
w Rudzie Śląskiej, 
Przedsiębiorstwo Usług Ko-• 
munalnych van Gansewinkel 
Górny Śląsk Sp. z o.o. z sie-
dzibą przy ul. Piotra Skargi 
87 w Rudzie Śląskiej.
Firma Van Gansewinkel bę-

dzie odbierać odpady z części 
miasta położonej na południe 
od autostrady A-4 (tj. z Halem-
by i części Kochłowic), 
a Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. z pozo-
stałych dzielnic Rudy Śląskiej. 

Przed 1 lipca na stronie Mia-
sta (www.rudaslaska.pl) oraz 
firm odbierających odpady ko-
munalne (www.puk.toensme-
ier.pl; www.vangansewinkel.
pl) umieszczone zostaną har-
monogramy wywozu odpadów 
komunalnych. 

Ponadto w pierwszych 
dwóch tygodniach lipca firmy 
dostarczą harmonogram w wer-
sji papierowej do każdego 
domu  w zabudowie jednoro-
dzinnej. 

Także od 1 lipca na terenie 
Miasta będą działały  dwa 
Punkty Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Jeden 
w Rudzie przy ul. Kokotek 33, 
przeznaczony będzie dla miesz-
kańców zamieszkujących tere-
ny powyżej – na północ od au-
tostrady A-4, a drugi, 
w Halembie przy ul. Piotra 
Skargi 87, dla mieszkańców za-
mieszkujących teren poniżej – 
na południe od autostrady. 

Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska 
prosi o kontakt pod numerem 
telefonu 32 244-90-62 właści-
cieli nieruchomości, którym 
nowy Wykonawca nie dostar-
czył pojemnika, w zamian za 
pojemnik, który zabrała firma 
odbierająca dotychczas odpa-
dy. 

Nowe zasady 
odbioru 
odpadów 
komunalnych

Radni nie kryją swojego oburze-
nia sprzecznymi decyzjami Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. 
W kwietniu, po analizie formalno-
prawnej, a co najważniejsze, mery-
torycznej, przedłożonych prze 
z prezydent Grażynę Dziedzic  
materiałów dotyczących wykona-
nia budżetu w 2012 roku, RIO wy-
dała w tej sprawie pozytywną opi-
nię. Taka decyzja nie przeszkodziła 
temu samemu Składowi Orzekają-
cemu pozytywnie zaopiniować 
wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie nieudzielenia prezydent 
miasta absolutorium za rok 2012. 
Z uzasadnienia uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 

Awantura o absolutorium?

11 rudzkich radnych chce, by Rada Miasta odwołała się od ostatniej decyzji Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Katowicach. Nie zgadzają się z uchwałą RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o nieudzieleniu prezydent miasta absolutorium za 2012 rok. – Decyzja 
ta jest dziwna, żeby nie powiedzieć kuriozalna, ponieważ w kwietniu ta sama Izba po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem prezydent Grażyny Dziedzic z wykonania budżetu miasta wydała o nim pozytywną opinię 
– podkreśla radna Anna Łukaszczyk.

Obrachunkowej wynika, że Izba 
uznała, iż „uwagi Komisji Rewizyj-
nej były związane z wykonaniem 
budżetu za rok 2012”. – To ozna-
cza, że RIO nie rozpatrywała zarzu-
tów Komisji Rewizyjnej pod wzglę-
dem merytorycznym, a tylko 
formalnym. Gdyby Skład Orzekają-
cy RIO przeanalizował dokładnie 
wniosek Komisji, to na pewno nie 
wydałby pozytywnej opinii o nie-
udzieleniu prezydent miasta abso-
lutorium – uważa radna Anna Łu-
kaszczyk, członek Komisji 
Rewizyjnej. Wraz z radnymi Dariu-

szem Potyrałą i Janem Muchą, rad-
na głosowała przeciw uchwale Ko-
misji Rewizyjnej o nieudzieleniu 
Grażynie Dziedzic absolutorium 
z wykonania budżetu miasta w 2012 
roku.

Prezydent Grażyna Dziedzic po-
piera wniosek 11 radnych. Jej zda-
niem pozytywna opinia o wniosku 
Komisji Rewizyjnej to skutek tego, 
że Regionalna Izba Obrachunkowa 
rozpatrując wniosek poprzestała 
tylko na jego ocenie formalnej.  
– Mieliśmy nadzieję na ocenę mery-
toryczną argumentów Komisji Re-
wizyjnej. Zwłaszcza, że skarbnik 
miasta przedłożyła RIO pisemne 
zastrzeżenia do stanowiska Komi-

sji, wskazując na błędy i brak mery-
torycznych podstaw do nieudziele-
nia absolutorium. Mam wrażenie, 
że nikt się z nimi nie zapoznał  
– podkreśla prezydent miasta. 

Zdominowana przez opozycję, 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta 
Ruda Śląska przyjęła w połowie 
czerwca uchwałę o nieudzieleniu 
prezydent miasta absolutorium 
z wykonania budżetu w 2012 roku. 
Radni sformułowali wobec Graży-
ny Dziedzic w sumie 11 zarzutów, 
które ich zdaniem uniemożliwiają 
pozytywną ocenę realizacji ubie-

głorocznego budżetu miasta. Na nic 
zdały się obszerne wyjaśnienia 
skarbnik miasta Ewy Guziel, która 
wykazywała podczas posiedzenia 
Komisji, że sformułowane zarzuty 
pod adresem prezydent miasta są 
bezzasadne.

Widać to na przykładzie udzielo-
nych przez prezydent miasta w 2012 
roku umorzeń odsetek od zaległego 
podatku od nieruchomości na łącz-
ną kwotę 234 tysięcy złotych. Zda-
niem Komisji kwota ta jest zbyt 
duża, zwłaszcza, że Rada Miasta 
w ubiegłym roku utrzymała stawki 

wszystkim Domowi Pomocy Spo-
łecznej Senior, Policji, Straży Po-
żarnej oraz Prokuraturze Okręgo-
wej. Gdybym tego nie zrobiła, to 
pensjonariusze DPS Senior musie-
liby płacić więcej za pobyt – pod-
kreśla Grażyna Dziedzic. Kwota 
udzielonych w 2012 roku umorzeń 
podatkowych jest jedną z najniż-
szych w ostatnich latach. Na przy-

kład w 2006 roku ówczesny prezy-
dent Rudy Śląskiej umorzył różnym 
instytucjom i osobom ponad 1,3 
mln złotych podatku, rok później 
ponad 600 tysięcy, a w 2008 roku 
prawie 800 tysięcy zł.  – Tak wyso-
kie kwoty umorzeń nie przeszkodzi-
ły w udzieleniu byłemu prezydento-
wi absolutorium. A warto przy 
okazji pamiętać o tym, że z ulg ko-
rzystały głównie osoby fizyczne 
i prywatne firmy. Wśród nich byli 
obecni przeciwnicy takich działań 
– dodaje prezydent Dziedzic. Warto 
też zauważyć, że wskaźnik umo-
rzeń zaległości podatkowych w Ru-
dzie Śląskiej w porównaniu do są-
siednich miast był jednym 
z najniższych w regionie i wyniósł 
0,04 proc. w stosunku do docho-
dów budżetowych ogółem. 

Komisja Rewizyjna okazuje 
swoje niezadowolenie również  
z faktu, że prezydent miasta prze-
kazała w formie dopłat miejskiej 
spółce ,,Śląskie Media” kwotę 160 
tys. złotych. Było to zdaniem Ko-
misji „niecelowe i niewłaściwe wy-
datkowanie środków budżetu mia-
sta” z rezerwy ogólnej i do tego bez 
wiedzy Rady Miasta. Ten zarzut, 
zdaniem skarbnik Ewy Guziel, jest 
również bezzasadny. – Wnoszenie 
dopłat do jednoosobowych spółek 
prawa handlowego należy do wy-
łącznej kompetencji prezydenta 
miasta pełniącego w spółce funkcję 
Zgromadzenia Wspólników i w myśl 
obowiązujących przepisów prawa, 
jest wyłączone spod kompetencji 
Rady Miasta – podkreśla skarbnik. 
– Podobnie jest z podziałem i wy-
datkowaniem rezerwy budżetu mia-
sta – tej dokonuje zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego, a nie 
Rada Miasta – dodaje Ewa Guziel. 

Dopłaty pozwoliły „Śląskim Me-
diom” spłacić zobowiązania, zacią-
gnięte przez poprzednie zarządy. 
Spółka wychodzi na przysłowiową 
prostą. Dzięki temu mieszkańcy 
Rudy Śląskiej mogą dziś korzystać 
z bezpłatnych „Wiadomości Rudz-
kich”. O tym, jaką gazeta ma pozy-
cję na rynku, świadczyły spotkania 
prezydent miasta z mieszkańcami, 
podczas których rudzianie narzeka-
li na zbyt niski nakład „Wiadomo-
ści Rudzkich”. Przy okazji prezy-
dent miasta zwraca uwagę na 
niekonsekwencję radnych. 

– Z jednej strony oskarża się 
mnie o wspieranie miejskich  
spółek, a z drugiej strony wręcz 
każe się naczelnikom podpisywać 
umowy ze spółkami komercyjnymi 
tylko dlatego, że są z Rudy Śląskiej. 
A taka sytuacja miała miejsce pod-
czas ostatniego posiedzenia Komi-
sji Kultury – informuje prezydent 
miasta. 

Co ciekawe, Komisja Rewizyjna 
zarzuca też prezydent miasta zbyt 

podatków na poziomie z 2011 roku. 
–  Fakty są takie, że Rada Miasta 
w listopadzie 2011 roku podwyższy-
ła stawki podatków na rok 2012 od 
kilku do nawet 85 groszy za metr 
kwadratowy – informuje skarbnik 
miasta Ewa Guziel. 

– Nie mam sobie w tej sprawie 
nic do zarzucenia. Umorzeń po-
datkowych udzieliłam przede 

niskie wykonanie dochodów mająt-
kowych. Tymczasem w 2012 roku 
wśród miast na prawach powiatu 
województwa śląskiego średnio do-
chody te zostały wykonane w 88,13 
proc. Dokładnie taki sam wskaźnik 
osiągnęła Ruda Śląska. Dla porów-
nania warto zauważyć, że w Byto-
miu dochody majątkowe zostały 
wykonane na poziomie 81,91 proc. 
w Chorzowie 69,89 proc., w Kato-
wicach 47,65 proc., a w Mysłowi-

cach zaledwie 48 proc. Zdecydo-
wanie lepszy od Rudy Śląskiej 
wynik osiągnęły jedynie Gliwice, 
gdzie wykonanie dochodów mająt-
kowych wyniosło 96,58 proc. 

W poprzednim roku władze mia-
sta zdecydowanie dobrze poradziły 
sobie także z wykonaniem wydat-
ków majątkowych, które zamknęły 
się na poziomie prawie 93 proc. 
Daje to Rudzie Śląskiej drugie 
miejsce w regionie pod tym wzglę-
dem.  Warto przy tym zauważyć, że 
średnia wojewódzka wyniosła je-
dynie 78,4 proc., a lepiej w tym za-
kresie poradziły sobie jedynie My-
słowice (95,90 proc.). Nie można 
też nie zauważyć, że udział wydat-
ków, które zdecydowały o tym, 
że Komisja Rewizyjna przegłoso-

wała wniosek o nieudzielanie abso-
lutorium, wyniósł zaledwie 0,67 
proc. w stosunku do wydatków 
ogółem. Wydatki te dotyczą przede 
wszystkim zadań z zakresu gospo-
darki komunalnej i ochrony środo-
wiska oraz z zakresu drogownic-
twa. 

– Nie wykonaliśmy części założo-
nych na 2012 rok wydatków, ponie-
waż niektóre z przetargów rozstrzy-
gnęliśmy po niższych cenach. Poza 
tym trzeba pamiętać o tym, że część 
faktur za grudzień przyszła dopiero 
w styczniu br., co spowodowało, że 
niektóre wydatki zrealizowane zo-
stały  w tym roku budżetowym. 
Środki na nie musiały zaś być za-
bezpieczone w planie na 2012 rok 
– podkreśla skarbnik. 

Warto zauważyć, że Ruda Śląska 
rozliczenie poprzedniego roku bu-
dżetowego zamknęła „na plusie”. 
Ubiegłoroczne dochody miasta za-
mknęły się w kwocie 544,4 mln zł. 
Natomiast wydatki były mniejsze 
o ponad 26 mln złotych. Ubiegło-
roczna nadwyżka przeznaczona zo-
stała w całości na spłatę zobowią-
zań finansowych miasta. Dzięki 
temu władze Rudy Śląskiej sku-
tecznie ograniczyły zadłużenie 
gminy, czego dowodem jest zmniej-
szający się wskaźnik zadłużenia do 
dochodów Rudy Śląskiej. W 2010 

roku wynosił on 43,01 proc. Na ko-
niec 2012 roku zmniejszył się do 
poziomu 29,63 proc. 

W 2012 roku nie tylko zmniejszy-
ły się długi Rudy Śląskiej, ale wzrósł 
też udział dochodów własnych gmi-
ny z poziomu 61,41 proc. w roku 
2011 do poziomu 64,36 proc.  
– Niewątpliwie jest to zjawisko pozy-
tywne, świadczące o samodzielności 
finansowej naszego miasta – komen-
tuje Ewa Guziel. Co ważne, dochody 
własne pokryły 67,69 proc. zeszło-
rocznych wydatków. Oznacza to, że 
sytuacja finansowa miasta jest stabil-
na, gdyż miasto ponad połowę swo-
ich wydatków finansuje z pieniędzy, 
które wpływają do gminnej kasy m.
in. z tytułu podatków i opłat lokal-
nych.  UM
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– Fantasy Park Bytom jako Ro-
dzinne Centrum Rozrywki oferuje 
atrakcje dla całej rodziny. Dla ma-
luchów mamy wielopoziomowy plac 
zabaw, nastolatki chętnie spędzają 
czas w strefie gier video. Na brak 
zainteresowania nie narzekają stoły 
bilardowe i przede wszystkim krę-
gielnia – tutaj wiek nie ma znacze-
nia, każdy ma możliwość spróbowa-
nia swoich sił – wyjaśnia Katarzyna 
Wylon, Manager Fantasy Park By-
tom. – Podczas wakacji, zarówno 
grupy zorganizowane, jak i klienci 
indywidualni mogą liczyć na spe-
cjalne ceny naszych atrakcji oraz 
promocje. Nasza obecność w cen-

trum handlowym daje również moż-
liwość organizowania wspólnych 
akcji z kinem czy klubem fitness. 
Dzięki temu oferta wakacyjna staje 
się jeszcze bardziej atrakcyjna – do-
daje Katarzyna Wylon.

Fantasy Park Bytom posiada 
również salę do gry w laserowy pa-
intball. Malunki na ścianach wi-
doczne tylko w świetle ultrafioleto-
wym, które bezpośrednio nawiązują 
do stylistyki kosmosu, specjalne 
efekty dźwiękowe i odpowiednio 
ustawione światło, przeszkody 
i kręte korytarze sprawiają, że 
uczestnicy zabawy mogą poczuć 
się jak bohaterowie gry komputero-

wej. Co ważne, gra jest bezpieczna 
i nie wymaga żadnych specjalnych 
przygotowań – po krótkim instruk-
tażu, grupa jest gotowa do zabawy. 
Dodatkowo, w zależności od prefe-
rencji gracza, możliwy jest indywi-
dualny dobór zarówno scenariuszy, 
jak i czasu zabawy. Możliwe jest 
również wynajęcie sali na wyłącz-
ność.

Kiedy pogoda niepewna, trzeba 
zaplanować atrakcje, które nie za-
wiodą. Warto zapoznać się z możli-
wościami jakie mamy w naszym 
regionie, by letni wypoczynek nie 
okazał się kolejnymi godzinami 
spędzonymi przed telewizorem. 

Fantasy Park Bytom to jedyne 
tego typu miejsce na Śląsku, które 
łączy w sobie atrakcje dostępne dla 
różnych grup wiekowych. Fantasy 
Park Bytom posiada 9 profesjonal-
nych torów do gry w kręgle, 8 sto-
łów bilardowych, strefę gier video, 
plac zabaw dla dzieci, salę do gry 
w laserowy paintball, w pełni wy-
posażony bar oraz parkiet z nowo-
czesnym nagłośnieniem i oświetle-
niem. Do dyspozycji oddajemy 
również salę konferencyjną i dar-
mowe WiFi. Zapraszamy do CH 
Agora Bytom, Plac Kościuszki 1, 
II piętro. 

Szczegóły na www.fantasypark.pl.

Wakacje w mieście nie muszą być nudne

Bardzo często dzieci pytane o to, co w szkole podoba im się najbardziej, odpowiadają – wakacje. Trudno się dziwić – dwa miesiące laby 
muszą kojarzyć się przyjemnie. W miastach bardzo często placówki oświatowe i samorządy proponują szereg atrakcji, by zorganizować 
dzieciom aktywny i beztroski wypoczynek w mieście. Warto zadbać o to, by dzieci w czasie wolnym od szkoły robiły to, na co w ciągu roku 
nie mają okazji, a rodzice poświęcili im trochę więcej uwagi niż zazwyczaj.

WAKACYJNA PROMOCJA!

Z TYM OGŁOSZENIEM

RABAT!!!

Chorzów, ul. Truchana 32, 512-330-653

 Modelarstwo – nauka i zabawa. Wakacje w domu nie muszą być nudne

Największy sklep modelarski w Polsce

www.mojswiatmodel i .p l
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Nowa atrakcja w Mieście!
– Nasz rudzki poligon paintbal-

lowy przygotowaliśmy tak, aby 
każdy gracz przynajmniej na mo-
ment, poczuł się jak prawdziwy 
żołnierz. W przyszłym roku planu-
jemy rozbudowę obiektu o kolejne 
pole paintballowe i inne atrakcje, 
których na razie nie chcę zdradzać 
– komentuje Marcin Stiller (wła-
ściciel firmy Utopia Paintball). 
Leśna sceneria poligonu została 
urozmaicona specjalnymi drew-
nianymi bazami, wielkimi opona-
mi i wrakami pojazdów, które sta-
nowią doskonałe kryjówki dla 
zawodników. Grupa odwiedzająca 
pole otrzymuje oryginalne umun-
durowanie wojskowe, marker pa-
intballowy, maskę, rękawice 
ochronne, kule paintball, przecho-
dzi szkolenie i pod okiem do-
świadczonego instruktora realizu-
je kilka ciekawych scenariuszy 
gier.

Na obiekcie znajduje się strefa 
do organizacji ogniska i grilla, któ-
re jest doskonałym uzupełnieniem 
każdego spotkania paintballowego. 
Ze względu na grupowy charakter 
zabawy, polecamy ją wszystkim 
organizującym: imprezy firmowe, 
wieczory kawalerskie, panieńskie, 
urodziny dla dzieci i spotkania  
ze znajomymi. Zapraszamy do  
odwiedzenia strony internetowej  
www.UtopiaPaintball.pl, na której 
znajdą Państwo więcej informacji 
dotyczących paintballa i rezerwa-
cji gier.

REZERWACJA:

tel. 500-058-963

Od 1 lipca na mieszkańców Rudy Śląskiej czeka nowy obiekt rekreacyjno-sportowy, 
na którym można spróbować swych sił w grze w paintball. Pierwszy tego typu obiekt 
w mieście znajduje się przy ulicy Ratowników 1 na terenie toru buggy, doskonale 
znanego z odbywających się na nim imprez Wrak Race Silesia.

Salon Wróżb FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska ( Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Baran – Do połowy lipca planety będą Ci sprzyjać 
w urlopowych wojażach. Wypoczniesz, poznasz no-
wych ludzi i zwiedzisz piękne miejsca. Druga połowa 
lipca i sierpień mogą Ci przynieść znaczące zmiany 
w życiu zawodowym.

Byk – Odłóż w końcu obowiązki zawodowe na bok 
i pozwól sobie na zasłużony wypoczynek. Każdy czas 
na urlop jest dla Ciebie dobry, jednak jeśli planujesz 
wakacyjne romanse, wybierz się na niego w pierwszej 
połowie wakacji.

Bliźnięta – Planety będą bardzo Ci sprzyjać, 
w szczególności właśnie w najbliższych dniach mo-
żesz odnieść sukcesy w pracy, urlop również będzie 
aktywny i udany. Pod koniec wakacji zaplanuj week-
end tak, by odpocząć i zregenerować siły po tak ak-
tywnym czasie.

Rak – Będziesz zdobywał to, co dotąd było poza 
Twoim zasięgiem. Dzięki wpływowi Jowisza, zarów-
no awans zawodowy jak i zagraniczny urlop nie bę-
dzie dla Ciebie problemem. W lipcu możesz zrealizo-
wać swe marzenia, nie tylko te o podróżach i lepszych 
finansach, ale również te dotyczące miłości.

Lew – Cisza, spokój i odpoczynek to jest to, czego 
będziesz najbardziej potrzebował i właśnie taki urlop 
powinieneś zaplanować, a najlepiej, jakby ktoś zrobił 
to za Ciebie, byś już niczym nie musiał się martwić. 
Lipiec to dla Ciebie najlepszy czas na wypoczynek.  
Z kolei w sierpniu zabierzesz się za sprawy domowe 
i zawodowe.

Panna – W te wakacje postanowisz naprawdę za-
szaleć i planety będą Ci w tym sprzyjać przez całe dwa 
miesiące, choć miłosnych uniesień najbardziej możesz 
spodziewać się w pierwszej połowie sierpnia, zaś 
ostatnie dni tego miesiąca przyniosą sukcesy w pracy.

Waga – Urlop zapowiada się spokojny, bez więk-
szej aktywności, choć pełen atrakcji. Wakacyjnej mi-
łości możesz spodziewać się w drugiej połowie sierp-
nia, gdy Wenus znajdzie się w Twoim znaku staniesz 
się najbardziej atrakcyjna w całym towarzystwie.

Skorpion – W te wakacje postanowisz zadbać 
o swoją kondycję i zaplanujesz aktywny wypoczynek. 
W szczególności sierpień okaże się dobry na takie wy-
pady, gdyż w lipcu możesz jeszcze odczuwać zmęcze-
nie pracą oraz chęć spokoju i ciszy.

Strzelec – Te wakacje postanowisz spędzić bardzo 
rodzinnie. Jeśli posiadasz już rodzinę, wspólnie wy-
bierzecie się na urlop. Jeśli jej jeszcze nie posiadasz, 
właśnie w wakacyjnych miesiącach poważnie zasta-
nowisz się nad jej założeniem. Kto wie, może nawet 
w ten urlop wybierzesz się w podróż ślubną.

Koziorożec–  Tegoroczne wakacje będą bardzo za-
pracowane, a gdy już będziesz na urlopie, również nie 
pozwolisz sobie na odpoczynek, znajdziesz pracę 
w domu czy w ogrodzie. Dopiero w drugiej połowie 
sierpnia pozwolisz sobie na odpoczynek, a nawet na 
miłosne podboje.

Wodnik – W te wakacje odsuniesz od siebie swą 
potrzebę wolności i niezależności, będziesz pragnął je 
spędzić z ukochaną osobą, a nawet zapragniesz zało-
żyć rodzinę. Tak też przy boku ukochanej osoby bę-
dziesz podróżował – raz w góry, a raz nad morze. Z pew-
nością nie będziesz się nudził.

Ryby – W te wakacje planety Ci sprzyjają i możesz 
zrealizować niejedno urlopowe marzenie. Możesz 
zwiedzić nieznane Ci dotąd miejsca, poznać inne kul-
tury. Także w życiu uczuciowym Twe serce zabije 
mocniej, i to nie tylko w czasie wakacji.

HOROSKOP NA WAKACJE
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Wakacje w Aquadromie
Gorące klimaty, palmy, leżaki, ciepła woda, hawajskie girlandy, animacje, nauka pływania i wiele więcej podczas pierwszego lata w Aquadromie.

Wakacje to czas relaksu i dobrej 
zabawy. Niestety nie każdy będzie 
mógł sobie pozwolić na wyjazd 
w ciepłe kraje. Dlatego w Aquadro-
mie zadbamy, aby organizowane 
przez nas Halembskie Hawaje czy 
pirackie harce oraz  liczne animacje 
były namiastką dalekich podróży.

W lipcu i sierpniu Aquadrom sta-
nie się centrum wakacyjnego spę-
dzania czasu. Już wkrótce ruszamy 
ze sprzedażą specjalnych dwumie-
sięcznych karnetów i biletów cało-
dniowych do Strefy Rekreacji 
i Sportu. Bo przecież każdy marzy 
o tym, by móc sobie pozwolić na 
przebywanie w tropikalnym klima-
cie przez całe wakacje. 

Aquadromowe lato upłynie rów-
nież pod znakiem zajęć z nauki pły-
wania. Specjalny wakacyjny kurs 
pływania skierowany będzie do 
dzieci i młodzieży, jak również do 
osób starszych – gdyż na naukę ni-
gdy nie jest za późno, a pewność 
poruszania się w wodzie gwarantu-
je dobrą i bezpieczną zabawę. 

Jeśli ktoś planuje wakacje 
w Egipcie i chciałby odbyć szybki 
kurs nurkowania, zapraszamy do 
naszej tuby na specjalne nurkowa-
nia w profesjonalnym sprzęcie pod 
czujnym okiem instruktora.  Jeśli 
natomiast ktoś nie ma wystarczają-
co dużo urlopu, by pozwolić sobie 
na oglądanie raf koralowych w Mo-
rzu Czerwonym, postaramy się 
przenieść go w egzotyczny klimat. 

Szczegółowe informacje doty-
czące promocji  „Lato w Aquadro-
mie” jeszcze w czerwcu na naszej 
stronie www.aquadrom.pl, profilu 
na Facebooku oraz w Biurze Obsłu-
gi Klienta.

Wypożycz rower i nie tylko!
Salon Rowerowy ACTIVA uru-

chomił wypożyczalnię rowerów 
i akcesoriów rowerowych. Jeśli 
planujesz jednorazowy wyjazd lub 
potrzebujesz dodatkowego sprzętu, 
skorzystaj z wypożyczalni. Oto jed-
ne z najważniejszych zalet wypo-
życzalni:

Możesz lepiej poznać konkretny • 
typ roweru przed jego ostatecz-
nym zakupem. 
Możesz pojeździć na sprzęcie, • 
który cię zaciekawił. 
Możesz spędzić ciekawie week-• 
end lub wakacje (na przykład 
wypożyczając bagażnik, tan-
dem, przyczepkę lub rower 
elektryczny). 
Rower elektryczny to rower po-

siadający silnik, który jest zasilany 
baterią elektryczną. Siła wspoma-
gania (moc silnika) regulowana 
jest za pomocą elektrycznego ste-

rownika. Parametry pracy określa-
ne są za pomocą prostej manetki lub 
konsoli w formie wyświetlacza LED 
lub LCD. Oferta sprzętu w naszej 
wypożyczalni będzie się rozrastać 

zgodnie z Państwa życzeniami. Na-
pisz do nas na info@rower.com.pl, 
co chciałbyś wypożyczyć. Posta-
ramy się przedstawić konkretną 
ofertę.

Jak wakacje, to i podróże. Na wycze-
kiwany urlop jedni docierają transportem 
publicznym, inni wybierają swój samo-
chód. Przed wyjazdem w daleką podróż 
własnym pojazdem, warto sprawdzić, 
czy jest on dobrze przygotowany do wo-
jaży. Rudzki mistrz mechaniki, Krzysztof 
Toboła z Auto Service Toboła w Kochło-
wicach, radzi mieszkańcom, co należy 
skontrolować w swoim samochodzie 
przed wakacyjnym wyjazdem.

Według pana Krzysztofa przygotowa-
nie warto rozpocząć od wizyty u mecha-
nika, który sprawdzi stan naszych hamul-
ców i zawieszenia jezdnego, a także 
przyjrzy się, w jakim ogólnym stanie jest 
nasz silnik oraz skrzynia biegów. Mecha-
nik może również sprawdzić poziom pły-
nów i oleju. Te ostatnie czynności może-
my jednak też wykonać samodzielnie. 

– Sami możemy sprawdzić resztę. Cho-
dzi o stan wycieraczek i oświetlenie po-
jazdu. Warto też poświęcić chwilę na  
kontrolę ciśnienia w oponach i stan ogu-
mienia – zwraca uwagę Krzysztof  
Toboła. Jeśli chodzi o samodzielne 
sprawdzenie płynów, pamiętać należy, że 
płyn w chłodnicy należy kontrolować 
gdy jest zimny silnik. Dlatego kontrolę tę 
powinno się wykonać conajmniej po 30 
minutach od wyłączenia silnika.

Przygotuj samochód na wakacje

Przy sprawdzaniu samochodu nie mo-
żemy zapomnieć o tym, co mamy na wy-
posażeniu. – Podstawą jest trójkąt  
ostrzegawczy i zestaw kluczy. Warto też 
mieć w bagażniku pompkę i litr oleju  
silnikowego w zapasie – zwraca uwagę 
Krzysztof Toboła. – Mimo, że nasz samo-
chód wydaje nam się sprawny, przed po-
dróżą warto wszystko dokładnie spraw-
dzić, by uniknąć problemów i nie- 
przyjemności w trakcie upragnionego 
urlopu – radzi mechanik. Pan Krzysztof 
jako kierowca z wieloletnim stażem pod-
kreśla, że do podróży należy dobrze przy-
gotować się od strony logistycznej.

 Agnieszka Pach
Foto: Aquadrom

Foto: Aquadrom Foto: Adam Paryż

Foto: Adam Paryż

REKLAMA

ACTIVA Sport 
tel. 32 340-05-58, kom. 880-588-488

e-mail: tadeusz@rower.com.pl | www.rower.com.pl

30% rabatu na weekend  

i 50% rabatu w tygodniu  

w okresie lipiec – wrzesień 2013

Foto: Adam Paryż Foto: Adam Paryż

Wakacje bez nudy

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Zadbały 
o to placówki i organizacje działające w mieście, a także wła-
dze miasta, które na dofinansowanie letniego wypoczynku 
przeznaczyły prawie 500 tysięcy złotych.

Kluby sportowe, organizacje 
i stowarzyszenia oprócz konkur-
sów, zabaw, wyjść do kina czy na 
basen, proponują również wyjazdy 

i zajęcia na świeżym powietrzu.  
Z ich oferty skorzysta w tym roku 
ponad 3200 dzieci. Atrakcje waka-
cyjne oferują również placówki kul-

turalne i oświatowe. Dom Kultury 
w Bielszowicach proponuje półko-
lonie oraz zajęcia świetlicowe, któ-
rym przyświeca hasło „Lepiej zwie-
dzać świat na żywo, niż przed 
kompem siedzieć krzywo”. Dom 
Kultury Stowarzyszenia „In-nI” po-
prowadzi letnią akcję „Wakacje 
z piratami”. W programie między 
innymi pasowanie na pirata, gry te-
renowe i piracki bal. Z kolei Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Rudzie 
Śląskiej, w pierwszej połowie lipca, 
zaprasza dzieci i młodzież na letni-
sko. W jego programie ciekawe wy-
cieczki i zajęcia świetlicowe.

Nuda nie będzie również do-
skwierać w bibliotece. Miejskie fi-
lie proponują dzieciom ciekawe 
formy spędzenia wakacji poza do-
mem.

Z promocyjną ofertą do fanów 
kąpieli wodnych wychodzi też 
Aquadrom oraz miejskie baseny 
kryte. Ci, którzy wolą kąpiel na 
świeżym powietrzu, już mogą ko-
rzystać z odkrytego basenu na No-
wym Bytomiu. Czas zacząć korzy-
stać z wakacji!

Agnieszka Pach

Foto: MS

Wakacje już tuż, tuż. Aby były 
one bezpieczne, szkoły wpajają 
swoim uczniom zasady, które po-
mogą uniknąć problemów i nie-
przyjemności. Tak dzieje się 
w Szkole Podstawowej nr 41 w Ru-
dzie, która bierze udział w ogólno-
polskiej akcji Bezpieczne Wakacje 
2013.

– Nasza szkoła bierze udział w tej 
akcji już drugi raz. Jej celem jest 
przede wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa dzieci w czasie letnie-
go wypoczynku. Wakacje to taki 
czas, gdy dzieci są szczególnie ak-
tywne, ale również czyha na nie 
wiele niebezpieczeństw. Szkoła po-
dejmuje działania, żeby to bezpie-
czeństwo naszych dzieci zwiększyć 
– tłumaczy Jolanta Wąsińska, wy-
chowawczyni w świetlicy SP nr 41.

W ramach akcji prowadzone są 
różnego rodzaju prelekcje dla dzie-
ci. – Zajęcia z zakresu bezpieczeń-
stwa prowadzimy głównie wśród 
uczniów młodszych. Mają one na 
celu zwrócenie uwagi dzieci na bez-
pieczeństwo własne i innych w cza-
sie wakacji. Dzieci biorą w nich 
udział w sposób aktywny. Podczas 
zajęć przypominamy, aby pamiętały 
one o zasadach bezpieczeń 
stwa nad morzem, w górach,  
czy w trakcie podróży. Zajęcia 
wzbudzają też w dzieciach zaufanie 
do służb bezpieczeństwa – poprzez 
zabawę uczą się numerów alarmo-
wych oraz tego, w jaki sposób po-
szczególne służby mogą im poma-
gać w obliczu zagrożenia – dodaje.

Do końca roku szkolnego dzieci 
składają prace plastyczne, które zo-
staną następnie wysłane na ogólno-
polski konkurs „Moje bezpieczne 
wakacje 2013”.

Agnieszka Pach

By wakacje 
były bezpieczne
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„BIURKO NA START”!
Zakładasz własną firmę? Szukasz miejsca do pracy? Nie zamykaj się w mieszkaniu! 

U nas znajdziesz nowoczesne rozwiązanie:
Już dziś 
Rudzki Inkubator 
Przedsiębiorczości, 
wychodząc naprzeciw 
Twoim potrzebom, 
prezentuje 
ofertę co-workingu 
„Biurko na start” 
w Rudzie Śląskiej.

Czym jest co-working?
Najprościej mówiąc – pracą we 

wspólnej przestrzeni. Pracujesz 
dla siebie i na własny rachunek, ale 
pod jednym dachem, biurko w biur-
ko z innymi ludźmi z różnych firm 
i branż. Jest to idealne rozwiązanie 

dla wolnych strzelców i mikro-
przedsiębiorców, którzy nie potrze-
bują wynajmować wielkiego biura, 
a jedyne co jest im niezbędne do 
pracy, to kawałek biurka.

Co-working jest także dosko-
nałym rozwiązaniem dla firm za-
trudniających osoby pracujące 
zdalnie. Nie muszą pracować w do-
mu! Mają zapewnione komfortowe 
stanowisko pracy, które jest dostęp-
ne o każdej porze dnia i nocy.

Co-working to nie tylko miej-
sce do pracy. To także przestrzeń 

gdzie możesz poznać nowych lu-
dzi, stworzyć razem wspólny pro-
jekt czy poradzić się kogoś z innej 
branży. To strefa szerokich kontak-
tów, wymiany koncepcji i doświad-
czeń, bez zamykania się na innych. 
Wyjdź z cienia i zdobądź miejsce 
w samym centrum otoczenia bizne-
sowego jakim jest Rudzki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości. Dołącz do 
nas!

Nie czekaj aż otoczenie Cię za-
uważy, bądź konkurencyjny 
i wyjdź mu naprzeciw!

Co oferujemy?

wyposażone stanowisko pracy w kreatywnej prze-• 
strzeni,
atrakcyjny adres rejestracyjny dla Twojej działalności,• 
jedna opłata, w której zawarty jest  koszt wynajmu • 
biurka, koszt mediów, monitoringu i dostępu do Inter-
netu WIFI oraz kącika socjalnego,
otoczenie, które inspiruje i motywuje do działania,• 
4 godziny w miesiącu nieodpłatnie korzystasz z salki • 
biznesowej,
dostęp do Biznesowego Wzornika (przykładowe wzory • 
umów, podań itp.),
stały dostęp do Contact Wall’u, gdzie będą stale aktu-• 
alizowane ogłoszenia i informacje z życia Inkubatora 
(informacje o projektach, szkoleniach, konkursach),
możliwość promocji na naszej stronie internetowej,• 
darmowe miejsce parkingowe,• 
całodobową ochronę• 

 
Dodatkowo dla Start-up  

(do 12 miesięcy od rozpoczęcia  
działalności gospodarczej):

1h doradztwa prawnego w kwartale gratis• 
1h doradztwa księgowego w kwartale gratis• 

Rewelacyjne ceny  
dla zaczynających 

swoją przygodę z biznesem!

Cena czynszu na miesiąc: 
dla Start-up do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalno-• 
ści gospodarczej – 250,00 zł netto

Cena czynszu na miesiąc: 
dla firmy działającej powyżej 12 miesięcy od rozpoczę-• 
cia działalności gospodarczej – 350 zł netto

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, tel.: (+48) 32 342-22-30 

www.inkubatorrudzki.pl, info@inkubatorrudzki.pl
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie najwyższej 

stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia 
umowy najmu dla niżej wymienionych mieszkań 

przetarg 

adres, struktura, piętro  pow. użytkowa  wyposażenie  stawka 
wywoławcza

 czynszu*

w Rudzie Śl.-wirku:
ul. Jankowskiego 16c/1, 3 p. + k., parter   60,80 m2  13,00 zł/m2

w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. Gwarecka 31/20, 3 p. + k., III i IV piętro 61,41 m2  c.w.u.  12,00 zł/m2 

w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Modrzejewskiej 14/3, 2 p. + k., parter  45,00 m2  12,00 zł/m2 
 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za 
energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – 

pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. 
.................................” do dnia 16.07.2013 r. do godz. 13.30. 

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego 
w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.

2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) oraz 100,- 
zł + 23%VaT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega 
do dnia 16.07.2013 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2013 r o godz. 11.00 przy udziale 
oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną cenę co najmniej równą kwocie wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie 

stanowiąca nadwyżkę ponad cenę wywoławczą. 
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt 

łącznie z ewentualną wymianą okien 
Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania 

przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu 
wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu oraz Regulamin najmu 
lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku niewygrania przetargu, zwrot wadium nastąpi na wskazane konto 
bankowe nie później niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 15.07.2013 r. w godz. od 14.00 do 16.00. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel.32 

248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

MiejSkie pRzedSięBioRSTwo GoSpodaRki 
MieSzkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie ŚląSkiej

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład Mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa

Wyposażenie                            
w instalacje

Stawka 
wywoławcza Wadium Termin 

oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Janty 15/5

37,17 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst.  
wod.-kan., ogrz. piec., 

w.c. na kl. schod. 
7,00 zł/m2 700 zł 1.07.2013 r.

godz. 12.30

2.

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/1

remont we własnym 
zakresie w ramach 

rekompensaty za czynsz 
w okresie do 2 lat

37,00 m2

(1 p. + k.)

inst. elektr., inst.  
wod.-kan.,  ogrz. piec., 

w.c. na kl. schod.
4,50 zł/m2 700 zł 1.07.2013 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. (pokój nr 17) do-
kumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 5 lipca 2013 r., do godz. 13.00 
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING 
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 8 lipca 2013 r. (data wpływu wa-
dium na konto MpGM Sp. z o.o.).

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie będą żądać 
przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu mieszkalnego.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218 (pokój 17) lub pod nr tel. 32 242-01-33, 242-01-75 wew. 130.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

pRezydenT 
MiaSTa 

Ruda ŚląSka 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 20.06.2013 r.  
do dnia 20.07.2013 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6  
(II piętro, obok pokoju 221)  
wykazu niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych  
o powierzchni 35977 m2, 

zapisanych na karcie mapy 4,  
obręb Orzegów, położonych 

w Rudzie Śląskiej-Chebziu przy 
ulicy Szyb Barbary, obejmujących 
stanowiące całość gospodarczą: 
działki własności Gminy Miasta 

Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi 507/27  

o powierzchni 3623 m2 

 (KW nr GL1S/00020048/2), 428/27 
o powierzchni 5640 m2  

(KW nr GL1S/00020049/9), 510/27 
o powierzchni 10569 m2  

(KW nr GL1S/00020049/9), 360/27 
o powierzchni 10111 m2  

(KW nr GL1S/00020791/5) oraz 
prawo użytkowania wieczystego 
działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi 500/27  
o powierzchni 2684 m2  

(KW nr GL1S/00019809/5), 280/27 
o powierzchni 3350 m2  

(KW nr 9532)  
ustanowione do dnia 5.12.2089 r. 

na rzecz Miasta na Prawach 
Powiatu Ruda Śląska na 

nieruchomości własności Skarbu 
Państwa,  które zostaną sprzedane  
z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska;  
działy III i IV  

ww. ksiąg wolne są od wpisów.



ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  45 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  25 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2 79 tys. zł
M-4 Ruda Ś. – Halemba  60 m2  1600 zł/m-c
M-4 Ruda Ś. – Halemba  58 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Ś. – Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom 36 m2  900 zł/m-c
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m 2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl. – Nowy Bytom  90 m 2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl. – Bykowina 200 m 2  55 tys.
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Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. – 
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 248-
75-41 po 18.00.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 
530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. 
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-
83-20, 32 240-83-21.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R potrzebujesz gotówki? kRedyTy 
Sprawdź nas! Wystarczy dowód 
osobisty. Tel. 731-35-35-35.

R REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

R Profesjonalne remonty łazienek, miesz-
kań, domów. Tel. 512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 
252-97-79.

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 
501-83-55-81.

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

R POŻYCZKI dla firm będących na k.
podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele ob-
rotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wy-
kazujących wszystkich przychodów, na 
stracie, dochód na oświadczenie, szybka 
decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406-
305.

R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
508-127-072.

R instalacje c.o., wod.-kan. remonty, dłu-
goletnie doświadczenie. Tel. 722-131-143.

R Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, panele, 
kafelkowanie. Tel. 506-838-748.

R naprawa telewizorów. j. izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

R Pożyczki z komornikiem. Tel. 605-848-
324, Ruda Śl. 1, ul. Piastowska 35, czynne 
od 11.00 do 14.00.

R Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-
743.

R Transport, przeprowadzki. Tel. 692-
777-256.

R Aż do 7.000 zł pożyczka, dzwoń 512-
996-794, 728-874-276, dojazd gratis.

R Gotówka dla odrzuconych przez Banki! 
Tel. 507-385-478, 728-874-276.

R Szybka pożyczka do 7.000 zł, tel. 798-
790-606, 728-874-276, dojazd.

R przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

R Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

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

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

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 64 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 115 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 41 
m2, 85 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60 
m2, 123 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szere-
gowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice 
od 94 m2, od 265 tys., www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-
731-250.

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 m2, 
155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Kochłowice – PILNIE sprzedam cztero-
pokojowe, 76 m2, 139 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupo-
kojowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochło-
wicach po kompletnym remoncie. Cena 79 
000 zł, tel. 600-363-375.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 35 
m2, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE 
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
ŚCI.PL

R Godula – sprzedam 28 m2, 45 tys. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

R zaRządzanie nieRuCHoMo-
ŚCiaMi. Tel. 601-934-091, 693-113-904.

R Wirek – sprzedam, 34 m2, 85 m2. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam M-4, Ruda Śląska-Wirek, 54 
m2. Tel. 32 726-44-17.

R Czteropokojowe, c.o. miejskie, tanio, 68 
m2, 126 tys. OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-
396-040.

R Wirek – PILNE sprzedam 39 m2, 88 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam Godula, trzypokojowe 63 m2, 
160 tys. oraz garaż Stara Tylna 9 tys. Tel. 32 
248-15-68, 603-270-939.

R Do wynajęcia kawalerka. Kochłowice. 
Tel. 727-910-460.

R Wynajmę M-3, 38 m2, Halemba. Tel. 600-
445-053.

R Sprzedam M-4 w Rudzie Śląskiej, 64 m2. 
Tel. 513-974-709.

 
R Umeblowany dom w Rajczy o pow. 135 
m2 w Beskidzie Żywieckim na działce około 
1100 m2 wynajmę za 1400 zł miesięcznie. 
Możliwość negocjacji warunków. Kontakt 
tel. 604-263-118.

 
R Kochłowice sprzedam działkę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

 
R Dwupokojowe wyremontowane sprze-
dam Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

 
R Bykowina trzypokojowe sprzedam. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

 
R Nowy Bytom sprzedam 110 m2. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

 
R Bielszowice dom sprzedam. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

 
R Bielszowice sprzedam 50 m2. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

 
R Kochłowice lokal 45 m2 do wynajęcia. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

 
R Godula sprzedam dwupokojowe wyre-
montowane. DOMLUX, tel. 660-251-346.

 
R Halemba Kłodnica sprzedam dom z dużą 
działką. DOMLUX, tel. 660-251-346.

 
R Mieszkanie do wynajęcia 64 m2. Tel. 518-
172-189.

 
R Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Nowy 
Bytom Szymały 88 tys. Tel. 792-044-290.

 
R Do wynajęcia lokal użytkowy 18 m2, Za-
brze Centrum. Tel. 505-125-545.

R Do wynajęcia ładne M-3 z dużym balko-
nem, Bykowina. Tel. 790-460-141.

R Ruda jednopokojowe, 64 tys. Tel. 602-
450-869.

R Wynajmę mieszkanie 30 m2, Halemba. 
Tel 515-102-291.

R Halemba, ulica Grodzka 5, do wynaję-
cia 16 m2 na sklep, biuro. Tel. 601-486-939.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterro-
ryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-
01, 605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

R Angielski – matura, egzaminy, dojazd. 
Tel. 660-439-058.

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę 
i inne – stan obojętny. Tel. 503-345-968.

R Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.

R Skup samochodów za gotówkę. Tel. 
505-049-833.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

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

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 
603-534-003

PRACA
R Przychodnia NZOZ PANACEUM w Ru-
dzie Śląskiej-Halembie nawiąże współpracę 
w ramach świadczeń prywatnych z lekarza-
mi specjalistami: neurologiem, kardiolo-
giem, ginekologiem, endokrynologiem i in-
nymi specj. Telefon kontaktowy: 502-788-
544.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po 
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki 
w zawodzie. Studio Fryzjerskie ,,Lu-
cjan”, tel. 601-488-125.

 
R Zatrudnię FREZERA TOKARZA WY-
TACZACZA z doświadczeniem. Informa-
cje: tel. 501-593-810. www.bro-mar.pl. 

R zatrudnię pracowników do biura w 
Rudzie Śląskiej. praca polega na telefo-
nicznej obsłudze klienta. oferujemy: pra-
cę od pn-pt 8.00-15.30, umowę zlecenie 
przez pierwsze 3 miesiące 1300 brutto. 
wymagania: zaangażowanie w wykony-
waną pracę, kreatywność, optymizm, po-
zytywne nastawienie. kontakt: 792-355-
677 biuro.adamo@interia.pl. 

 
R Zatrudnię emeryta z prawem jazdy kat. C 
tel. 883-768-015, biuro@aotrans.pl.

 
R Fryzjerkę w Halembie zatrudnię (dobra 
płaca). Tel. 509-553-851.

 
R Studio Fryzjerskie Damian Duda przyj-
mie uczniów do nauki zawodu. Tel. 606-
804-990.

 
R Pizzera zatrudnię – Pizzeria Soprano 
Ruda Śląska Plaza. Tel. 791-927-247.

 
R Firma KADA zatrudni komunikatywne 
osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabilne 
zatrudnienie, podstawa + premia, praca w 
Zabrzu. Tel. 32 440-04-56 lub 530-433-176.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-
138.

 
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

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

 
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-
Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-
787.

R prawa do akcji koMpanii wę-
Glowej kupię. Tel. 507-851-852.

R Sprzedam kurki odchowane, 4-miesięczne 
kolorowe oraz 12-miesięczne. Halemba, od 
pon. do piątku w godz. 16.00-18.00. Tel. 
601-081-517.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdzie-
siątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 
723-317-804.

OGŁOSZENIA DROBNE

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Panu ernestowi Sznajder
wyrazy szczerego współczucia, żalu 
i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci

Żony
składają: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi

oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
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„Największym darem jest obecność”…

Za Waszą obecność, modlitwy i ofiarowaną Eucharystię
Po odejściu naszej kochanej
Mamy, Babci i Teściowej
danuty kowalik

Wielkie dzięki

Joanna, Marta, Maciej, Adam
Nowak 

AKTUALNE 
OFERTY PRACY 
POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY 

W RUDZIE ŚL.
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32/771-59-00 wew.18, 52

PAKOWACZ – wykształcenie 
bez znaczenia, wymagana 
aktualna książeczka sanepi-
dowska. Praca w Katowicach 
w weekendy,   3 zmiany, wy-
nagrodzenie 11,36 brutto za 
godzinę. 
Spotkanie z pracodawcą  
w Powiatowym Urzędzie 
Pracy 27.06.2013 r. godz. 
10.00, sala 115.
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza ii przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ulicy Mostowej z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie wa-

runków zagospodarowania nieruchomości przyległej jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca 
własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku w rejonie ul. Mostowej, obejmująca 
działkę nr 1605/128 o powierzchni 528 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, zapisana w księdze wieczystej KW nr 
GL1S/00027921/5. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość wolna jest od 
długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.12.2012 r. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 12.03.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów 

pod zieleń wysoką (symbol planu ZI1). 
do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące właścicielami oraz wieczysty użyt-

kownik nieruchomości przyległych graniczących z przedmiotową działką gminną, tj.właściciele działek: 
nr 2799/128 (KW nr GL1S/00006251/4) i nr 2442/95 (KW nr GL1S/00001054/8) oraz wieczysty użytkownik 
działki nr 3234/126 (w KW nr 19554).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 8.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej 

w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %). 
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac 

Jana Pawła ii 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, 
która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na stronie internetowej 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości).

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w terminie do dnia 11.07.2013 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości: 400,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy Urzędu zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Oso-
by zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia przed otwarciem przetargu 
wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po 
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny 
nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-

90-56.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. 

ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 26.02.2013 
r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczo-
nego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest nieza-
budowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskie-
go, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o po-
wierzchni 921 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu 
zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zo-
stanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu działka nr 1300/1193 stanowi teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pa-
sie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW). Zbywane działki położone są 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kole-
jowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę miesz-
kaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. 
Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 85.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny 

podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 urzędu 

Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 17.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.250,00 
zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Ślą-
ski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium 
– ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu no-
tarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przy-
padku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od 
daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są 
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. 
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszel-
kie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli oso-
ba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie poda-
nych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z Vat 
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium 
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz 
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości 
wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym 
uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56.

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji 2 budynków  
w zasobach rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej w rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 26.06.2013 r. 
do dnia 4.07.2013 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. 
I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania 
przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mail’em zamówienia z podaniem 
danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z Vat).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Maga-

zynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 9.07.2013 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 9.07.2013 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 30.000,- zł/

budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do 

dnia 9.07.2013 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 

Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-

11 (15) wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Jana Furgoła, które 
zostaną oddane w najem w celu korzystania przez najemców z istniejących garaży, 
ul. Dobrej Nadziei i Rudzkiej, które zostaną oddane w dzierżawę, z przeznacze-
niem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Jana Styczyńskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ul. Węglowej 4, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem 
pod istniejący garaż blaszany, ul. Pomorskiej, która zostanie oddana w dzierżawę, 
z przeznaczeniem pod istniejący  ogródek rekreacyjny, ul. Floriana, która zostanie 
oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejące garaże, ul. Jacka – Oświęcim-
skiej, która zostanie oddana w najem, w celu korzystania przez najemcę z istnieją-
cego kiosku handlowego, ul. Jerzego Ziętka – Konstantego Latki , która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejące  ogródki 
rekreacyjne.



Piłka nożna – IV liga – grupa I

Wiadomości Rudzkie 26.06.2013  17www.wiadomoscirudzkie.plSpoRt

Niefortunny remis

Pierwsza połowa spotkania, 
w trakcie którego Slavia Ruda Ślą-
ska podejmowała Victorię Często-

chowa, była bezbarwna. Jednak po 
gwizdku rozpoczynającym drugą 
część gry, podopieczni trenera Ro-

mana Cegiełki zafundowali swoim 
kibicom prawdziwą, emocjonalną 
karuzelę.

Pierwsza fala radości w ekipie ru-
dzian wybuchła już w 49 minucie, 
gdy w polu karnym pięknie odnalazł 
się Łukasz Witor, który mimo ase-
kuracji obrońców, wpakował piłkę 
do bramki. Parę minut później Ka-
mil Zalewski, po dobrym dośrodko-
waniu z lewej strony Moritza, głową 
wbił piłkę do siatki, dając swojej 
drużynie dwubramkową przewagę.

Częstochowianie na taki obrót 
sprawy zareagowali błyskawicz-
nie. Minutę po stracie drugiego 
gola, w dobrej sytuacji znalazł się 
Łukasz Śliwakowski i zdobył 

Pozostałe wyniki: Gwarek Tarnowskie Góry – 
Zielone Żarki 6:1, Wyzwolenie Chorzów – Przy-
szłość Ciochowice 2:0, Lot Konopiska – Zagłę-
biak Dąbrowa Górnicza 0:2, Pilica Koniecpol 
– Sarmacja Będzin 1:3, Szombierki Bytom 
– Górnik Piaski 5:1, Unia Ząbkowice – LKS 
Kamienica Polska 2:2.
1. Szombierki Bytom   29   64   72-26
2. Górnik piaski (Czeladź)   29   53   53-32
3. Grunwald Ruda Śląska  29  51  45-27
4. Zagłębiak Dąbrowa Górn.  29  50  47-46
5. Sarmacja Będzin    29    47   50-44
6.Pilica Koniecpol   29  46   48-31
7.Slavia Ruda Śląska  29  42   49-38
8.Gwarek Tarnowskie Góry  29   41   58-47
9. Wyzwolenie Chorzów  29  41   47-41
10.Zieloni Żarki  29  41   39-57
11. LKS Kamienica Polska  29  35  42-56
12.Przyszłość Ciochowice  29  34   37-37
13.Lot Konopiska  29  28   39-48
14.Victoria Częstochowa   29   22   37-78
15.Unia Ząbkowice  29  22  38-59
16. Górnik 09 Mysłowice   29  18    35-69

Akrobatyka sportowa

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

bramkę kontaktową. W szeregi 
Slavii od tego momentu wdarło się 
jednak pewne rozprężenie, które 
poskutkowało stratą kolejnego go-
la. Jego strzelcem w 83 minucie 
okazał się znów być Śliwakowski.

– Po tej słabszej pierwszej poło-
wie w szatni padło kilka ostrych 
słów. Chcieliśmy się zmobilizować 
i efekt tego było widać na początku 
drugiej połowy – tłumaczy Roman 
Cegiełka, trener Slavii Ruda Ślą-
ska. – Mieliśmy dużo okazji do 
strzelenia gola, niestety nie wyko-
rzystaliśmy ich i dlatego mamy re-
mis – dodaje.

Slavia Ruda Śląska – Victoria 
Częstochowa 2:2 (0:0)

Piłka nożna – IV liga – grupa I
26 czerwca, środa, godz. 18.00 Grunwald Ruda Śląska – Pilica Koniecpol

26 czerwca, środa, godz. 18.00 Górnik Piaski (Czeladź) – Slavia Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

25 czerwca, wtorek, godz. 18.00 Urania Ruda Śląska – MKS Siemianowice Śląskie
26 czerwca, środa, godz. 18.00 Jastrząb Bielszowice – AKS Niwka Sosnowiec 

26 czerwca, środa, godz. 18.00 Wawel Wirek – Unia Dąbrowa Górnicza
Koszykówka

29 i 30 czerwca, sobota-niedziela, Rudzki Nocny Streetball na Terenach Targowych 
przy ul. Kupieckiej 2.

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

REKLAMA

Slavia Ruda Śląska: Wójcik –  
Szymański, Pawlak, Szaruga, 
Moritz, Gancarczyk, Met, Rej-
manowski M. (Koseła), Kowalik 
(Zalewski), Rejmanowski T. (Pie-
cha), Witor

Trener: Roman Cegiełka
Bramki: Witor, Zalewski

Medale akrobatów
Kolejne sukcesy odnieśli akrobaci 

z KPKS-u „Halemba”. W miniony 
weekend w Zielonej Górze odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w Akrobatyce Sporto-
wej. W imprezie wzięły udział 32 
kluby. W klasyfikacji drużynowej, 
KPKS „Halemba” zdobył drugie 

miejsce. Ten wynik to efekt sukce-
sów indywidualnych. 

W kategorii trójek dziewcząt 
pierwsze miejsce zajęły: Adrianna 
Woźnica, Aleksandra Jawoszek i Ju-
lia Nawrat. W dwójkach dziewczyn 
reprezentantki KPKS-u stanęły na 
dwóch stopniach podium. Drugie 

miejsce zdobyły: Aleksandra Jawo-
szek i Julia Nawrat, a trzecie miej-
sce: Adrianna Woźnica, Anna Rzep-
ka.

Natomiast w niedzielę 16 czerwca 
w Zabrzu odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Śląska w Akrobatyce 
Sportowej. 

 Rudzianie wywalczyli tam osiem 
medali. W klasie młodzieżowej udało 
się wywalczyć dwa medale. W sko-

Mimo prowadzenia, Slavii nie udało się wygrać sobotniego meczu. Foto: RP
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Zwycięska jedenastka

Dobra dyspozycja graczy Grun-
waldu Ruda Śląska przyniosła w so-
botę nagrodę w postaci trzech punk-
tów. Mimo przewagi rudzianom 
udało się pokonać Górnika 09 My-
słowice różnicą tylko jednej bramki.

Bramkę dla zielonych w 22 minucie 
strzelił Dariusz Kot. Radość halemb-
skich graczy trwała jednak tylko pięt-
naście minut, ponieważ wtedy wyrów-
nującego gola po rzucie rożnym zdobył 
napastnik Górnika – Kocur.

W drugiej połowie Grunwald 
przeważał, jednak dość długo 
nie potrafił udokumentować do-
brej dyspozycji bramką. Tę nie-
moc udało się przemóc za po-
mocą rzutu karnego, który został 
podyktowany po faulu na Mate-
uszu Dreszerze. Jedenastkę na 
bramkę zamienił Michał Brzo-
zowski.

Górnik 09 Mysłowice – Grun-
wald Ruda Śląska 1:2 (1:1)

Grunwald: Lamlih – Oswald 
(Kucharz), Szpoton, Szczygieł 
(Lein), Łęcki, Maciongowski, 
Stawowy (Szczypior), Dreszer, 
Ciołek, Kot (Simon), M. Brzo-
zowski

Trener: Teodor Wawoczny
Bramka: Kot, M. Brzozowski.

kach chłopców trzeci był Bartosz Ka-
miński. Także na ostatnim stopniu 
podium stanęła dwójka mieszana 
w składzie Monika Skorupa i Adam 
Żur.

W klasie trzeciej udało się wywal-
czyć sześć krążków. W dwójkach 
dziewcząt bezkonkurencyjne okaza-
ły się być Barbara Sordyl i Wanda 
Mnich. W tej konkurencji na ostat-
nim stopniu podium stanęły Justyna 
Dragan i Agata Olczak. Trójka 
dziewcząt w składzie: Agata Olczak, 
Iwona Primus, Justyna Dragan sta-

nęła na najwyższym stopniu podium. 
Tuż za nimi, na drugim miejscu, 
uplasowała się trójka dziewcząt 
w składzie: Barbara Sordyl, Wanda 
Mnich, Magdalena Rożek. W dwój-
kach mieszanych najlepsza była pa-
ra: Natalia Graja i Marek Engler. Na 
drugim miejscu znalazła się dwójka 
mieszana w składzie Oliwia Szafran 
i Mikołaj Feser.

Drużynowo KPKS ,,Halemba” 
zajął drugie miejsce, ulegając jedy-
nie gospodarzowi turnieju UKS-owi 
„Quo Vadis” Makoszowy.

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych okazały się być owocne dla rudzkich akrobatów.
 Foto: Arch.



W przedostatniej kolejce za-
wodnicy Jastrzębia Bielszowice 
zmierzyli się na wyjeździe z ze-
społem MKS-u Siemianowice 
Śląskie. Mimo niewykorzystanej 
jedenastki i czerwonej kartki dla 
Kaczmarka, rudzianie wywieźli 
z trudnego terenu komplet punk-
tów.

Jastrząb przegrywał w tym me-
czu od 30 minuty 1:0. Pierwszym 
momentem, w którym rudzianie 

mogli odmienić losy tego spotka-
nia, był rzut karny, który arbiter po-
dyktował za faul na Janiaku. Jede-
nastki nie wykorzystał jednak Mo-
rawiec.

Skuteczność obudziła się 
w zawodnikach Jastrzębia do-
piero w drugiej połowie. W 65 
minucie Henisz popisał się strza-
łem z dystansu i skierował piłkę 
w lewe okno bramki. Końcowy 
wynik meczu ustalony został do-

Karny na wagę zwycięstwa

W niedzielę 16 czerwca w Biel-
sku-Białej odbyły się mistrzostwa 
Śląska dzieci i młodzików. Zawod-
nicy Towarzystwa Lekkoatletycz-
nego Pogoń zdobyli 11 medali, pre-
zentując bardzo wysoką formę.

Wśród młodzików w skoku w dal 
zwyciężył Krzysztof Kamiński z bar-
dzo dobrym wynikiem 6,41. W biegu 
na 1000 m złoto zdobył Kamil Ku-
bicki z wynikiem 2:48,00. Srebrne 

medale zdobyły dziewczęta: Marta 
Myszor w skoku w dal z wynikiem 
5,07; Natalia Zawronek w biegu na 
300 m z wynikiem 42,12 i Karolina 
Jasik w biegu na 100 m przez płotki 
z wynikiem 16,84.

Brązowymi medalistami zostali: 
Bartosz Wilczek w skoku wzwyż 
– 155cm; Nikola Wasilewska 
w rzucie oszczepem – 30,28 i szta-
feta 4x100 m w składzie: Kamil 

11 medali TL Pogoń

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

piero w 90 minucie, gdy podobnie 
jak w pierwszej części gry, za faul 
na Janiaku, został rudzianom 
przyznany rzut karny. Do piłki 
podszedł sam poszkodowany 
i strzał z jedenastu metrów zamie-
nił na dającą zwycięstwo bramkę.

– W pierwszej połowie przeważa-
ła drużyna z Siemianowic, nato-
miast w drugiej części gry to my 
zagraliśmy lepiej i myślę, że było to 
zasłużone zwycięstwo – komentuje 

Lekkoatletyka

Sadowski, Przemysław Kozłow-
ski, Krzysztof Kamiński, Kamil 
Kubicki.

W kategorii dzieci trzy brązowe me-
dale zdobyły: Julia Borowiecka w bie-
gu na 600 m (1:47,95); Karolina Nie-
dworok w biegu na 300 m (45,20) 
i Natalia Łącka w biegu na 100 m 
(13,31).

W biegu na 300 m Bartłomiej 
Myszor ustanowił rekord klubu ju-
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STARE!!!!

Dziewiąte miejsce Szałowskiego
Na dziewiątym miejscu 

ukończył rywalizację w Mi-
strzostwach Europy Kade-
tów (do 17 lat) w zapasach 
w stylu wolnym reprezentu-
jący barwy naszego kraju 
zawodnik ZKS-u SLAVIA 
Ruda Śląska Bartosz Sza-
łowski. Zawody rozegrano 
18-23 czerwca w Barze 
w Czarnogórze. W kategorii 
do 46 kg, w której wystarto-
wał Bartosz, poziom rywali-
zacji stał na bardzo wysokim 
poziomie, w pozostałych ka-
tegoriach także. W Mistrzo-
stwach Europy Kadetów 
prym wiedli zawodnicy z 
Azerbejdżanu i Rosji (odpo-
wiednio cztery i trzy złote 
medale). W interesującej nas 
kategorii do 46 kg zwyciężył 
Ukrainiec Bohdan Lazaryev, 
srebrny medal zdobył Rosja-
nin Imail Gadzihev, a na naj-
niższym stopniu podium sta-
nęli Shmagi Todua z Gruzji 
i Fazil Hasanov z Azerbej-
dżanu.

Tenisowy sukces rudzianek
Stefania Błachno i Bianka 

Mazurkiewicz z Rudy Ślą-
skiej, reprezentujące barwy 
TKS-u ,,Slavia” Ruda Śląska 
wywalczyły brązowy medal 
w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Młodzi-
czek w Tenisie Ziemnym, 
który zakończył się 16 
czerwca w Zawadzie nieda-
leko Opola. Stefania i Bian-
ka pokonując reprezentantki 
UKS-u LOB-DAT Wrocław 
– Adriannę Zielińską oraz 
Dominikę Sudenis 6:4 6:4 – 
zmierzyły się w półfinale 
z późniejszymi triumfatorka-
mi, parą rozstawioną z nr 1 
– Jadwigą Wygodą (ŁKT 
Łódź) i Beatą Światłoń (KS 
Górnik Bytom), przegrywa-
jąc 1:6 0:6.

Co z tą Rudą?
Portfele z kartonów po so-

kach, budowa karmników, 
sadzenie drzewek, ekolo-
giczny tor przeszkód, segre-
gacja odpadów – z takimi 
zadaniami musieli się zmie-
rzyć uczestnicy gry miej-
skiej „Co z tą Rudą?”, zor-
ganizowanej przez Patrycję 
Bieniek, Patrycję Siurdę 
i Dominikę Królikowską, 
przy współpracy z Centrum 
Handlowym „Plaza Ruda 
Śląska” oraz Urzędem Mia-
sta. W zabawie wzięło udział 
osiem drużyn, które utwo-
rzone zostały z ponad 30 
uczestników w różnym wie-
ku. W rywalizacji zwycięży-
ła drużyna o nazwie „77. 
Rudzka Grunwaldzka Dru-
żyna Harcerska”, składająca 
się z czterech sympatycz-
nych dziewczyn.

W skrócie

mecz Dariusz Nowok, członek za-
rządu klubu Jastrząb Bielszowice.
MKS Siemianowice Śląskie – Ja-

strząb Bielszowice 1:2 (1:0)
Jastrząb Bielszowice: Bechta, 

Morawiec, Koniorczyk, Skudlik, 
Łukasik, Mikuła, Henisz, Gomo-
luch (Płaszczyk), Morawiec 
(Dembiński), Janiak, T.Śmigała 
(Kaczmarek)

Trener: Jacek Janiak
Bramki: Henisz, Janiak

niorów młodszych z wynikiem 
35,53.

Przypomnijmy, że podczas zawo-
dów rozegranych 1 czerwca w Czę-
stochowie Klaudia Lepa zdobyła zło-
ty medal w czwórboju, ustanawiając 
rekord Śląska. Karolina Jasik zdoby-
ła srebrny medal. Cały dorobek me-
dalowy zamyka się więc liczbą 13, 
w tym trzech złotych, czterech srebr-
nych i sześciu brązowych medali.

Mecz dwóch sąsiadujących ze 
sobą w tabeli drużyn zapowiadał 
ostrą walkę o wynik do ostatnich 
minut. Piłkarzom Uranii jednak nie 
w smak był taki scenariusz. Ru-
dzianie w sobotę rozgromili na wy-
jeździe Strażaka Mierzęcice aż 0:6.

Festiwal strzelecki rozpoczął się 
w 16 minucie gry, gdy po dośrod-
kowaniu z lewego skrzydła Korna-
sa, akcję zamykał Musiał, który 
mocno uderzył w piłkę, a ta po od-
biciu od krótkiego słupka, wpadła 

do siatki. Mimo, że chwilę później 
gospodarze mogli wyrównać, to 
kolejnego gola strzeliła Urania. Do-
brze wykonany rzut rożny Musiała 
„szczupakiem” wykończył Baron. 
Do przerwy goście wygrywali róż-
nicą dwóch goli, chociaż mieli oka-
zje do tego, by to prowadzenie po-
większyć.

Emocje w drugiej części gry roz-
poczęły się w 65 minucie, gdy dru-
gą żółtą, a w efekcie czerwoną kart-
kę, dostał zawodnik gospodarzy. To 

Urania na szóstkę
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

osłabienie zaczęła wykorzystywać 
Urania. W 70 minucie piłkę po po-
daniu Miszki do bramki skierował 
Baron. Sześć minut później, gola na 
0:4 strzelił Kamieński, który dobił 
wybitą przez gospodarzy futbolów-
kę. Na kolejne trafienie kibice mu-
sieli czekać tylko dwie minuty. Tym 
razem na listę strzelców wpisał się 
Miszka. Ostatnia bramka została 
zdobyta już w doliczonym czasie, 
gdy pięknym strzałem z woleja po-
pisał się wprowadzony w drugiej 

połowie Zawisza, ustalając wynik 
tego spotkania na 0:6.
Strażak Mierzęcice – Urania Ru-

da Śląska 0:6 (0:2)
Urania Ruda Śląska: Pardela 

(‘90 Porębski), Gabryś, Jańczak, 
Baran, P.Grzesik, Baron, Ka-
mieński (‘81 Zawisza), Kornas 
(‘46 Mikusz), Musiał, Zalewski, 
Miszka (‘87 A.Wypiór)

Trener: Stanisław Mikusz
Bramki: Baron x2, Kamieński, 

Zawisza, Musiał, Miszka

Tym razem to nie one dopingowa-
ły, a im kibicowano. W sobotę 15 
czerwca w hali MOSiR-u w Zabrzu 
odbył się II Międzynarodowy Tur-
niej Cheermania 2013. Kilkadziesiąt 
zespołów i solistów rywalizowało, 
pokazując przy tym niewiarygodne 

ewolucje. Wśród nich znalazły się 
trzy rudzkie ekipy taneczne – dwie 
grupy cheerleaderek Gwiazdy i ze-
spół Diament z Miejskiego Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty. Dwie 
z nich w swoich kategoriach okaza-
ły się bezkonkurencyjne.

Taneczne zmagania
Cheerleaderki

Formacja taneczna „Diament” 
z Miejskiego Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii show dance. 
Starsze cheerleaderki Gwiazdy za-
jęły pierwsze miejsce w dwóch ka-
tegoriach tanecznych – cheer dan-
ce oraz show dance. Na podium 

stanęła także najmłodsza grupa 
cheerleaderek Gwiazdy, która za-
jęła trzecie miejsce.

– Bardzo cieszymy się z tej wygranej. 
To zwycięstwo jest efektem wysiłku, jaki 
wszyscy wkładają w próby – podsumo-
wała Marta Czulak-Skutela, trenerka 
zespołów. 

Zespół Diament z Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Foto: Arch.

Cheerleaderki Gwiazdy. Foto: AR
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Mistrzostwa Polski w Rugby

Srebrne Diablice
Szachy

Białe zaczynają
Klimatyczne wnętrza pałacu 

Ballestremów od soboty goszczą 
prawie dwustu młodych szachi-
stów z całego województwa. Pa-
sjonaci gry królów stanęli w szran-
ki w ramach Indywidualnych Mi-
strzostw Śląska Juniorów w Sza-
chach Klasycznych.

– Szachy są bardzo popularną 
dyscypliną. Zależy nam też na tym, 
by skierować takie imprezy do 
osób, które grają amatorsko. 
Chcemy zachęcić je do gry, by 
brały one udział w turniejach 
ogólnopolskich – mówi Martin 
Surman, dyrektor turnieju. – Za-
wody wyłonią najlepszych graczy, 
by ci mogli wziąć udział w dal-
szych etapach, czyli w półfinałach, 
w których województwo śląskie 
zmierzy się z województwem opol-
skim – dodaje.

Mistrzowie Śląska zostaną wy-
łonieni z grup dziewcząt i chłop-
ców w kategoriach wiekowych do 

jedenastu, trzynastu, piętnastu 
i siedemnastu lat.

– To jest gra, która wymaga lo-
gicznego myślenia. Ona pozwala 
na rozwinięcie  umiejętności koja-
rzenia. Dalej kształcę się, by być 
coraz lepszym graczem, ale szachy 
to głównie myślenie, a nie tylko 
schematy, więc wymaga to czasu – 
tłumaczy Kamil Stemplewski, za-
wodnik ChTS Chorzów.

Turniej składa się z dziewięciu rund 
i trwać będzie do środy (26.06).

?

?

REKLAMA

Wicemistrzynie Polski sporo natrudziły się by odnieść taki sukces. Foto: Arch.

Po raz drugi z rzędu Diablice 
IGLOO Rugby Club Ruda Śląska za-
kończyły sezon na podium. Po ubie-
głorocznym brązowym medalu 
wspięły się o szczebel wyżej, zdoby-
wając wicemistrzostwo Polski.

Rudzianki będące faworytem 
w swojej grupie przegrały nieoczeki-
wanie w kiepskim stylu pierwszy mecz 
z Black Roses Poznań 0:17, o którym 
to meczu zawodniczki na pewno chcia-
łyby jak najszybciej zapomnieć.

Przystępując do meczu z Frogs 
Warszawa wiedziały, że muszą wy-
grać wysoko, co najmniej 35:0. Nie 
zawsze gra się dobrze pod presją 
określonego wyniku, ale Diablice 
wreszcie zaczęły grać swoje rugby 
i zdeklasowały warszawianki 50:0.

W półfinale Tygrysice trafiły na 
Black Roses, a Diablice musiały się 
zmierzyć z faworytem do złota, nie-
pokonanymi w tym sezonie Ladies 
Lechia Gdańsk. Jednak mimo zacię-
tej walki, meczu nie udało się wy-
grać. Spotkanie zakończyło się sta-
nem 7:10.

Zmagania młodych szachistów trwać 
będą pięć dni. Foto: RP

Siatkówka

Polska-Brazylia w Rudzie
Rudzianie wzięli udział w wyjątko-

wym, sportowym widowisku. W czwar-
tek w hali MOSiR-u na Halembie re-
prezentacja Polski kadetek rozegrała 
towarzyskie spotkanie z reprezentacją 
Brazylii. Biało-czerwone wygrały 
z Brazylijkami 3:1 (25:18, 25:23, 14:25, 
25:19). Dodatkowy, piąty set, na który 
umówili się trenerzy, także wygrały Po-
lki – 15:12.

Reprezentacja Polski kadetek przy-
gotowuje się do mistrzostw świata, któ-
re na przełomie lipca i sierpnia odbędą 
się w Tajlandii. Przed wyjazdem dziew-
czyny rozegrają kilka spotkań towarzy-

skich z reprezentacją Brazylii. Mecz, 
który odbył się w Rudzie Śląskiej, był 
trzecią potyczką obu zespołów, w tym 
drugą z rzędu, w której zwycięstwo od-
niosły Polki.

– To spotkanie zawdzięczamy temu, 
że w reprezentacji Polski kadetek mamy 
dwie osoby mocno związane z naszym 
klubem. Są to Kornelia Moskwa, za-
wodniczka reprezentacji i Marcin Wide-
ra – drugi trener. W związku z tym, że 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej jest bli-
sko, przypadło nam w udziale zorgani-
zować jedno spotkanie – mówił Adam 
Wodarski z KPKS-u Halemba. – Orga-
nizacja imprezy tej rangi kosztowała 
nas wiele wyrzeczeń, ale mamy ogrom-
ną satysfakcję, bo wszystko się udało – 
dodał.

Świetnie zorganizowaną imprezę 
uzupełnił bardzo dobry występ repre-
zentacji kadetek. Polki wygrały cztery 
z pięciu rozegranych tego dnia setów.

– Pierwsze dwa sety zagraliśmy bar-
dzo fajną zagrywką i to w zasadzie 
ustawiło mecz. Później ten element tro-
chę siadł. Nie udało się także zagrać 
tego, co było założone w ataku. To były 
główne problemy. Dobrze jednak, że 
wszystko wróciło na właściwe tory 
w czwartym secie, bo wygrywając go, 
zagwarantowaliśmy sobie spokój 

w ostatniej partii gry – tłumaczył po 
spotkaniu Marcin Widera, drugi trener 
reprezentacji Polski kadetek. – Bardzo 
się cieszę z tego, że udało się tutaj zor-
ganizować to spotkanie. Dziękuję za-
rządowi KPKS-u Halemba za świetną 
organizację – dodał.

– Zagrałyśmy dobrze, ale miałyśmy 
duże problemy z przyjęciem, co było 
spowodowane tym, że Polki bardzo 
mocno serwowały – podsumowała Ga-
briela Martins Silva, wybrana najlepszą 
zawodniczką ekipy z Brazylii.

– Na pewno te spotkania towarzyskie 
wpłyną bardzo dobrze na mentalność 
dziewczyn. W końcu wygrywać z Brazy-
lią nie zawsze się udaje – mówił pierw-
szy trener reprezentacji Grzegorz Ko-
satka.

W reprezentacji Polski tytuł najlep-
szej zawodniczki otrzymała wycho-
wanka KPKS-u Halemba, Kornelia 
Moskwa.

– Tytuł najlepszej zawodniczki 
cieszy, ale ja bym wyróżniła cały ze-
spół, bo to zwycięstwo jest zasługą 
każdej z nas – podkreślała Kornelia. 
– Fajnie jest zagrać w miejscu, 
w którym się zaczynało. To jest re-
welacyjne uczucie. Publiczność zde-
cydowanie nam pomagała – dodała.
Polska – Brazylia 4:1 (25:18, 25:23, 

14:25, 25:19, 15:12)

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaprezentowała się i wygrała trudne spotkanie. 

Kiedy w drugim półfinale czarne 
konie turnieju – Black Roses poko-
nały Tygrysice Sochaczew 21:15, 
wiadomo było, że już nic i nikt nie 
odbierze drużynie z Rudy Śląskiej 
srebrnego medalu.

Kolejny mecz z Tygrysicami Socha-
czew nie decydował już o medalach, 
tak więc obydwie drużyny mogły za-
grać na zupełnym luzie. Rudzianki i so-
chaczewianki stworzyły widowisko, 
które zgodnie okrzyknięto hitem sezo-

nu, może nawet i trzech ostatnich lat. 
Mecz zakończył się wynikiem 19:17. 
dla Tygrysic.

Srebrny medal mistrzostw Polski dla 
Rudy Śląskiej zdobyły: Weronika Sta-
niczek, Magdalena Radzikowska, Ma-
riam Shakyan, Stella Klinner, Angelika 
Piekorz, Sylwia Łuksik, Anna Szkudla-
rek, Patrycja Bober, Marta Łabądź, Ża-
neta Wołk, Wioleta Olejniczak, Domini-
ka Żurek, Urszula Kurcbach. Trenerem 
był Mariusz Świerczyński.

Pływanie

Medalowy WOPR
21-23 czerwca reprezentacja ślą-

skiego WOPR-u wzięła udział w Mi-
strzostwach Polski w Ratownictwie 
Wodnym w Drzonkowie. W skład 
kadry liczącej 17 osób weszło ośmiu 
ratowników z WOPR-u Ruda Śląska: 
Anna Nocoń, Aleksandra Spodzieja, 
Agata Wyciślik, Magdalena Skudlik, 
Magdalena Żydek, Olaf Grabarczyk, 
Patryk Parys oraz Mateusz Niegot.

Zawodnicy śląskiego WOPR-u wy-
walczyli drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej mistrzostw Polski, do 
czego przyczynili się rudzcy ratowni-
cy, zdobywając dziesięć medali.

Najwszechstronniejszą zawod-
niczką w kategorii Junior wygrywa-

jąc klasyfikację generalną, została 
Anna Nocoń zajmując między inny-
mi pierwsze miejsce w kategoriach: 
50 m holowanie manekina (Junior), 
100 m ratowanie kombinowane (Ju-
nior), sztafeta 4x25 m holowanie 
manekina.

Srebrne medale dla śląskiego 
WOPR-u zdobyli Magdalena Sku-
dlik i Mateusz Niegot. Natomiast 
brązowe krążki przywieźli Magdale-
na Żydek i Olaf Grabarczyk. 

Szansą na kolejne sukcesy może 
być wrześniowy wyjazd Anny No-
coń na Mistrzostwa Europy Junio-
rów, które odbędą się we Wło-
szech.



Michał Kozłowski, 
kierownik Okręgowej 
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356

– W związku z tym, że obser-
wujemy ostatnio wzmożone za-
interesowanie montażem insta-
lacji gazowych, przygotowali-
śmy dla naszych Klientów bar-
dzo atrakcyjną ofertę. Cena 
montażu sekwencyjnej instalacji 
LPG zaczyna się już od 1850 
złotych. Koszt założenia instala-
cji gazowej w starszych samo-
chodach wynosi od 1450 zło-
tych. Dodatkowo przy zamonto-
waniu instalacji gazowej u nas, 
Klient otrzyma do 30 litrów ga-
zu gratis. Oprócz niskich cen 
oczywiście oferujemy także swo-
je wieloletnie doświadczenie  
i fachowość.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Pracuje Pan tutaj od niedaw-
na?

– W firmie AUTO-BUD zatrudni-
łem się niedawno, ale w zawodzie 
mechanika pracuję od dziesięciu lat. 
Już wcześniej słyszałem na temat tej 
firmy wiele dobrego, a teraz przeko-
nałem się o tym, że nie były to puste 
słowa. Pracuję w grupie bardzo 
życzliwych osób. Jednak tym, co 
najbardziej zwróciło moją uwagę, 
jest podejście do Klienta. Tutaj jest 
on najważniejszy i każdy pracownik 
dba o to, by opuścił on to miejsce 
zadowolony. Ogromnym plusem jest 
fakt, że firma cały czas się rozwija, 
co mnie jako pracownikowi stwarza 
wiele możliwości. Niedługo pojawi 
się tu komputer, który umożliwi nam 
pełną diagnostykę i kasowanie błę-
dów. Mam wieloletnie doświadcze-
nie w montażu instalacji gazowych. 
To jest kolejna dziedzina usług, któ-
rą chcemy rozwijać.

– Warto zainwestować w insta-
lację gazową?

– Wiele osób decyduje się ostatnio 
na zamontowanie w swoim samo-
chodzie instalacji gazowej. Ma to 
głównie związek ze stale rosnącymi 
cenami paliw. Gaz jest w dalszym 
ciągu prawie dwukrotnie tańszy od 
benzyny oraz oleju napędowego. 
Jednak aby cieszyć się tańszym tan-
kowaniem, należy pamiętać o kilku 
bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą 
z nich jest wybór dobrej firmy, która 
zajmuje się montażem instalacji ga-

zowych. Niejednokrotnie spotykamy 
się z instalacją urządzenia niepasują-
cego do danego modelu samochodu. 
Taki stan rzeczy może nieść ze sobą 
przykre konsekwencje. Najpoważ-
niejszą z nich jest uszkodzenie silni-
ka. Jeśli tak się stanie, czeka nas 
spory wydatek. Oczywiście ta kwota 
jest uzależniona od modelu auta, ale 
można być pewnym tego, że liczona 
będzie ona w tysiącach złotych. 

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik firmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

Ważne jest także odpowiednie wyre-
gulowanie instalacji gazowej, aby 
właściwie współpracowała ona z sil-
nikiem. W tym aspekcie najważniej-
sze jest doświadczenie montera.

– O czym jeszcze muszą pamię-
tać właściciele samochodów posia-
dających instalację gazową?

– Należy pamiętać o regularnym 
przeglądzie instalacji gazowej. Jest 
to bardzo ważne, bo może nas uchro-

nić przed większymi wydatkami 
w przyszłości. Niejednokrotnie zda-
rza się, że tankujemy na stacjach, 
które według nas dbają o jakość pali-
wa. Nie zawsze tak jest, co my me-
chanicy widzimy na przykład po 
tempie zanieczyszczenia filtra gazu. 
Jeśli będziemy przestrzegać tych 
podstawowych zasad, to z pewno-
ścią nie pożałujemy inwestycji  
w instalację gazową.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PROMOCJA!!!
Montaż instalacji gazowych  

do samochodów 

już od 1450 zł
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