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To jedna z najważniejszych imprez w mieście. W tym roku orkiestry dęte uraczyły publiczność m.in. muzyką popularną i filmową. Gwiazdą wieczoru była Krystyna Prońko, która swoim występem zachwyciła mieszkańców miasta.
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W orkiestrach dętych siła...

Orkiestra Dęta ,,Halemba” z KWK ,,Halemba-Wirek” jako pierwsza przemaszerowała ulicami Rudy.

– Ten festiwal to przede wszystkim bogata rudzka tradycja. W naszym mieście było wiele kopalń
i funkcjonowało wiele orkiestr. Na
festiwalu zawsze chcemy prezentować coś nowego, dlatego w tym roku zaprosiliśmy Krystynę Prońko –
mówił Andrzej Trzciński, mówi
naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM Ruda Śląska.
Festiwal zainaugurował przemarsz orkiestr dętych, które wyru-

szyły spod Muzeum Miejskiego im.
Maksymiliana Chroboka w Rudzie.
W parku orkiestry wspólnie wykonały hejnał festiwalu. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się
Orkiestra Dęta „Halemba” z KWK
„Halemba-Wirek”.
– To bardzo ciekawy festiwal.
W Rudzie funkcjonuje kilka kopalń
i mają one swoje orkiestry. Jest to chyba jedyna okazja, by zaprezentować
się przed tak szeroką publicznością –

Foto: RP

podkreślał Piotr Szczygieł, dyrygent
Orkiestry Dętej ,,Halemba” z KWK
,,Halemba-Wirek”.
Później na scenie zaprezentowały się kolejno orkiestry z KWK
„Pokój”, KWK „Bielszowice”,
KWK „Zabrze-Makoszowy” oraz
Orkiestra Wojskowa z Bytomia.
– Graliśmy na wszystkich edycjach tego festiwalu. Jest to impreza
bardzo potrzebna w tym mieście,
zwolennicy orkiestr dętych zawsze

wyczekują tych koncertów. Uważam, że na tym festiwalu najważniejsze są orkiestry rudzkie, ale
również zaproszeni goście wspaniale urozmaicają tę imprezę – zapewniał Zygmunt Kliks, kapelmistrz
orkiestry KWK „Bielszowice”.
Festiwal orkiestr dętych ma
w Rudzie długą historię. Jego pomysłodawca – radny Jan Konieczny – chciał uczcić pamięć Augustyna Kozioła, legendarnego dyrygenta górniczej orkiestry rudzkiej kopalni „Walenty-Wawel”.
– Myślę, że uczestnicy tegorocznego festiwalu są usatysfakcjonowani jego poziomem – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – To wydarzenie na stałe wpisało się już
w kalendarz imprez kulturalnych
w Rudzie Śląskiej, mieszkańcy czekają na ten festiwal, więc będziemy
kontynuować jego piękną tradycję
– dodała prezydent miasta.
Prawdziwą wisienką na torcie
był wieczorny występ Krystyny
Prońko, która swoim świetnym głosem zahipnotyzowała rudzką publiczność.
– Takich koncertów się nie zapomina. Pani Krystyna to świetna wokalistka i dziś to udowodniła – podsumował pan Mateusz, któremu festiwal bardzo się podobał.
Robert Połzoń
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KRONIKA TYGODNIA

Przeciw złodziejom
Pięć kolejnych nocy trwała policyjna
zasadzka, która zakończyła się sukcesem. Powód? Znikające kable telefoniczne. Od kilku tygodni w Rudzie ŚląskiejWirku na ulicy Fitelberga złodzieje kradli kable należące do telekomunikacji.
Policjanci podjęli walkę ze złodziejami
i przez pięć kolejnych nocy, o różnych
porach, pojawiali się w miejscach poprzednich kradzieży. Ostatniej nocy, po
otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze
jak najszybciej udali się we wskazane
miejsce. Tam ujęli i zatrzymali dwóch
rudzian w wieku 20 i 25 lat, którzy wycinali ze studzienki komunikacyjnej kable
teleinformatyczne. Mężczyźni spowodowali łączne straty w wysokości 34 tysięcy złotych.

Kradzież
Nie lada sprytem wykazał się 50letni mieszkaniec miasta, który w środowy wieczór (7.08.) włamał się na
pocztę przy ulicy Raciborskiej by
ukraść nową instalację elektryczną.
Chcąc osiągnąć cel, poprzestawiał leżące w okolicy drewno, co ułatwiło mu
forsowanie płotu i przedostanie się na
teren budynku. Straż miejska złapała
mężczyznę na gorącym uczynku. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 46
– 15
– 17
– 7

Zmiana organizacji ruchu i objazdy. To największa zmora kierowców w sezonie letnim, który od lat obfituje w remonty drogowe. Nie inaczej jest w Rudzie Śląskiej. Na terenie całego miasta trwają prace remontowe.

Sezon na remonty
– Wśród najważniejszych z nich są
remonty nawierzchni ulic Husarskiej,
Energetyków, zatoki autobusowej
przy ulicy Niedurnego oraz chodnika
przy ulicy Młodzieżowej – wylicza
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Prace te nie powinny jednak być
uciążliwe dla kierowców, gdyż są one
krótkoterminowe: – Dla tego typu robót obowiązują miejscowe zmiany
organizacji ruchu. Nie są one dużym
utrudnieniem dla kierowców, ponieważ czas wykonania tego typu remontów waha się od zaledwie paru godzin
do kilku dni – zapewnia Renata Młynarczuk.
Za to dłużej potrwają utrudnienia
związane z budową tzw. rond turbinowych. Do 16 września zamknięty
pozostanie ruch ul. 1 Maja pomiędzy
ul. Klary i Szyb Walenty. Obecnie
trasą przejeżdżają wyłącznie autobusy. Reszta kierowców musi korzystać
z objazdu N-S-ką i ul. Zabrzańską.
Powyższe prace prowadzone są
z inicjatywy miasta. Do listy remontów dochodzą jeszcze te odcinki
dróg, których modernizacją zajmują
się inne podmioty. Tak jest w przypadku ul. Bielszowickiej, gdzie za
prace odpowiada Kompania Węglowa, czy w okolicy ronda w Chebziu

Trudno zapomnieć o październikowym pożarze kamienicy przy ulicy Raciborskiej, szczególnie wtedy, gdy przejeżdżając przez skrzyżowanie w Rudzie Południowej widzimy trwający remont. Choć prace
idą pełną parą, termin oddania budynku nie jest jeszcze znany.

Popożarowy remont
Do pożaru doszło na początku
października. W płomieniach stanął
dach kamienicy. Akcję ratowniczogaśniczą prowadzili strażacy jednostek straży pożarnej z kilku miast.
W czasie akcji trzeba było ewakuować mieszkańców budynku. Prawie rok po tym zdarzeniu rudzianie
zastanawiają się, kiedy obiekt znów
nada się do zamieszkania.

– Minął prawie rok, praca wre,
ale kiedy się skończy, nikt tego nie
wie. Chcielibyśmy wiedzieć co dalej z tym budynkiem? – pyta pani
Ania, mieszkanka Rudy.
Budynek należy do MGSM „Perspektywa”. – Informujemy, że
w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty oddania
do ponownego użytkowania budyn-

Sezon na remonty w Rudzie Śląskiej trwa.

Foto: AP

– tam Tramwaje Śląskie S.A. przebudowują torowisko tramwajowe. Prace na terenie miasta prowadzi również GDDKiA z oddziałem w Katowicach. To ona odpowiedzialna jest
za remont mostu na autostradzie A-4
miedzy węzłami Ruda Śląska-Wirek
i Chorzów Batory. Na czas jego trwania zmieniona została organizacja ruchu.
Lista prac, chociaż długa, jeszcze
się nie kończy.

– W niedługim czasie rozpoczną
się też prace drogowe w rejonie ulic:
Kanarków, Radoszowskiej, na dwóch
odcinkach ulicy 1 Maja – w rejonie
ul. Nowy Świat i od „Plazy” do ul.
Czarnoleśnej oraz ul. Karola Goduli
w rejonie ul. Waniora – dodaje Renata Młynarczuk.
W ramach bieżących remontów miasto zleciło również remont chodnika
przy ul. Jankowskiego. Przebudowy ma
się też doczekać zatoka autobusowa

ku przy ul. Raciborskiej 1. Wynika
to z poszerzenia zakresu robót remontowych mających na celu odtworzenie obiektu, modernizację
lokali mieszkalnych oraz występowanie licznych robót dodatkowych
niemożliwych do przewidzenia
w fazie projektowania. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wszystkie
szczegółowe informacje dotyczące
zakresu i stanu zaawansowania robót w ich mieszkaniach zainteresowani lokatorzy uzyskują bezpośrednio w spółdzielni – wyjaśnia Aleksandra Wilk, zastępca prezesa ds.
eksploatacji MGSM „Perspektywa”. 
Robert Połzoń

Obecnie trwa remont kamienicy przy ulicy Raciborskiej.

znajdująca się przy ul. Gwareckiej
w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego, po stronie garaży. W ostatnim kwartale roku miasto planuje też budowę
kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Tunkla w Kochłowicach, co może doprowadzić do utrudnień dla kierowców.
Aby oszczędzić sobie stresu i niepotrzebnych nerwów, radzimy przed wyjazdem sprawdzić, czy planowana
przez nas trasa nie jest właśnie remontowana.
Agnieszka Pach

Foto: RP
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ZBLIŻENIA
Podatnicy, którzy nierzetelnie albo nieuczciwie deklarują dane do podatku od nieruchomości powinni się bać. Jesienią ruszają w mieście kontrole. Będą one
dotyczyły podatków lokalnych – głównie podatku od nieruchomości.

Kontrole podatników
Monika Herman-Sopniewska – monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

– Będziemy sprawdzać, czy podatnicy w składanych deklaracjach
podatkowych wykazują to, co faktycznie na nieruchomości się znajduje. Będziemy również sprawdzać
czy podatnicy w ogóle złożyli deklarację na dane nieruchomości –
mówi Anna Jastrzębska, naczelnik
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM Ruda Śląska.
Kontrolowane będą osoby fizyczne, prywatne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą
i firmy.
– W przypadku tej ostatniej
działalności pole do popisu jest
zdecydowanie większe. Tam gdzie
jest prowadzona działalność gospodarcza – opodatkowaniu podlegają również budowle. Teraz
możemy sprawdzić w ewidencji
środków trwałych czy prawidłowe
podstawy opodatkowania są wykazywane. Czy wartości, które podatnicy wykazują jako podstawę
opodatkowania nie zostały już na
przykład zdezaktualizowane, czy

budowle nie podlegały modernizacji czego podatnicy do nas nie
zgłosili – dodaje Anna Jastrzębska.
Wszelkie zmiany na nieruchomościach jakie mają miejsce czy
to osób fizycznych, czy osób
prawnych, powinny być zgłaszane
do 14 dni. Często podatnicy o tym
nie pamiętają.
– Na pewno sprawdzimy jak to
wygląda, kiedy te zmiany miały
miejsce i będziemy naliczać podatek również wstecz. Możemy się
cofnąć pięć lat – więc podatek do
zapłaty należny może być niejednokrotnie bardzo duży. Warto jest
samemu podejść i zaktualizować
druk deklaracji czy informacji
podatkowej, bo wówczas szczególnie przy osobach prawnych,
które składają deklaracje – odsetki naliczane za zaległości z tego
tytułu podlegają zmniejszeniu. To
powinna być zachęta dla podatników – tłumaczy.
Czy podatnicy mają się bać?

– Podatnicy, którzy nierzetelnie
albo nieuczciwie deklarują dane
do podatku od nieruchomości powinni się bać. Niezwłoczne zgłoszenie się do urzędu będzie działać
na pewno na korzyść podatnika.
Kontrole są wykonywane na bieżąco, ale w tym roku chcemy je
wzmożyć. Dochodzą do nas sygnały, że podatnicy nierzetelnie i nieuczciwie deklarują dane do podatków. Takie informacje wychodzą
przypadkowo, w trakcie postępowań – chcemy teraz skontrolować
jak największą liczbę podatników
i zadbać też o dochody miasta –
wyjaśnia.
Druki deklaracji podatkowych
można składać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Referacie Wymiarów Podatków w pokojach 16, 19, 21.
O tym, jak istotne znaczenie
ma sprawowanie kontroli nad
opłacanym podatkiem od nieruchomości w mieście, świadczą
kwoty, jakie z tego tytułu co ro-

Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM Ruda Śląska.
Foto: MHS

ku wpływają do miejskiej kasy.
W ubiegłym roku była to kwota
76,5 mln zł, przy 86,7 mln zł jakie ogółem do budżetu wpłynęło
z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stanowi to ponad 16 proc.
wszystkich dochodów miasta za
2012 r. W tym roku władze miasta zaplanowały wpływy z tytułu
podatków i opłat lokalnych
w wysokości 98,3 mln zł. Przy-

chody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 81,3
mln zł, z czego do końca czerwca mieszkańcy i przedsiębiorcy
zapłacili 38,6 mln zł. W Rudzie
Śląskiej jest ok. 60 tys. podatników – osób fizycznych. Większość z nich opłaca podatek od
nieruchomości. Podatek ten uiszcza również ok. 450 firm i przedsiębiorstw.
REKLAMA
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Dziyń Ślonzoka

Rudzianin laureatem

Jeśli obchodzi się Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na
Świecie, to dlaczego nie obchodzić
go w Rudzie Śląskiej? Z tej okazji
w czwartek (8.08.) już po raz drugi
odbył się Dziyń Ślonzoka.
– Dwa lata temu byłem na Kaszubach i tam w gazecie prowadzono dyskusję odnośnie Dnia Tubylca
a Dnia Kaszuba. Wtedy na łamach
prasy zastanawiano się czy nie wykorzystać tego turystycznie. Na Śląsku tego nie ma, ale śląskość nam
tu kwitnie. Tym się zainspirowałem.
Liczę, że przyjmie się to również
w innych miastach – tłumaczył
Bronisław Wątroba.
Spotkaniu towarzyszyła prelekcja dr. Antoniego Steuera „Znani
halembianie w naszej historii” i wystawa fotograficzna pt.: „Halemba
w obiektywie Mariana Goleśnego”.

nował zwiedzający wystawę pan
Piotr. Podczas drugiego Dnia Ślonzoka odbył się finał Ślonskego
Konkursu Rudzkich Limeryków,
którego zwycięzcą został Tadeusz
Czerniawski.
Agnieszka Pach

„Jak Ślązek nasz długi, jak Ślązek szeroki, to straszą po chałpach,
to straszą beboki” – to fragment
pracy konkursowej Mariana Makuli noszącej tytuł „Beboki”, która
zachwyciła jury V Regionalnego
Konkursu Literackiego w Gwarze
Śląskiej i dała mu zwycięstwo.
– Co roku w Jastrzębiu-Zdroju
organizowane są konkursy promujące wszystko co śląskie. W zeszłym
roku był konkurs na śląskie opowiadanie, a w tym na wiersz o bebokach, strzygach, wiedźmach itp.
Kiedyś napisałem taki wiersz
i stwierdziłem, że poślę go, bo może
się spodoba. Zdaniem jury był on
najlepszy – opowiada Marian Makula.
Konkurs został zorganizowany
w ramach VIII Festiwalu Kultury
Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju, a jego

refundowany – tłumaczy Wiktor
Tomaszewski, organizator imprezy.
– Brakuje nam jeszcze 100 tysięcy, więc jesteśmy blisko naszego celu – dodaje Wiktor Tomaszewski.
W ciągu dwóch dni na scenie
bielszowickiego amfiteatru wystąpiło 12 zespołów.

Robert Połzoń

W Bielszowicach można było usłyszeć m.in. hip-hop.

Przybyli chętnie słuchali prelekcji. 

– Bardzo ładna i ciekawa ta wystawa. Wciąż część tych miejsc pamiętam z dzieciństwa, jest więc to też
chwila wspomnień. Teraz na wiele
rzeczy nie zwraca się uwagi i nie
widzi się pewnych rzeczy – relacjo-

Foto: AP

Rudzianin został laureatem V Regionalnego Konkursu Literackiego w Gwarze
Śląskiej.
Foto: AP

myślą przewodnią były „Nasze bery i bojki”.
– Piszę, bo mam z tego satysfakcję i lubię to robić. Zainspirował
mnie temat śląskich straszków.
Zwycięstwo cieszy i jest mobilizujące – dodaje laureat.
Agnieszka Pach

Muzyczna zbiórka
Wszyscy, którzy zdecydowali
się na spędzenie weekendu
w bielszowickim Parku ,,Strzelnica” nie powinni czuć się zawiedzeni. Organizatorzy Underground Festiwal przygotowali prawdziwą gratkę dla fanów hip-hopu i punka.
– Zorganizowaliśmy te koncerty dla naszej koleżanki Marzeny Erm. Studiujemy w Cie-

szynie na kierunku animacja
społeczno-kulturalna. Organizacja koncertów jest więc tym,
czym się zajmujemy i do czego
byliśmy przygotowywani przez
pięć lat. Pomagamy w taki sposób w jaki potrafimy. Zbieramy
dla niej pieniądze, ponieważ
Marzena jest chora na raka
i musi zebrać 300 tysięcy złotych na lek, który jest u nas nie-

Foto: RP
OGŁOSZENIA

Kącik adopcyjny
Rosa to ok. 8-letnia suczka w typie owczarka niemieckiego. To kolejny psiak,
który trafił do schroniska po likwidacji pseudohodowli. Rosa to przyjazna suczka zapatrzona w człowieka, mimo krzywdy jaką jej wyrządził. Czeka na nowy
dom.
Kontakt w sprawie adopcji, tel. 509-450-480.
REKLAMA

• Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych
• Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,
zdrowa żywność
• Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych
i niemowląt; maści
• Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich
uzdrowisk
• Suplementy diety, produkty dla diabetyków
i odchudzające
• Preparaty wzmacniające odporność i witalność
• Konsultacje irydologa

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego
naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu garażu
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Wincentego Janasa 15, stanowiącego własność
Mista Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umowy najmu obowiązującej do dnia 31.12.2014 roku na rzecz dotychczasowego najemcy.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wiadomości Rudzkie 14.08.2013 

5

WOKÓŁ NAS

Co w wodzie pływa?
Gdy wysokie temperatury nie ustępują, każdy szuka schłodzenia na
swój sposób. Jedni siadają na zacienionych ławkach, inni uciekają do
wody. Ci drudzy nie zawsze wybierają sprawdzone i przebadane kąpieliska, a w tych dzikich można nabawić
się chorób.
– Zagrożenia związane z kąpielą
w niezbadanej wodzie mogą się wiązać z chorobami układu pokarmowego, oczu czy skóry. Najbardziej narażone są dzieci, u nich powikłania mogą być bardzo poważne – tłumaczy
Teresa Golda, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej.
Mieszkańcy często szukają też
ochłody w miejskiej fontannie na rynku, chłodząc stopy, czy kąpiąc się
w niej. Niepozorna fontanna, podob-

nie jak dzikie kąpielisko, może nieść
wiele niebezpieczeństw.
– Mówiąc o bezpieczeństwie sanitarnym, przy korzystaniu zarówno
z dzikich kąpielisk jak i miejskich fontann, nikt nie jest w stanie stwierdzić
jakie bakterie się tam znajdują, gdyż
miejsca te nie podlegają kontroli. Nie
ma takich przepisów prawnych, które
by to normowały. Należy pamiętać, że
fontanny są elementem dekoracyjnym
i nie są przeznaczone do kąpieli.
Wszyscy, którzy z nich korzystają powinni pamiętać, że nie są jedyni, bo
robią to również gołębie oraz psy. Co
więcej, woda w fontannach jest
w obiegu zamkniętym. Przez to zagrożenie zachorowania wzrasta. Zdecydowanie odradzam kąpiel w fontannach i na dzikich kąpieliskach – dodaje Teresa Golda. Agnieszka Pach

W
STARE!!!!

skrócie

Dzień w Aquadromie!
Aquadrom zaprasza do skorzystania z nowych ulgowych
biletów całodniowych. I tak do
31 sierpnia można skorzystać
z wyjątkowych cen biletów: bilet całodniowy do Strefy Rekreacji i Sportu od poniedziałku do
piątku – 30 zł, natomiast ulgowy
– 25 zł (od 12.08.2013), bilet całodniowy do Strefy Rekreacji
i Sportu w weekendy i święta –
35 zł, a ulgowy – 30 zł (od
10.08.2013) oraz bilet całodniowy do Strefy Rekreacji i Sportu
w weekendy i święta wraz z posiłkiem – 45 zł.

Kartograficzny skarb

Szczególnie młodzi mieszkańcy szukają ochłody w fontannie. 

Foto: arch.

Sprzedają i nie sprawdzają Czerwona pomoc

Akcja zorganizowana przez
rudzki magistrat przyczyniła się
do ujawnienia niezwykłej historii ponad stuletniej mapy prezentującej dzisiejsze tereny Rudy Śląskiej. Powstała w pierwszym dziesięcioleciu XX w.
i początkowo służyła gminie
Orzegów. Cudem ocalała, po latach trafiła w ręce pana Józefa
Hoszka, który zainspirowany
powstającą mapą nazw zwyczajowych, postanowił podzielić
się swoim historycznym spadkiem oraz nagromadzoną przez
lata wiedzą.

Wyprawka szkolna

Szkolenie odbyło się w sali sesyjnej UM Ruda Śląska.

Foto: MS
Przetoczona krew być może uratuje życie ofiarom wypadków na drogach.

Dwa lata temu Instytut Psychologii
Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego przeprowadził badania, z których wynika, że w Rudzie
Śląskiej osoby niepełnoletnie nie mają problemów z zakupem alkoholu.
– W czerwcu przeprowadzono jeszcze badania polegające na próbie zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. Wyniki są zatrważające – na 50 badanych placówek, aż w 42 placówkach pracownicy
byli gotowi sprzedać alkohol młodej
osobie bez sprawdzenia dowodu toż-

samości – mówi Beata Lutomska,
pełnomocnik prezydenta miasta ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
W poniedziałek w sali sesyjnej
rudzkiego magistratu zorganizowano spotkanie połączone ze szkoleniem, skierowane do właścicieli placówek w których przeprowadzono
badania. Ci, którzy zdecydowali się
na nie przyjść zgodnie twierdzili, że
do takich sytuacji nie powinno dochodzić.
Monika Herman-Sopniewska

Cztery godziny trwała akcja
krwiodawstwa, która odbyła się
w niedzielne przedpołudnie w hali
sportowej MOSiR-u na Halembie.
– Całą pobraną krew przeznaczamy na pomoc ofiarom wypadków drogowych. Dziś frekwencja
jest naprawdę spora, a cała akcja
przebiega dość spokojnie – mówi
Dariusz Kaźmierczak, wiceprezes
Klubu HDK przy KWK „Halemba”. – Oddawałem już krew wielokrotnie, daje mi to dużą satysfakcję.

Foto: RP

O akcji dowiedziałem się w kopalni, tam wśród moich znajomych jest
wielu chętnych do oddawania krwi.
Jedni to robią z potrzeby serca,
drudzy dla czekolady – ważne jednak jest to, że ta krew jest oddawana – mówił pan Damian, uczestnik
akcji.
W sumie w niedzielne przedpołudnie krew oddało 90 osób. W ten
sposób udało się zebrać ponad 40
litrów krwi.
Robert Połzoń

Do 10 września uczniowie
spełniający określone warunki
mogą ubiegać się o pomoc na
dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów
dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna”, który
obejmie w tym roku uczniów
klas I, II, III i V szkoły podstawowej i klas II szkół ponadgimnazjalnych. Program obejmie
także uczniów słabowidzących,
niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym.
Wystarczy tylko pobrać wniosek
w sekretariacie szkoły.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Z Adamem Mojem, mistrzem fryzjerstwa z Rudy Śląskiej, który dostał nominację do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, porozmawialiśmy o jego początkach w zawodzie, recepcie na
sukces i ciężkich latach kształcenia, po których można osiągnąć perfekcję we fryzjerstwie.

Egzaminator z nożyczkami
Imię Nazwisko :
Wiek: 		
Zainteresowania:
Zawód: 		
Stan cywilny: 		

Adam Moj
36 l.
opera, teatr, podróże, książka
fryzjer
żonaty

– Jak wyglądały Pana początki
w zawodzie?
– Długo nie wiedziałem jaką
szkołę mam wybrać. Zawsze byłem
chętny do czesania kobiet w domu,
ale nigdy poważnie nie myślałem
o wyborze takiego zawodu. Przed
ukończeniem ósmej klasy to dziadek podsunął mi pomysł, by zostać
fryzjerem. Poszedłem w tym kierunku, choć było w związku z tym
trochę sprzeciwu ze strony ojca, bo
ten zawód u nas nie jest kojarzony
z mężczyznami. Pamiętam, że ta
droga nie była łatwa, ale nie miałem problemu ze zdobyciem praktyki. Zrobiłem ją pod okiem Joanny
Ibron. Były to ciężkie i wymagające lata, które wiele mi dały.
– Jak dziś wygląda kształcenie
przyszłych fryzjerów?

– Trochę się pod tym względem
pozmieniało od momentu, kiedy to
ja się uczyłem. Jest niż demograficzny, więc i młodzieży chcącej
się uczyć jest mniej. Niewielu jest
też uczniów chcących odbywać
praktyki. W szkołach również wiele się pozmieniało od momentu
utworzenia gimnazjów. Szkoły
często przyjmują dokumenty bez
zaświadczenia o praktyce. Jest to
duży problem, bo te przepracowane godziny w okresie wakacji były
okresem próbnym, po którym
uczeń wiedział, czy chce iść dalej
w tym kierunku. Teraz młodzież
się zmieniła, przychodzące dziewczyny znają swoje prawa, ale nie
są świadome swoich obowiązków.
Z reguły, gdy podpisujemy umowę
z trzema uczennicami we wrze-

śniu, to żadna z nich nie wytrzymuje do grudnia.
– Czyżby dziś młodym brakowało cierpliwości?
– Trudno powiedzieć. Z moich
obserwacji wynika, że uczeń chciałby od razu zarabiać, ale jednocześnie nic nie robić. Nie tędy droga,
by zarobić trzeba się wykazać. Gdy
ja się uczyłem, zajmowałem się
brudną robotą i obserwacją, potem
dopiero zaczynał się kontakt
z klientem. Niestety, uczniowi wydaje się, że to co my, mistrzowie
uczący przekazujemy mu, działa na
jego niekorzyść. Trudno jest wpłynąć na takiego ucznia, skoro nawet
często rodzice sami mają z tym kłopot. Ten brak zainteresowania ma
potem przełożenie na słabe wyniki
podczas egzaminów.
– Niedawno otrzymał Pan nominację do Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej. Czy poziom egzaminu też uległ zmianie?
– Bardzo się cieszę z tej nominacji, choć nie ukrywam, że jest to
bardzo ciężka praca. Daje mi to jednak dużo satysfakcji. Pod kątem
czynności wykonywanych na egza-

Foto: arch. prywatne

minach niewiele się zmieniło. Wydaje mi się, że jednak ten egzamin
łatwiej zdać jest teraz niż kiedyś.
Moda się zmieniła, są inne uczesania i fryzury. Kiedyś trzeba było
wszystkie fryzury dokładnie wyczesać.
– Mimo, że mężczyźni odnoszą
wiele sukcesów w tym zawodzie,
to u nas chyba dalej jest on kojarzony z kobietami?
– Obserwuję, że coraz więcej
chłopaków chce spełniać się w tym
fachu. Być może mają trochę wię-

cej odwagi do pracy w takim zawodzie. Może już nie mają tylu obaw
związanych z tym, że będą wyśmiani przez rówieśników. Problem stanowią często także rodzice, którzy nie są do końca zadowoleni z pasji syna. Nie powinno się
jednak takiej młodej osoby odwodzić od zainteresowań, bo przecież
nie od dziś wiadomo, że najlepsi
fryzjerzy, kucharze czy projektanci, to właśnie mężczyźni.
– Dziękuję za rozmowę.
Robert Połzoń
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Remonty ulic są jednymi z bardziej wyczekiwanych prac modernizacyjnych zarówno przez kierowców jak i mieszkańców kłopotliwych
dróg. Jednak nic nie powoduje takiego wzburzenia jak nowo wyremontowana droga, która wygląda jakby remontu nie przeszła.

Kłopotliwa ul. Moniuszki
– ,,Przesyłam Państwu zdjęcia
z dopiero co ,,wyremontowanej”
ulicy Moniuszki w Rudzie ŚląskiejKochłowicach. Czy nasze miasto
stać na takie fuszerki??? Nie dość,
że droga jest zdemolowana, to przez
za niski próg przy posesjach zalało
mi szlamem garaż łącznie z kanałem. Ja to mam teraz wyciągać?
Powinien to robić ten pseudowykonawca! Ażury, które położył na
skarpie ulicy, zostały położone na
miękki gliniany grunt, teraz proszę
spojrzeć, walają się po ulicy” – taką wiadomość przesłał do nas pan
Dariusz.
Oglądając zdjęcia, które dołączył
do swojej wiadomości, można łatwo wyciągnąć wnioski, że ulica

faktycznie nie jest w najlepszym
stanie – zbiera się na niej brud, ziemia osuwa się, przez co ułożone
płytki poprzesuwały się.
Z problemem zwróciliśmy się do
Urzędu Miasta. Jak się okazało,
drogi po remoncie nie odebrano.
Plany pokrzyżowała ulewa z początku lipca.
– Firma, która przebudowywała
ul. Moniuszki przygotowywała ją
do odbioru końcowego, który został

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl
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Na ulicy zbierał się cały brud.

Foto: Dariusz Nowak

Pod wpływem deszczu osuwająca się ziemia poprzewracała płytki.

Foto: Dariusz Nowak

wyznaczony na 9 lipca 2013 r. W nocy z 5 na 6 lipca przechodząca nawałnica spowodowała wiele poważnych szkód w południowych
dzielnicach Rudy Śląskiej, szczególnie w Kochłowicach, Bielszowicach i Bykowinie. Również na ulicy
Moniuszki, w rejonie posesji nr 16
-22, duży napływ wód od strony nasypu po zlikwidowanej linii kolejowej spowodował uszkodzenia świeżo uformowanych skarp drogowych
i umocnień tych skarp – odpowiada
Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Po nawałnicy drogowcy mieli przystąpić do napraw. –

Wykonawca robót niezwłocznie
przystąpił do naprawy uszkodzeń.
8 lipca wszystkie skarpy i wzmocnienia zostały naprawione, a droga
oczyszczona. Z uwagi na ujawnione
usterki wykonawcy, przedstawiciele
miasta nie dokonali odbioru końcowego zaplanowanego pierwotnie
na 9 lipca. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wszelkich
niedogodności do 16 lipca – dodaje
Renata Młynarczuk.
Sprawdziliśmy – dziś stan ulicy
faktycznie się poprawił, a usterki
spędzające mieszkańcom sen z powiek – zniknęły.
Agnieszka Pach
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Z redakcyjnej
skrzynki

Plotki żyją własnym życiem.
Potwierdzeniem tego może
być mail, jaki dotarł do nas od
mieszkańca Wirku. Pan Tomasz napisał do nas, by potwierdzić lub zdementować
plotkę, która krążyła po Rudzie Śląskiej jakiś czas temu:
– „Szanowna Redakcjo!
Ponad rok temu często słyszało się o zamknięciu ulicy Niedurnego od skrzyżowania do
Urzędu Miasta. Na tym właśnie odcinku miałby powstać
deptak. Zastanawia mnie czy
takie plany w ogóle były, ale
nie doszło do realizacji, czy
może jest to zwykłe pomówienie oraz czy w przyszłości
można by było rozważyć taki
pomysł. Pozdrawiam”.
Urząd Miasta sprawę stawia
jasno: – Nie planujemy wyłączenia ulicy Piotra Niedurnego
z ruchu kołowego, nie czyniliśmy także starań, by zamknąć
tę ulicę. Na chwilę obecną nie
ma takich planów, by część tej
ulicy stała się deptakiem – dementuje plotkę Adam Nowak,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Jak widać zamknięcie ruchu drogowego na Nowym
Bytomiu jest niemożliwe.
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Rudzki Informator Samorządowy
Jeszcze do końca miesiąca mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą składać propozycje inwestycji, które ich zdaniem powinny być realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 r. Wśród złożonych do tej pory wniosków dominują te dotyczące rekreacji, natomiast największą
aktywnością wykazali się na razie mieszkańcy dzielnicy Bykowina. Zaproponowali oni m.in. budowę w swojej dzielnicy strefy aktywności rodzinnej oraz przedstawili pomysł zagospodarowania terenu po dawnym basenie.

Czas ucieka, budżet czeka!
– Dotychczas nadesłane propozycje pokazują, że rudzianie chcą
współdecydować o tym, co się dzieje w mieście. Są też zachętą dla pozostałych mieszkańców, by równie
aktywnie włączyli się w tę inicjatywę. Naprawdę warto wykorzystać
możliwości, jakie daje budżet obywatelski – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Złożone do tej pory wnioski pokazują, że w głównej mierze mieszkańcy chcą w swoich dzielnicach
inwestycji o charakterze rekreacyjnym. I tak część mieszkańców Bykowiny podpisała się pod wnioskiem w sprawie budowy strefy
aktywności rodzinnej w swojej
dzielnicy. Wnioskodawcy chcieliby
na południe od ul. Górnośląskiej
utworzyć ogród zabaw dla dzieci,
plac rekreacji dla seniorów oraz siłownię
napowietrzną.
Druga
z przedstawionych propozycji dotyczy zagospodarowania terenu po
dawnym basenie w Bykowinie
w pobliżu ul. Plebiscytowej i Poty-

Mieszkańcy decydują o wydaniu 2 mln zł z przyszłorocznego budżetu.

ki. Mieszkańcy myślą o utworzeniu
w tym miejscu tematycznego placu
zabaw dla dzieci, urządzeniu terenu
zielonego z ławkami i alejkami oraz
budowie stolików szachowych
i plansz do różnego rodzaju gier.
Kolejna przesłana propozycja
dotyczy budowy placu zabaw przy
ul. Grzybowej w Kochłowicach.
Potencjalna inwestycja miałaby być

skierowana przede wszystkim do
młodszych dzieci. Następny z nadesłanych wniosków związany jest
z modernizacją parku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda. Grupa mieszkańców podpisana pod propozycją
chciałaby zagospodarować teren
parku, tworząc w tym miejscu kompleks rekreacyjny dla mieszkańców, w którym znalazłby się plac

zabaw, siłownia czy stoliki do tenisa stołowego.
Rudzianie propozycje przyszłorocznych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego mogą nadsyłać do końca sierpnia. – Propozycje
mogą dotyczyć różnych sfer życia.
Najważniejsze, żeby mieściły się
one w zakresie zadań realizowanych przez miasto zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym. Może to
być zatem np. budowa parkingu, remont chodnika, budowa placu zabaw, renowacja parku itd. To mieszkańcy zgłaszają projekty inwestycji,
których najbardziej potrzebują –
wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik
miasta.
Nadsyłanie propozycji realizacji
inwestycji to pierwszy etap prac
nad budżetem obywatelskim na
2014 r. w Rudzie Śląskiej. W przyszłym roku z miejskiego budżetu
wydzielona zostanie pula 2 milionów złotych. Pieniądze te zostaną
rozdysponowane w czterech okręgach wyborczych, proporcjonalnie

do liczby ich mieszkańców. Zgłaszane propozycje inwestycji po etapie weryfikacji, jesienią poddane
zostaną pod głosowanie, w którym
będą mogli wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy
ukończyli 16. rok życia. Wyłonione
w ten sposób zwycięskie projekty
zostaną ujęte w planie budżetu na
2014 rok. Co ważne, w przypadku
braku odpowiedniej ilości projektów w którymś z okręgów wyborczych lub w razie nierozdysponowania wszystkich środków dla
danego okręgu, istnieje możliwość
przesunięcia ich do okręgów wyborczych o największej frekwencji
w głosowaniu lub ewentualnie ich
rozdysponowanie na projekty, którym brakuje części środków.
Dodatkowych informacji w sprawie budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zasięgać pod numerami telefonów 32 244-90-45 lub 32
244-90-00 wew. 5036 (Wydział
Budżetu Miasta).
TK

Dobiegają końca prace konserwatorskie blisko stuletniej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w rudzkiej dzielnicy Wirek. Budynek z wyczyszczoną elewacją, uzupełnionymi tynkami
i już bez szpecących reklam cieszy teraz oko okolicznych mieszkańców. Renowacja kamienicy kosztowała miasto ponad 90 tys. zł.

Stulatka odzyskała swój blask
Przywrócenie świetności kamienicy przy ul. Sienkiewicza to jedno
z najważniejszych tegorocznych
zadań z zakresu ochrony zabytków
w mieście. – Chcemy każdego roku
odnowić kilka zabytków. Zdajemy
sobie sprawę, że jest to proces mozolny, gdyż potrzeby w tym zakresie
są ogromne. Z drugiej strony jest to
też dowód na to, że Ruda Śląska to
miasto bogate w obiekty i miejsca
posiadające dużą wartość historyczną – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Prace przy ul. Sienkiewicza rozpoczęły się z końcem kwietnia.
Rudzka Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDREM, która wygrała przetarg na wykonanie robót, za zadanie
miała przede wszystkim wyczyścić
elewację oraz doprowadzić jej wygląd do stanu pierwotnego. – Oryginalne tynki i cegły przez lata użytkowania
zostały
zabrudzone,
dlatego w pierwszej kolejności należało je oczyścić. Poza tym uzupełniono ubytki w cegłach i tynkach
oraz wymieniono spoiny – wylicza
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Dotychczasowe zużyte już rynny
i rury spustowe wymienione zostały na nowe wykonane z PCV. Przy

przywracaniu pierwotnego wyglądu budynku przy ul. Sienkiewicza
bardzo ważne były również kwestie
estetyczne. – Z elewacji usunięte
zostało zbędne okablowanie, rozmaite tablice ogłoszeniowe, zaś
dolną część elewacji obłożono klinkierową płytką elewacyjną ujednolicając tym samym wygląd elewacji
znajdujących się tu sklepów – dodaje Marta Lip-Kornatka.
Kamienica przy ul. Sienkiewicza
powstała ok. 1915 roku, jako budynek mieszkalno-usługowy. Przed
jej budową istniały w tym miejscu
skromne, niewielkie zabudowania,
widoczne jeszcze na pocztówkach
z 1905 r. Obiekt powstał w stylu
modernizmu, operuje ciekawym,
bogatym repertuarem form dekoracyjnych. Budynek zachował się
w stosunkowo niezmienionej formie, stanowi też integralną część
zabudowy mieszkalnej i usługowej
zlokalizowanej w obrębie ulic Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Kupieckiej i Teatralnej. Zabudowa ta powstała w przeważającej
części w latach 1895-1915. Składała się ona z dwóch typów budynków: mieszkalnych i usługowomieszkalnych. Pierwszy typ to
budynki budowane na wynajem

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zdecydować jak będzie przebiegać trasa autobusu 121. W mieście ruszają konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia komunikacji miejskiej na trasie Halemba - Orzegów.
Nowe rozwiązanie ma wyeliminować niedogodności, które spowodowała decyzja KZK GOP o zawieszeniu
funkcjonowania linii 215 i związanej z tym zmianie trasy autobusów nr 121.

Co z linią 121?
Konsultacje społeczne w sprawie
przebiegu linii nr 121 mają potrwać
od 14 do 28 sierpnia. Choć po wyznaczonej przez KZK GOP trasie autobus kursuje dopiero nieco ponad
miesiąc, to niemal od razu jego przebieg nie spodobał się sporej grupie
mieszkańców Rudy Śląskiej. – Zwróciliśmy się do KZK GOP z prośbą
o przygotowanie propozycji zmiany
trasy autobusu 121, ponieważ docierały do nas informacje, że jej nowy
przebieg spowodował utrudnienia
komunikacyjne – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Związek przedstawił rozwiązanie, które chcemy
skonsultować z mieszkańcami. Oni
wiedzą najlepiej, co będzie dla nich
najdogodniejsze – podkreśla.
Przypomnijmy, że przebieg linii
121 w obecnym kształcie jest efek-

tem decyzji KZK GOP o zawieszeniu funkcjonowania autobusu 215.
To właśnie Związek od 20 lat zajmuje się komunikacją miejską
w Rudzie Śląskiej, ekonomią przewozów i ich dostosowaniem do potrzeb rudzian. Z roku na rok koszty
funkcjonowania komunikacji miejskiej niestety gwałtownie rosną.
Miasto na organizację komunikacji
publicznej przekazuje KZK GOP
coraz wyższe składki. W ubiegłym
roku wyniosły one prawie 15 mln
zł, w tym roku już ponad 17,5 mln
zł. Zarówno władze miasta, jak
i Związku szukają każdego rozwiązania, które powstrzyma ten wzrost.
Trasa autobusu 215 praktycznie
pokrywała się z przebiegiem linii
121. To dlatego KZK GOP podjął
decyzję, że ostatnia z linii przejmie

przystanki, które obsługiwała dotąd
linia 215. Równocześnie zwiększono częstotliwość kursów: z 27 do 34
w dni robocze, z 15 do 27 w soboty
oraz z 19 do 23 w dni wolne. Problem jednak w tym, że w nowym
przebiegu linii 121 nie uwzględniono dwóch przystanków, które dotąd
obsługiwała ta linia. Czy autobus
wróci na dawną trasę i będzie się na
nich ponownie zatrzymywał, zależy
teraz od decyzji mieszkańców.
Podczas konsultacji rudzianie zadecydują, czy linia 121 powinna powrócić na trasę, po której jeździła do
połowy tego roku. Chodzi tu
w szczególności o przystanki Bykowina TESCO i Bykowina Korfantego, które od połowy roku nie są objęte trasą linii 121. Jeżeli mieszkańcy
zaakceptują zaproponowane przez

kupcy, przedsiębiorcy lub restauratorzy.
Oprócz renowacji budynku przy
ul. Sienkiewicza miasto w tym roku
przeznaczyło m.in. 300 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego, probostwie kościoła pw. św.

mapa, która pokazuje, w jaki sposób
ma przebiegać trasa linii 121 po
zmianach. Formularze są dostępne
w Biurze Obsługi Mieszkańców
UM, na stronie internetowej www.
rudaslaska.pl oraz w dzisiejszym
wydaniu „Wiadomości Rudzkich”.
Ankiety należy złożyć w Urzędzie
Miasta do 28 sierpnia br. Można je
też przesyłać mailem na adres prezydent@rudaslaska.pl.
KP

Nowe nabytki rudzkich ulic
– Nowe miejskie ławki to przede
wszystkim inicjatywa mieszkańców,
którzy sygnalizowali nam potrzebę
montażu ławek w różnych punktach
naszego miasta – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
– Zostały one zamontowane tam,
gdzie ich brakowało oraz tam, gdzie
ich stan techniczny był zły i konieczna była wymiana. W lipcu zainstalowano 61 ławek, a w najbliższym czasie na terenie miasta pojawi się ich
jeszcze dziewięć – dodaje naczelnik.
Najwięcej ławek (aż dziesięć)
przybyło na plantach przy ulicy

Hlonda w Orzegowie oraz w parku
przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. – Bardzo cieszy mnie to, że
w parku pojawiły się nowe ławki.
Dzięki temu mogę trochę odpocząć, spędzić czas na powietrzu
i zatrzymać się na chwilę w tej codziennej bieganinie – mówi pan
Adam, spacerujący codziennie po
plantach. – Często jeżdżę też na
rowerze po Rudzie Śląskiej i myślę,
że ławki zapewniają większe poczucie komfortu podczas aktywności sportowej, bo można sobie
usiąść, kiedy zajdzie taka potrzeba
– dodaje.

Nowe ławki dostawione zostały
na plantach i w okolicy przy ul.
Hlonda (10), na deptaku łączącym
ul. Porębską z ul. Chryzantem (4),
w Parku Pawła przy ul. Karola Goduli (4), przy cmentarzu przy ul.
Bytomskiej (1) i cmentarzu przy ul.
Brańskiego (2), zieleńcu przy ul.
Furgoła (3), a także przy ul. Kokota
(5), ul. Hallera (6), ul. Wolności
(4). Z kolei stare ławki wymienione
zostały na nowe na placu zabaw
przy ul. ks. Niedzieli (3), w zieleńcu przy ul. Furgoła (4), na ścieżce
rowerowej przy ul. Czarnoleśnej
(4), w okolicy cmentarza przy ul.

Michała Archanioła w Orzegowie
oraz na renowację elewacji budynku przy ul. Wieniawskiego 1, należącego do MGSM „Perspektywa”.
Ogółem w tym roku na ochronę zabytków w budżecie miasta zarezerwowano 520 tys. zł.
TK

Rudzki Informator Samorządowy

KZK GOP zmiany, to autobus będzie dodatkowo obsługiwał przystanek Kochłowice KWK „Nowy Wirek”. Tam będzie on zawracał
i kontynuował kurs ulicą ks. Tunkla
po swojej planowej trasie. Co ważne, autobus nr 121 nie będzie już
kursował w kierunku Zgody.
W konsultacjach można wziąć
udział poprzez wypełnienie specjalnej ankiety. Jest do niej załączona

Parki, zieleńce, tereny przy kilku cmentarzach, ścieżka rowerowa oraz plac zabaw – to miejsca, które
w ostatnim czasie wzbogaciły się o ponad sześćdziesiąt miejskich ławek. Na inwestycję miasto przeznaczyło 60 tysięcy złotych. Do tej pory nowe nabytki infrastruktury miejskiej umieszczone zostały przy 13
rudzkich ulicach, w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców.

Renowacja kamienicy przy ul. Sienkiewicza to jedno z najważniejszych tegorocznych zadań z zakresu ochrony zabytków w mieście.

mieszkań dla robotników, o skromnej architekturze, pozbawione wyszukanego detalu i wystroju. Drugi,
przeważający w tym obszarze typ
to klasyczne kamienice mieszczańskie z lokalami handlowymi i usługowymi w parterach. Kamienice te
najczęściej budowali miejscowi

Z linii autobusowej 121 codziennie korzysta wielu mieszkańców miasta.

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

Nowe miejskie ławki to przede wszystkim inicjatywa mieszkańców.

Chorzowskiej (1) oraz w parku przy
ul. Parkowej (10).
Dotychczas na terenie Rudy Śląskiej znajdowały się 584 ławki.
W lipcu miasto zakupiło dodatkowo 70 drewnianych ławek – 50
z oparciem i 20 bez oparcia. Do 61

sztuk, które w ubiegłym miesiącu
stanęły na terenie miasta, w najbliższym czasie dołączy jeszcze dziewięć. Wszystkie ławki, o szerokości 43 cm, dodatkowo pokryte
zostały farbą chroniącą drewno.

AL
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Marta Botor
córka Iwony i Adama
ur. 31.07. (2800 g, 52 cm)

Dominik Bajerowski
syn Darii i Grzegorza
ur. 30.07. (3250 g, 52 cm)

Dominik Świergosz
syn Agnieszki i Wojciecha
ur. 24.07. (2000 g, 49 cm)

Lena Głodek
córka Anny i Bartłomieja
ur. 28.06. (1380 g, 47 cm)

Tomasz Piekarczyk
syn Anny i Grzegorza
ur. 5.08. (3100 g, 55 cm)

Leo Kazieczko
syn Elwiry i Macieja
ur. 7.08. (3750 g, 58 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Ogłasza, że w dniach 14-28 sierpnia 2013 r. prowadzone będą konsultacje społeczne
w sprawie modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121.
Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w konsultacjach
poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie lub przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda
Śląska na adres: pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@rudaslaska.pl
Ankiety dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu
Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
(www.rudaslaska.bip.info.pl)
Szanowna Pani/Szanowny Panie!
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie Państwa opinii na temat proponowanej
modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121 w celu objęcia obsługą
dwóch przystanków „Bykowina – Korfantego” oraz „Bykowina – Tesco”.
W ramach tej modyfikacji z obsługi linii 121 wycofane będą: część ulicy
Katowickiej i ul. ks. Tunkla na pograniczu ze Świętochłowicami oraz
ul. 11 Listopada i ul. Siekiela. Nowa trasa prowadzić będzie przez ul. Korfantego,
ul. Pośpiecha i ul. Górnośląską a następnie prowadzić będzie ul. ks. Tunkla do
pętli w rejonie przystanku „Kochłowice – Kopalnia Nowy Wirek”. Po obsłużeniu
przystanku, autobusy linii 121 będą zawracały i kontynuowały kurs ul. ks. Tunkla
w kierunku Kochłowic, po swojej dotychczasowej trasie. Kursy powrotne będą
przebiegać po tej samej trasie.
Z góry dziękujemy za wyrażenie swojej opinii i wypełnienie ankiety.
Czy zgadza się Pan/Pani z zaproponowaną modyfikacją trasy linii
autobusowej nr 121?
□
TAK
□
NIE
Metryczka
M1. Proszę zaznaczyć płeć:
1.
Kobieta 			

2.

Mężczyzna

M2. Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat? ...........
M3. Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
1.
Tak			
2.
Nie

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Dodatkowych informacji na temat poddany konsultacjom udziela Bożena Krzyżak,
Naczelnik Wydziału Komunikacji – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5110. Swoje pytania,
uwagi i wnioski prosimy kierować na adres elektroniczny: prezydent@rudaslaska.pl
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg
ograniczony na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ części
niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
w rejonie ul. Cegielnianej
z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Leona Skupin

długoletniego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Administracji nr 4 w Halembie i Kochłowicach
rodzinie zmarłego
składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu
ulic Edmunda Kokota/Wysokiej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu
ulic Edmunda Kokota – Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisana w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042288/6, stanowiąca
działkę nr 3997/195 o powierzchni 663 m² – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg, który odbył się dnia 16.07.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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 4.06.2013 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu
MM2) oraz fragmentarycznie teren dróg dojazdowych (symbol planu KD1/2). Obszar oznaczony
symbolem KD1/2 nie stanowi pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku
południowym. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt
zbliżony do trójkąta, jest porośnięta drzewami i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego dojazd do nieruchomości winien odbywać się od strony ulicy Wysokiej.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.09.2013 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 pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 26.08.2013 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu
(w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od dnia zakończenia 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 podlega 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 wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny zakupu. 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 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 217), tel.
32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej o powierzchni 9850 m2, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulic
Edmunda Kokota, Pasiecznej i Partyzantów, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
•
3794/147 o powierzchni 5843 m2, KW nr GL1S/00041856/2
•
4002/147 o powierzchni 3911 m2, KW nr GL1S/00020896/1
•
4003/147 o powierzchni 96 m2, KW nr GL1S/00020900/3
której prawo własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu UK1).

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 26.02.2013 r. oraz
24.07.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiąca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzchni 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. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ul. Ludwika
Mierosławskiego ww. nieruchomość zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część
działki nr 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, KW nr GL1S/00039359/1
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów. Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki
położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego,
porośnięte drzewami i krzewami.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 79.950,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2013 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 9.09.2013 r. dokonają wpłaty wadium
w kwocie 4.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Ludwika
Mierosławskiego” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od
daty zakończenia przetargu (w przypadku 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 wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny zakupu. 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 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 226-227),
tel. 32 244-90-56.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony
przeprowadzony w dniu 29.07.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest
udział w prawie własności wynoszący ½
części niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00042806/4. Nieruchomość wolna jest
od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie
ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nią. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska działka nr 1292/1193 stanowi
teren zabudowy usługowej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Działka nr 3761/201 jest niezabudowana,
porośnięta trawą i samosiejkami, o nieregularnym kształcie, o zachwianych proporcjach
boków. Konfiguracja terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi
12.600,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek
od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2013
r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Do udziału w przetargu ograniczonym
uprawnione są osoby będące właścicielami nieruchomości, dla których działka nr
3761/201 może stanowić drogę dojazdową, tj.
działek: 3258/194 (KW nr GL1S/00010593/4),
3262/192 (KW nr 510 R) i 3762/201
(GL1S/00042805/7), 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 12.09.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w kwocie 700,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cegielnianej”
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego
nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu. 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 wszelkie opłaty i podatki związane ze
spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny zakupu. 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 z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
226-227), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Jana Gierałtowskiego 13a/1, ul.
Józefa Szafranka 10/10, ul. Kędzierzyńska
23b/3, ul. Dunajewskiego 9a/6, ul. Olszynowa 3a/1, ul. Solidarności 1b/28, ul. Ludwika Solskiego 3/18, ul. Jerzego Kukuczki 1b/6, ul. Jerzego Kukuczki 1a/9, ul. Jerzego Kukuczki 1a/8, ul. Jerzego Kukuczki
1a/11 stanowiących własność Miasta Ruda
Śląska, a przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 530412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-83-20, 32 24083-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R
Potrzebujesz gotówki? KREDYTY
gotówkowe oraz konsolidacyjne. Wystarczy
dowód osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 25297-79.
R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-55-81.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie,
panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne,
kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o.,
remonty. Tel. 32 244-40-90, 784-699-569.
 Meble na wymiar. Tel. 32 244-09-60.
 Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.
 Kredyty gotówkowe/konsolidacyjne/oddłużeniowe 50.000 rata 298 zł, tel. 32 740-91-58, 667-575757.

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 58 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Wirek, trzypokojowe, 47 m2, 130 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Do wynajęcie mieszkanie w Rudzie Południowej.
Tel. 603-928-105.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu
i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01, 605-294324, www.grom-ochrona.pl.

R Ruda, dwupokojowe, 40 m2, 80 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

R Agent ochrony – kursy do licencji, raty (praca)
Katowice 32-203-27-01, 605-294-324, grom@grom
-ochrona.pl.

R Halemba, trzypokojowe, 58 m2, 135 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

MOTORYZACJA

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe
i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od
265 tys., www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 32
242-06-09, 605-731-250.
R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43
m2, 99 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
R Wirek –sprzedam 34 m2, 85 m2 GABRIEL, tel.
607-706-692.
R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki. Tel. 696163-767.
R Sprzedam kawalerkę 40 m w Rudzie Śląskiej 1,
centrum starego osiedla, ul. Dunajewskiego. Tel.
606-62-04-12.
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R Wynajmę umeblowaną kawalerkę w Wirku przy
ul. Curie. Tel: 601-875-010.
R Do wynajęcia dwupokojowe. Tel. 519-364-658,
po 17.00

R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne –
stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 Skup samochodów za gotówkę. Tel. 505049-833.
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd
do klienta. Tel. 793-780-654.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.
R Skup samochodów wszystkich marek, stan
obojętny. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.
R Skup samochodów wszystkich marek. Tel. 515533-560.

PRACA

R Domek Letniskowy nad zalewem Naklo Chechlo sprzedam, cena 55 tys. zł., tel.32 728-12-01,
email: domekchechlo@wp.pl

R Zatrudnię kierowców do obsługi linii komunikacji
miejskiej, tel. 32 260-15-93 lub 607-154-245.

R Sprzedam M-4, 63 m2, II piętro, Godula, Piechy
– 153 tys. Tel. 513-042-557.

R Dam pracę, Ruda Śląska-Halemba, ul. J.Brzechwy 21 c, Saladyn Kebab. Tel. 793-424-924.

R Sprzedam garaż, Szyb Zofii-Godula. Tel. (32)
248-37-04.
R Sprzedam mieszkanie 52 m2, na Halembie. Tel.
605-250-485.

R Firma „PUMAR HYDRAULIKA” z Siemianowic Śląskich zatrudni do pracy pod ziemią dozór górniczy, elektryczny i mechaniczny,
elektryków, górników, strzałowych i ślusarzy.
Tel. 32 73-59-178, 32 73-59-179.

R Do wynajęcia lokal handlowy 25 m2, po kapitalnym remoncie, rynek Kochłowice. Tel. 698-735443.

R Pracowników budowlanych, murarzy-tynkarzy
oraz kierownika budowy z doświadczeniem Ruda
Śląska, tel. 32 242-24-11.

R Telefoniczne pozyskiwanie klientów. Tel. 730001-591.
R Zatrudnię ekspedientki do pracy w sklepach piekarniczo-spożywczych. Wymagania: książeczka
zdrowia i doświadczenie w handlu. Więcej informacji na stronie www.piekarniamdj.sgl.pl.
R Przyjmę pracownika do sklepiku szkolnego, najchętniej emeryta rencistę z okolic Bytomskiej. Tel.
887-071-214, 608-425-216.
R Przyjmę na stoisko z prasą. Ruda Śląska-Nowy
Bytom. Tel. 669-975-755.
R Zatrudnimy SPRZEDAWCĘ na stoisko z wędlinami regionalnymi – tel. 606-734- 995.
R Firma ADAMO powstała w 2008 roku w Rudzie Śląskiej. Głównym celem działalności firmy
jest wyposażanie szkół, przedszkoli, placówek
oświatowych w wysokiej klasy materiały edukacyjne, niezbędne do prawidłowego i efektywnego
rozwoju młodych ludzi. Szukam osoby odpowiedzialnej, sumiennej, z dobrą dykcją i swobodą
wypowiedzi, która będzie zaangażowana w wykonywaną pracę. W zamian oferuję pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 ze
stałym wynagrodzeniem.Więcej informacji udzielam telefonicznie: tel. 792-355-677.

RÓŻNE

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 91 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

R Bykowina – sprzedam trzypokojowe 66 m , 165
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.
2

R Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą, tel. 606-224-523.

DZIAŁKI

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

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

R Do wynajęcie tanio ładne 2-pokojowe mieszkanie, 49 m2 w Wirku. Tel. 604-603-509 lub 664-611547.

R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel. 509-737781.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel.
501-718-240.

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

R Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie umeblowane
na Halembie, 1 piętro. Tel. 660-961-589.
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LOKAL

Ogłoszenia

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
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m 	
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.-Godula
36 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2 
65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2 
125 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2 
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Godula
63 m2 
153 tys. zł
2
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
69 tys. zł
2
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
62 m
1100 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Halemba
60 m2 
1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m2 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2 
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
36 m2 
900 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek
29 m2 
980 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
199 tys. netto
2
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m 
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2 
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2 
55 tys.

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.

www.stemark.pl

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 WĘGLOWEJ
kupię. Tel. 507-851-852.
R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.
R Skup i sprzedaż używanych podręczników, Halemba, Solidarności 7, zegarmistrz
obok poczty, Grodzka 4, sklep papierniczy.
R Sprzedam pianino. Tel 696-163-767.

MATRYMONIALNE
R Przystojny, odpowiedzialny kawaler, lat 34,
170/70 pozna miłą pannę lub panią z dzieckiem. Email: redkrzysztof@gmail.com.

 Masz problemy w bankach DZWOŃ!!! 50 tys.
rata 800 zł – tel. 782-770-077.
 Nie otrzymałeś kredytu zadzwoń. Niskie raty –
tel. 782-770-077.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260-780.
 Drobne usługi remontowe. Tel. 696-045-930.

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

HURT-PAK

LIDER W SPRZEDAŻY KAS FISKALNYCH

•
•
•
•
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U nas kupisz na odłożoną płatność bez banku

601-428-377
601-506-421
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• Sprzedaż – Serwis – Doradztwo
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Profesjonalne rozwiązania dla handlu.
Jesteśmy dla Ciebie. Zadzwoń!!!

par
tne

r

41-700 Ruda Śl, ul. Wolności 20, e-mail: hurtpak@vp.pl, tel. 601-428-377, 601-506-421
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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. użyt. wyposażenie
stawka

wyw. czynszu
w Rudzie Śl.-1:
ul. Wolności 90c/14, 3 p. + k., IV piętro 61,50 m2 c.w.u. 
12,00 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
*
oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną (c.o.),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 27.08.2013 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 27.08.2013 r. do godz. 13.30 i dołączenie
kserokopii wpłat do oferty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2013 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 26.08.2013 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.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie i zbycie odrębnej własności
lokalu użytkowego o powierzchni 214,09 m2 w Rudzie Śl.3 przy ul. K. Goduli
34 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu związanego z lokalem położonym na działce nr 1169/23 , KW GL1S/00022116/4 i ułamkowym udziałem
w nieruchomości 0,48236.
Ww. lokal jest usytuowany w parterowym pawilonie wolnostojącym.
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 214,09m2 w Rudzie Śl.3 przy ul. K. Goduli 34”
w terminie do dnia 29.08.2013 r. do godz. 10.00.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 70.000,00 zł słownie:siedemdziesiąttysięcy zł, na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302
0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
3. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości (pokój 318) w celu odbioru faktury
VAT.
II Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowe określenie oferenta – wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej lub wypis KRS, NIP, REGON, (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
2. Dane osobowe według załącznika
3. Cena minimalna za ww. lokal nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 700.000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2013 r. o godz.11.00 w siedzibie RSM ul.
Magazynowa 12, Ruda Śl. 1 (pokój 317).
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów nie
podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do
7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 3 miesięcy
od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118
i 100), tel. 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.

Ogłoszenia

www.wiadomoscirudzkie.pl

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
posiada :
1. do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe
Stawka
eksploat.
zł/m2netto
16,79

Adres lokalu
Ruda Śl. 5 ul. Poloczka 12b

Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Pow.
27,23

Ruda Śl. ul. Magazynowa 12

8,00

140,00

Ruda Śl. ul. Norwida 26
Ruda Śl. ul. Norwida 26
Ruda Śl. 5 ul. Szramka 1a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 3a
Ruda Śl. 5 ul. Wilka 10
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 7a
Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 1
Ruda Śl. 5 ul. Skowronków 12
Ruda Śl. 5 ul. Zgrzebnioka 16
Ruda Śl. 5 ul. Szramka 3a
Ruda Śl. 4 ul. Latki 2
Ruda Śl. 10 ul. Różyckiego 30
Ruda Śl.10 ul. Paderewskiego 5
Ruda Śl. 10 ul. Paderewskiego 4

11,82
11,82
15,84
15,84
17,46
15,84
7,61
15,84
17,46
15,84
15,84
31,00
11,82
15,05
15,05
12,29

17,70
16,00
61,00
37,20
12,00
30,74
4,15
120,00
47,50
8,74
205,00
31,00
50,65
90,00
77,40

parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
poniżej parter w budynku Dyrekcji z oddzielnym wejściem
z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym bez c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
poniżej parter w bud. mieszkalnym bez c.o. magazyn
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
parter w pawilonie.wolnostojącym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym bez c.o.
wolnostojący przy bud. mieszkalnym bez c.o.
parter w bud. mieszkalnym z c.o.
I piętro w paw. wolnostojącym z c.o.
parter w paw. wolnostojącym bez c.o.
parter w paw. wolnostojącym z c.o.

293,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostojącym bez c.o.

7,61

65,00

„„„„

8,00

214,35

I piętro w paw. wolnostojącym z c.o. (stawka obniżona na
2 lata w związku z przeprowadzeniem remontu, po tym
okresie stawka zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Ruda Śl.9 ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 7 ul. Oświęcimska 83

2. do nabycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntów
Adres

Pow. m2

Cena zbycia zł

Wysokość
wadium zł

Ruda Śl. 10 ul.
Jankowskiego

960,00

129.900,00 + VAT

7.000,00

Ruda Śl. 10 ul. Ogińskiego 2

781,00

108.639,00 + VAT

6.000,00

Ruda Śl. 10 ul. Fitelberga
Ruda Śl. 5 ul. Szpaków

3.793,00
718,00

330.400,00 + VAT
36.700,00 + VAT

17.000,00
3.000,00

Działka nr
3328/207,
3329/207
3374/163,
3239/166
4358/177
678/505

KW
1223R
1223R
GL1S/00007190/5
22565

3. do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3
stawka eksploat. 41,29 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 3
II etap o pow. 7,70 m2 
Boks handlowy nr 4
II etap o pow. 10,10 m2 
„ „ 41,29 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 5
II etap o pow. 7,56 m2 
„ „ 41,29 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr 6
II etap o pow. 7,60 m2 
„ „ 41,29 zł/m2 + VAT i media
Boks handlowy nr17
II etap o pow. 11,40 m2 
„ „ 41,29 zł/m2 + VAT i media
Przed przejęciem lokalu, boksu, Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności
czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rsm.com.pl oraz pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 311, 267
lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanych organizacją w dniu 17 sierpnia 2013 r. imprezy pt. „Lato z Radiem w Rudzie Śląskiej”.
Utrudnienia spowodowane będą przeznaczeniem jednego pasa ulicy Bytomskiej na potrzeby parkingowe.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy będzie czuwać Policja i Straż Miejska.
Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na „Lato z Radiem w Rudzie Śląskiej”, 17 sierpnia 2013 r. od godz.
16.00, MOSiR w Rudzie Śląskiej, dzielnica Orzegów.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Schemat graficzny imprezy „Lato z Radiem 2013”, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2013 r. (w godz. 16.00-23.00)
na obiekcie MOSiR-u w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
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