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Trzydniowa zabawa

Zespół Bracia był największą atrakcją drugiego dnia.

Trzy odsłony miejskiej zabawy –
śmiech, muzyka i biesiada dominowały
przez weekend w całym mieście. Niezliczona liczba scenicznych atrakcji
sprawiła, że tegorocznych Dni Rudy
Śląskiej rudzianie długo nie zapomną.
W piątek na wireckim targowisku było
słychać salwy śmiechu. Podczas Kaba-
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retonu zaprezentowali się: zespół Bartos Band, kabaret RAK i Kabaret pod
Wyrwigroszem. Zobaczyć można było
także widowisko teatralno-muzyczne
„Pomsta” Mariana Makuli.
– W Rudzie Śląskiej mieszka wielu
prawdziwych Ślązaków. My generalnie lubimy się śmiać, a przez to, że się

śmiejemy, lepiej znosimy ciężkie czasy.
W Rudzie jest fajny klimat śląskości
i ludności napływowej, która tu przyjechała do pracy. Mieszkańcy tego
miasta mają duże poczucie humoru –
tłumaczył Krzysztof Respondek,
członek kabaretu RAK.
Drugi dzień obchodów Dni Rudy
Śląskiej upłynął pod znakiem rockowego grania. Już od godziny
szesnastej na Terenach Targowych
w Wirku grały zespoły HooDoo
Band, Manchester, Stauros i Rob
Tognoni. Z minuty na minutę przybywało mieszkańców, którzy licznie zebrali się, by zobaczyć występy
gwiazd wieczoru – w tej roli wystąpiły zespoły Sztywny Pal Azji i Bracia.
– Koncert rockowy był po prostu
niesamowity. Sztywny Pal Azji wciąż
ma to „coś”. Bracia też zaprezentowali się kapitalnie – mówił po koncercie pan Andrzej z Kochłowic.
– Graliśmy w fantastycznym miejscu. Ta zadaszona hala daje świetne
poczucie przestrzeni. Podobała nam
się również reakcja publiczności.
Ważny jest przekaz i to dzięki niemu
czerpiemy energię na koncertach –
mówił po występie Bartosz Szymo-
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niak, wokalista zespołu Sztywny
Pal Azji.
Ostatni dzień świętowania przyciągnął największą rzeszę rudzian.
Mieszkańcy mogli spędzić miło czas
podczas dnia rodzinnego. Na scenie
wystąpili między innymi: Grzegorz
Poloczek, Andrzej Rybiński, Damian
Holecki i Magdalena Pal, Krywań,
Don Vasyl oraz Mirosław Szołtysek.
Biesiadę poprowadzili Joanna Bartel
i Andrzej Miś.
– Jest fenomenalnie. Mnóstwo ludzi
pod sceną tworzy tu niesamowitą atmosferę. Mam dobre wspomnienia
związane z Rudą. Mieszkańcy tego
miasta zawsze świetnie się bawią –
opowiadał Damian Holecki.
– Chcieliśmy, by podczas tych dni
każdy znalazł coś dla siebie. Kabareton był strzałem w dziesiątkę, w sobotę
młodzież bawiła się przy rockowej muzyce, a w ostatnim dniu świętowały
całe rodziny. Rudzianie są bardzo rodzinni, świadczy o tym fakt, że tak
świetnie bawili się podczas trzeciego
dnia – podsumowała Dni Rudy Śląskiej prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Robert Połzoń
Fotorelacja str. 3
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25 czerwca na łamach naszej
gazety złożymy życzenia
z okazji Dnia Ojca.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa rodzaje
ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
3 zł do 25 słów bez zdjęcia
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 3 zł)
oraz
8 zł do 25 słów ze zdjęciem
(za każde kolejne 25 słów
wielokrotność 3 zł)

Na życzenia czekamy do piątku 20 czerwca
do godz. 15.00. Życzenia można przesyłać
mailowo ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00.
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*** ABSOLUTNA NOWOŚĆ ***
DOWÓZ KLIENTA DO BIURA
DO KAŻDEGO KREDYTU SUPER PREZENT !!!
• Nie pobieramy żadnych
dodatkowych opłat
• Kwota pożyczki
od 500 do 100 000
• Okres spłaty do 10 lat

•
•
•
•

Decyzja kredytowa w 5 minut
Kredyt na wyciąg lub PIT
Minimalny dochód
Bez ograniczeń wiekowych
i zgody współmałżonka

RUDA ŚL. – WIREK, ul. 1 Maja 319 (naprzeciw Plazy) 518-553-303, 609-760-333

tel. 530 783 295

WYNAJEM
SAMOCHODU

www.retro-car.cba.pl

Pierwszy milion możesz zdobyć!
Eurocash to planszowa gra edukacyjna, która przez zabawę
uczy mechanizmów związanych
z pomnażaniem kapitału, inwestowaniem w nieruchomości,
giełdę, własny biznes i surowce.
Jej twórcy to rudzianie Magdalena Balcerzak i Bartosz Wilczek,
którzy są praktykami biznesu,
a swoje doświadczenie chcą
przekazać właśnie przez grę
planszową. Chcesz nauczyć się
biznesu? Wystarczy wysłać
SMS-a o treści: wiad.gra+imię
i nazwisko pod numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT
tj. 1,23 brutto). Na SMS-y czekamy 18.06.2014 od godziny
10.00 do 20.06.2014 do godziny 12.00.
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Bądź piękna z WR!
Pr zeżyj METAMORFOZĘ odkryj się na nowo...

Anna Mucha jest młodą mamą.
Ma czteroletnią córkę i kilkumiesięcznego syna. Nasi styliści zgrabnie pogodzili ideę metamorfoz
z prośbą pani Anny, by w jak największym stopniu udało się jej zachować naturalność. Do naszego
projektu zgłosiła się nie bez powodu. Chciała znów poczuć się piękna, co – mamy nadzieję – udało się
nam osiągnąć.
„Chciałabym znowu dobrze poczuć się w „swojej skórze”. Mam 32
lata i dwoje dzieci – 4-letnią córkę
i 6-miesięcznego syna. Po każdej ciąży zostawało mi trochę ciałka, więc
obecnie postawiłam sobie cel zrzucenia 5 kilogramów. Niby niewiele, ale
strasznie dużo w chwili, gdy przytłacza ogrom obowiązków i poczucie
braku zainteresowania ze strony męża. Zawsze miałam problem z doborem garderoby, makijażu i fryzury.
Kilka dni temu był Dzień Matki,
moja córka miała wystąpić w przedszkolnym przedstawieniu, dzień przed
podeszła do mnie i powiedziała:
„mamo musisz jutro ładnie wyglądać, żeby wszyscy powiedzieli: o jak
Twoja mama ładnie wygląda”. Niestety nie było tego „o”. Proszę pomóżcie mi odnaleźć samą siebie
i usłyszeć z ust dzieci i męża to westchnienie zachwytu.” – napisała do
nas pani Anna. Jak mogliśmy nie pospieszyć z pomocą?

– Ta metamorfoza to dla mnie duża
zmiana, szczególnie jeśli chodzi o włosy.
Fryzura jest zrobiona zupełnie inaczej.
Różni się od tej, którą nosiłam do tej pory. Czuję, że dobrze będzie mi ją nosić,
chociaż najważniejszą i zarazem najlepszą ocenę wystawią moje dzieci. Niecierpliwie czekam jaka będzie ich reakcja.
No i oczywiście jestem też ciekawa zdania męża i zastanawiam się co powie.
Widzę, że wyglądam zupełnie inaczej.
Bardzo się cieszę, że została zachowana
naturalność, na której bardzo mi zależało. Co było dla mnie najlepszego w tej
metamorfozie? To, że ktoś obcy miał pomysł na mnie. A tego pomysłu mnie samej
długo brakowało. Jeśli chodzi o proponowane stylizacje i wszystkie porady stylistki, postaram się do nich stosować.
Najpierw jednak muszę się oduczyć mojego sportowego sposobu ubierania się.
Mam świadomość, że trzeba o siebie zadbać i znaleźć czas dla samej siebie –
mówiła na gorąco po metamorfozie Anna
Mucha.

PARTNERZY KAMPANII

Nasi styliści o metamorfozie

Katarzyna
Mroczkowska-Lizut
KEY Fashion
– Bardzo chciałabym polecić pani Ani i w ogóle
wszystkim paniom stroje idące w kierunku biznesowym. Trzeba przyznać, że przeszła ładną metamorfozę. Zmieniły się włosy, a stylistka doskonale
dobrała do niej strój. Bardzo ważne jest, żeby
umiejętnie dopasować go do ﬁgury. To udało się
Milenie, dzięki czemu ukryła to, co każda z nas
chce ukryć pod ubraniem. Sztywny i odstający materiał zrobił u pani Ani świetną robotę. Przylegający materiał nie byłby już tak korzystny. Czuję, że
pokazałyśmy to, co piękne.

Milena
Bekalarska
majlena-fashion.blogspot.com
– U pani Ani bardzo chciałam wprowadzić
kolory, mimo że bardzo się ich obawiała. Wolała bezpieczną, stonowaną kolorystykę. Na
szczęście udało mi się pokazać jej, że z zimowym typem urody można kontrastować mocne i głębsze kolory. Pani Ani polecam sztywniejsze materiały i fasony przykrywające
pewne niedoskonałości. Szczególnie głębokie
dekolty, które są korzystne dla większych
biustów i spódnice ołówkowe, których długość bardzo sprzyja figurze.

Damian
Duda
Studio Fryzjerskie
Damian Duda
ul. 1 Maja 289
Ruda Śląska
– Pani Anna ma naturalnie kręcone i ciemne
włosy, których nie chciała za bardzo farbować.
Poszliśmy więc w stronę cięcia, które podkreśliło
jej loki. Rozjaśniliśmy też delikatnie końcówki
włosów, by uzyskać efekt rozświetlenia. Mocno
nie zmieniliśmy ich długości. Pozostawiliśmy
włosy praktycznie takiej samej długości, ale poszliśmy w stronę cieniowania. Dzięki temu będą
się one bardziej kręcić i w ten sposób zostaną
podkreślone. Staraliśmy się uzyskać burzę loków.

Anna
Moj-Kowalska
Studio
Obsession
ul. 1 Maja 236
Ruda Śląska
– W przypadku pani Anny postawiłyśmy na pełną naturę. Z naszej rozmowy wyniknęło, że nie
maluje się na co dzień praktycznie w ogóle, ewentualnie nałoży tusz na rzęsy. Mówiła też, że nie
chciałaby bardzo ingerować w swój wizerunek
w kontekście koloru. Oko pomalowałam w odcieniach brązu i szatynu. Widzę panią Annę w beżach lub brązach z lekkim użyciem ciemniejszego
cienia przy linii rzęs. Wszystko ładnie się skomponowało i stworzyło naturalny wizerunek. Przy
jej kolorze oczu można sobie pozwolić na brązowe cienie. Uzyskałyśmy bardzo naturalny efekt.

FOTORELACJA – DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2014
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Trzydniowa zabawa

Dni Rudy Śląskiej przyciągnęły na targowisko wielu mieszkańców.

Kabaret Pod Wyrwigroszem bawił publiczność do łez.

Niedzielna biesiada z zespołem Klaudia i Remi.

Foto: RP

Podczas dnia rockowego wystąpił między innymi Sztywny Pal Azji.

Foto: RP

Foto: RP

Foto: RP

Podczas Kabaretonu na scenie wystąpił kabaret RAK.

Foto: RP
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zaprasza

KIEŁBASA
NIEDŹWIEDZIA

Żeby
mój tata:
Miał ze mną
zawsze kontakt
(nawet jeśli nie
naładował
komórki)

Z NASZEJ WĘDZARNI

REALIZUJEMY BONY
ŻYWIENIOWE

KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek ,
KOPEX – Przeds. Budowy Szybów, SODEXO, ZOK II i Urasol

TANIO – NIE TYLKO NA DZIEŃ TATY!
Jeździł bezpiecznie
(nawet jeśli wczoraj
wypił piwko)
ALKOMAT

* 4 wymienne ustniki
* wyświetlacz LCD
* zakres pomiaru
od 0 do 1,9%

Osobom do lat 18 alkoholu nie spzrdajemy

ŚWIEŻO

BYKOWINA
3

Dobrze widział drogę
(przez czyste szyby)

PŁYN DO SPRYSKIWACZY
5 LITRÓW
PIWO JASNE PERŁA
* chmielowa pils
* export
0,5 L 3,98 ZŁ/1L

2

Był spokojny za kierownicą
(nawet jeśli jakiś pirat
spowodował stłuczkę)

POWER BANK

przenośna ładowarka uniwersalna
* pojemność 2900 mAh
* wbudowana latarka LED

AUTOSTRADA A4

KAMERA
SAMOCHODOWA
– GIRDO 2

KOCHŁOWICE

OFERTA WAŻNA
OD ŚRODY 18.06.2014
DO ŚRODY 25.06.2014
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Targi Pracy dla uczniów

www.wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

Targi Pracy w ZSP nr 6 w Wirku.

Foto: MHS

Uczniowie chcą pracować. We
wtorek (10.06.) w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Wirku odbyły
się Młodzieżowe Targi Pracy. Honorowy patronat nad targami objęła
Prezydent Rudy Śląskiej.

Zainteresowanie targami było
duże. O oferty pytali uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z Rudy
Śląskiej. Dla niektórych to była
pierwsza możliwość nawiązania
bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. – Ważne jest to, że młodzież

Dziewięciu najlepszych

Wyróżnieni laureaci po zakończeniu uroczystości z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.
Foto: MHS

zapoznała się z ofertami, jakie są
na lokalnym rynku pracy, mogła zobaczyć również jakie są wymagania
i oczekiwania pracodawców i panujące warunki pracy. Myślę, że to
przyniesie efekt i część z nich podejmie wakacyjną pracę – mówiła
Monika Przybylska-Trzeciak z ﬁlii
Młodzieżowego
Biura
Pracy
w Chorzowie.
W trakcie trwania targów przedstawiciele Młodzieżowych Biur
Pracy z Chorzowa, Pyskowic, Gliwic, Zabrza, Radzionkowa oraz
Katowic przedstawili swoje oferty
pracy. Była to również dobra okazja do przeprowadzenia rozmów
o przyszłym zatrudnieniu. Podczas
trwania targów młodzież miała
również możliwość wzięcia udziału
w 17 różnorodnych warsztatach
szkoleniowych związanych z poszerzaniem własnych umiejętności
personalnych i kompetencji zawodowych.
Monika Herman-Sopniewska

Najlepsi z najlepszych wyróżnieni!
Laureaci wojewódzkich konkursów
przedmiotowych w towarzystwie rodziców oraz opiekunów dydaktycznych
spotkali się w czwartkowe popołudnie
(12.06.) z prezydent miasta Grażyną
Dziedzic, by wspólnie podsumować
osiągnięte wyniki. Uczniowie w nagrodę za wspaniałe osiągnięcia w nauce
wybiorą się w podróż w wybrane przez
siebie miejsce. Wyróżnieni w tym roku
to: Maciej Bolesta, Wojciech Ptaś, Piotr
Kulkowski, Marek Pietroń, Karolina
Szafranek, Dominik Borys, Daniel
Chmiel, Sebastian Surdel i Jakub Brojacz. Ubiegłoroczni laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych w nagrodę za osiągnięte wyniki wyjechali
do Berlina.
MHS
REKLAMA

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych
ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom
ogłasza nabór na BEZPŁATNE kursy kwaliﬁkacyjne
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www.medyk.bytom.pl
i zobacz też inne propozycje, tel. 32 281 56 11

Odwiedź naszą stronę
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Parada wspomnień

Uczestnicy parady mogli zagłosować na najładniejsze auto.

W niedzielę (15.06.) od godziny
trzynastej ulice Rudy Śląskiej na
kilka chwil przeniosły się w czasie.
Wszystko za sprawą parady motocykli i zabytkowych samochodów,
w której wzięły udział prawdziwe
perełki motoryzacji.
– Przyjechałem dziś autem GAZ
69 produkcji radzieckiej. Jest to niepowtarzalny okaz. To ciężkie auto
do jazdy, jednak wrażenia z drogi są
niepowtarzalne. Takie auta mają

Foto: RP

duszę i charakter – tłumaczył pan
Mikołaj, uczestnik parady.
Parada wyruszyła z ulicy Solidarności na Halembie. Następnie auta
i motocykle przejechały ulicami
1 Maja, Hallera, Niedurnego
i Obrońców Westerplatte. Metą był
parking przy Centrum Handlowym
Plaza, gdzie rudzianie mogli przyjrzeć się autom, a właściciele mieli
okazję wymienić się doświadczeniami.
Robert Połzoń
REKLAMA

WOKÓŁ NAS

W SKRÓCIE

O sytuacji Kompanii Węglowej

Blue Wings Session
W sobotę, 14 czerwca, w Klubie Muzycznym „Młotkownia”
odbył się „Blue Wings Session
– a new beginning”. Podczas
wieczoru wystąpili tacy artyści
jak Reiklavik, Vexilium, Blue
Wings, Behind The Sunset, Filip
Filipski, Bounce Aka Ojciec, czy
Adrian K. Była to kolejna impreza w budynku Dworca PKP
w Chebziu.

Letnie prezentacje artystyczne

W czwartek Mirosław Taras spotkał się z dziennikarzami.

o najwyższych kosztach wydobycia
ograniczyć wydobycie a jednocześnie
model techniczny kopalni co najwyżej
do jednego ruchu i do jednej ściany,
dopasowując do tego stan zatrudnienia – podkreślał Mirosław Taras.
– Mamy podpisane porozumienie
ze stroną społeczną o gwarancjach
zatrudnienia do 2020 roku. Zarząd

Foto: SH

wielokrotnie deklarował, że to porozumienie będzie dotrzymane. W Kompanii Węglowej są naturalne odejścia.
Są one na tyle duże, że w niektórych
zakładach będą ubytki naturalne na
tyle duże, że będziemy lokować pomiędzy zakładami pracowników – dodał Marek Uszko, wiceprezes zarządu
ds. produkcji.
Sandra Hajduk

Jubileuszowa pomoc
nia św. Filipa Nereusza. – Spotkaliśmy
na naszej drodze fantastycznych ludzi
i przeżyliśmy różne chwile, z których
wychodzimy coraz silniejsi. Chcemy
dalej działać i wiemy, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe – dodała.
Uroczystą mszę św. odprawiono
w parafii Bożego Narodzenia w dzielnicy Halemba.
– Myślę, że jesteśmy winni podziękowania Stowarzyszeniu za te minione
piętnaście lat. Nie wiem czy Stowarzyszenie bilansuje jakoś ten miniony
czas, ale na pewno nie jest w stanie
określić ilości dobra jakie już udało
się przekazać – mówił w trakcie mszy
abp Wiktor Skworc.
RP

Rajd Silesia
Od 19 do 22 czerwca na terenie województwa śląskiego odbędzie się II edycja ogólnopolskiej imprezy turystycznej promującej region śląski, o nazwie
Rajd Silesia 2014. Impreza jest
innowacyjnym
przedsięwzięciem, które powstało w celu popularyzacji śląskiej aktywnej turystyki kulturowej, historycznej
i przyrodniczej. Organizatorami
są Komenda Śląskiej Chorągwi
ZHP oraz Komenda Rajdu Silesia.

Popłynie w rejs
Rudzianka Paulina Chorzępa
jako jedyna w historii naszego
miasta popłynie w rejs Szkoły
Pod Żaglami. Rejs rozpoczyna
się 17 sierpnia a kończy 25 października.
Po uroczystej mszy św. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia zebrali się w salkach, by wspólnie pokroić torty urodzinowe.
Foto: UM
reklama

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Było 15 tortów, bo od 15 lat wspierają rozwój tych, którym szczególnie
trudno. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza świętowało w niedzielę (15.06.)
swój jubileusz. Obchody rozpoczęły
się uroczystą mszą świętą, którą poprowadził ks. abp Wiktor Skworc.
– Dla nas te piętnaście lat to czas,
w którym byliśmy prowadzeni przez
Pana Boga. To on pokazywał nam komu jesteśmy potrzebni. Najpierw działaliśmy na rzecz dzieci, potem młodzieży. Następnie pomagaliśmy rodzinom, a teraz pomagamy też seniorom.
Ten czas to przede wszystkim okres odkrywania i nauki – tłumaczyła Alina
Szulirz, przewodnicząca Stowarzysze-

Miejskie Centrum Kultury 10
czerwca pochwaliło się efektami całorocznej pracy swoich
sekcji artystycznych podczas
„Letnich prezentacji artystycznych”. Wystąpiły grupy takie
jak Zespół Diament, Diamencik, Adept, sekcja keyboardu,
sekcja gitary, ZPiT „Rudzianie”.
Scenografię wykonała sekcja
plastyczna.

REKLAMA

– Jeżeli dynamika spadku będzie
tak wielka jak w tej chwili, to w niedługim czasie nie będzie ani jednej
kopalni w KW, która generowałaby
zyski. (…) To dramat nie tylko Kompanii, ale powoli całego polskiego
górnictwa – mówił na czwartkowym
(13.06.) spotkaniu z dziennikarzami
prezes Kompanii Węglowej Mirosław
Taras. Zapytany o upadłość spółki odpowiedział, że istnieje „realne zagrożenie”.
Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się od omówienia bieżącej sytuacji Kompanii Węglowej.
– Chciałbym żeby Państwo zerknęli
na to, co się działo w ciągu ostatnich
trzech lat. (…) To co widzimy pokazuje dynamiczny, szczególnie w ostatnim
czasie, czyli 2013 roku, spadek wyniku Kompanii, a co za tym idzie, generowanie ogromnych strat, za którymi
czai się ryzyko ujemnego kapitału
i możliwości konieczności ogłoszenia
upadłości – mówił Mirosław Taras.
Podjęte zostały działania, które mają ustabilizować działanie spółki. Prezes Kompanii Węglowej poinformował, że trwają rozmowy z obligatariu-

szami. Kompania chce, by w programie obligacyjnym część banków prywatnych zastąpił partner handlowy
KW – spółka tradingowa, która docelowo miałaby objąć jej kapitały.
– Jeżeli nie uda się tego przeprowadzić w drugiej połowie roku, istnieje
realne zagrożenie konieczności ogłoszenia upadłości – przestrzegał Taras.
Możliwe jest także przystąpienie
do programu obligacyjnego jeszcze
jednego banku, co uratowałoby do
końca roku płynność finansową. Kolejną ważną sprawą ma być wprowadzenie programu naprawczego. Jak
poinformowano w trakcie konferencji, w skład spółki wchodzi dziewięć
kopalń, które mają szansę na szybkie
zrestrukturyzowanie się, bo straty na
jednej tonie węgla w nich nie są wielkie. W pięciu kopalniach program restrukturyzacji powinien być głębszy
i dłuższy. Jedna z kopalń została wytypowana do prywatyzacji pracowniczej.
– Nie mówimy o zamykaniu kopalń.
Mówimy jedynie o restrukturyzacji
polegającej na tym, aby w kopalniach

5

Wiadomości Rudzkie 18.06.2014

6

WOKÓŁ NAS

W��������� R������ 18.06.2014

Teatralne urodziny

POLECAMY...
Tanya Valko

Okruchy raju
Pierwszy tom nowego cyklu „Azjatycka saga”.
Tym razem Tanya Valko umieściła akcję powieści w Indonezji i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Dramatyczne dzieje bohaterów
możemy śledzić od roku 1965, okresu „komunistycznego upuszczenia krwi” poprzez czystki
wśród ludności chińskiej, aż po okrucieństwo
czasów współczesnych, pełnych kontrastów pomiędzy bogactwem a życiem na skraju nędzy
w dżakarckich slumsach. Książka ukazuje pasje
i uczucia oraz podłoże psychologiczne ludzkich
czynów, które tak często różnią się od europejskich motywacji i znanych nam stereotypów.
Do Azji przybywają również Dorota, która w młodości poślubiła Libijczyka, oraz
jej córka Marysia, która sama jest już matką. Tym razem ich losy splatają się z życiem typowych Azjatów, dzięki czemu poznajemy Azję „od kuchni”, przedstawioną
z perspektywy nie tylko jej mieszkańców, ale również Europejek.
Jak Dorota i Marysia odnalazły się w Azji? Co zmieniło się w ich życiu? Jak przeszłość wpływa na ich codzienność?

Olga Rudnicka

Fartowny pech
Posterunkowy Nadziany ma pecha. Po serii
niefortunnych zdarzeń postanawia dobrowolnie
przenieść się na niewielką placówkę, gdzie nikt go
nie zna i może wszystko zacząć od nowa. Na miejscu spotyka kolegę ze szkoły policyjnej, Dzianego,
który po wlepieniu mandatu żonie komendanta
i pobiciu przez dwunastoletnią dziewczynkę dochodzi do wniosku, że praca w policji nie jest dla
niego i zostaje prywatnym detektywem. Pomaga
mu brat, Gianni, który właśnie wrócił do Polski i
jest specjalistą od trudnych przypadków, a jego
klientela jest dość specyﬁczna. Gianni pracuje bowiem dla bossów przestępczego półświatka. Pierwszym klientem Dzianego zostaje jeden z nich, niejaki Padlina,
który dla odmiany zamiast płatnego zabójcy potrzebuje prywatnego detektywa,
bo najpierw musi się dowiedzieć, kogo ma zabić.
Nic jednak nie toczy się tak jak powinno. Dziany zostaje postrzelony przez Nadzianego w stopę, oczywiście przypadkiem; Gianni, mimo postanowienia że będzie
uczciwym człowiekiem, musi przyjąć kolejne zlecenie, a Padlina wywołuje wojnę
gangów, przekonany, że konkurencja zaatakowała jego człowieka.

REKLAMA

KANCELARIA
PRAWNO-PODATKOWA
SEKRET
41-708 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 22
tel./fax 32 77-16-222, tel. 500-716-820
www.sekret.info.pl
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• Biura rachunkowego
• Kancelarii Prawnej
• Funduszy unijnych 2014-2020
• Funduszy pożyczkowych

Moklandia i Bajkoland – dwie rudzkie grupy teatralne obchodziły w niedzielę (15.06.) swoje jubileusze. Dwadzieścia lat temu powstał Bajkoland,
natomiast pięć lat później swoje
pierwsze kroki na scenie zaczęła stawiać Moklandia. Urodzinowe obchody odbyły się w Domu Kultury w Bielszowicach.
– To był bardzo owocny okres. Grupy zaistniały na wielu festiwalach, zarówno wojewódzkich jak i ogólnopolskich. Są doceniane, a ich repertuar
zazwyczaj się podoba. Zawsze w swoich spektaklach chcemy poruszać jakiś
ważny problem. Wychodzimy z założenia, że każde przedstawienie jest po
coś i ma za zadanie nawiązać rozmowę
z widzem – tłumaczyła Teresa Jonas,
opiekunka obu grup teatralnych. – Na
kolejne lata na pewno można życzyć
nam siły, energii i wielu pomysłów –
dodała.
Podczas uroczystej gali przybliżono
widzom genezę obu grup teatralnych.
Zasłużonych dla Moklandii i Bajkolandu nagrodzono statuetką „Życzliwego
Teatrałka”. Na scenie zaprezentowano
również nowy spektakl pt. „Niebieski

Aktorzy zaprezentowali fragmenty starszych spektakli.

Ptak”. – Piętnaście lat to piękny wiek,
a dwadzieścia – jeszcze lepszy, ponieważ cały świat stoi przed nami otworem. Taki wiek w karierze scenicznej to
kawał dobrej roboty. W imieniu Pani

Foto: RP

Prezydent dziękuję za to, że miłością
do teatru została zarażona tak wielka
grupa młodych osób – mówiła podczas
gali wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.
Robert Połzoń
OGŁOSZENIE
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Każdy chyba pamięta jak w ubiegłym roku rudzianie walczyli o to, by przedłużyć małemu Kacprowi życie. Dzięki tym staraniom w czwartek (12.06.) Kacper
mógł obchodzić swoje dziewiąte urodziny. Rudzianie wraz z Fundacją Mam Marzenie i Muzeum PRL-u z Rudy Śląskiej przygotowali solenizantowi niecodzienną
zabawę.

Wywalczone urodziny

Wiadomości Rudzkie 18.06.2014

Ubiegłoroczna Miss Rudy Śląskiej zwycięsko wyszła z ćwierćfinału Miss Polski
2014. Impreza odbyła się 8 czerwca w Belvedere Residence w Warszawie i wyłoniła 48 kandydatek, które zawalczą o miejsce w ścisłym finale.

Sukces Anny Juszczak!

Anna Juszczak zakwalifikowała się do Półfinału Miss Polski 2014. 

Najbliżsi goście i solenizant byli przebrani za duchy.

– Najfajniejsze jest to, że ten dzieciak już nie pamięta o tym bólu, który
przecież jeszcze do niedawna musiał
przeżywać. Wszyscy w jego otoczeniu
dbają o to, by Kacper czuł się jak najlepiej – tłumaczy Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora MOSiR-u –
Te urodziny to bardzo budujące efekty
zaangażowania wielu rudzian – dodaje. Marzeniem Kacpra zawsze było

Foto: RP

odwiedzenie najstraszniejszego domu
strachów. W dzień urodzin chłopca
dla niego i jego gości w Muzeum
PRL-u zorganizowano urodziny z gęsią skórką. Najpierw dzieci oglądały
film o duszku Kacperku, potem zostały przebrane za duchy i wyruszyły do
lasu i na pola na poszukiwanie skarbów.
Robert Połzoń

– Podczas wyborów Miss Śląska
otrzymałam zieloną kartę, która upoważniała mnie do udziału w wyborach
Miss Polski. Konkurencja podczas wyborów stała na wysokim poziomie. Rywalizowało tam ze mną mnóstwo ślicznych dziewczyn. Było to ogromne przeżycie, ponieważ mogłam spotkać tam
między innymi Miss Polski i Miss Świata. Jury wybierało z grona prawie dwustu dziewczyn – opowiada Anna Juszczak, ubiegłoroczna Miss Rudy Śląskiej.
– Byłam zaskoczona wytypowaniem do

Foto: arch.

półfinału. Miałam ogromne wsparcie
i doświadczenie z innych wyborów takich jak Miss Rudy Śląskiej, myślę że to
pomogło mi w tym sukcesie – dodaje.
Półfinał Miss Polski 2014 odbędzie
się 28 czerwca, a będzie go można obejrzeć również w telewizji TV4.
– Już 18 wyjeżdżam na zgrupowanie,
gdzie z innymi kandydatkami będziemy
ćwiczyć. Moim marzeniem od najmłodszych lat było dojście do finału. Cieszę
się że powoli się ono realizuje – mówi
Miss Rudy Śląskiej 2013.
RP
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 9.06.2014 r.
do dnia 29.06.2014 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy
ulicy Borowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1366/25 o powierzchni 3156
m2, obręb Stara Kuźnia, zapisaną
na karcie mapy 1 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00014977/8 (działy
III i IV wolne są od wpisów), która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych w rejonie, ul. Katowickiej, która zostanie oddana
w dzierżawę przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny.
reklama
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KULTURALNIE

Panna jak malowana
Mnóstwo sprayów z farbą w środę
(11.06.) zamieniło zdewastowany
mur przy ulicy 1 Maja 289 w mural
przedstawiający znak zodiaku – Pannę. Miasto w kolorowy sposób znów
promuje akcję „Czyste mury naszej
Rudy”, która wymierzona jest w nielegalne i szpecące miasto grafﬁti.
– Jesteśmy twórcami z Rudy Śląskiej, którzy chcą zmienić trochę wi-

Twórcy pracowali w olbrzymim upale. Foto: RP

CO, GDZIE, KIEDY?

zerunek miasta popisanego przez kibiców. Walczymy z wulgaryzmami
i szarymi ścianami – tłumaczy Franek
Mysza z grupy NIETAK. – Chcemy
trochę upiększyć tę ścianę. Mamy pomysł stworzenia dwunastu murali,
które będą przedstawiać znaki zodiaku. Tu, w Rudzie Śląskiej, wykonamy
znak Panny, ponieważ miasto to kojarzy się z rudą dziewczyną – dodaje.
Ruda dziewczyna, która symbolizuje znak zodiaku Pannę, jest drugim
z serii znaków malowanych przez
rudzkich grafﬁciarzy. Pierwszy tego
rodzaju obraz, przedstawiający Lwa,
powstał w Świętochłowicach.
– Już od tamtego roku prowadzimy
kampanię „Czyste mury naszej Rudy”. Chcemy tą akcją zwrócić uwagę
na problem nielegalnego grafﬁti –
mówi Renata Młynarczuk, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. – Podoba nam się

Scena muzycznego natchnienia

Młodzi aktorzy spisali się na medal.

9

W��������� R������ 18.06.2014

Foto: RP

Koncert dla Dariusza
25 czerwca w Domu Kultury w Bielszowicach odbędzie się
koncert charytatywny dla Dariusza
Ośliźnioka. Dariusz przeszedł operację zaklipsowania pękniętego tętniaka mózgu, po której wystąpił
udar niedokrwienny, który skończył się porażeniem czterokończynowym. Koncert rozpocznie się
o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

Maraton zumby

Końcowy efekt ich pracy.

Foto: RP

jednak artystyczne grafﬁti i chcemy
by takie murale jak ten w Rudzie Śl.Wirku – powstawały – dodaje.
W ramach działań prowadzonych
przez miasto powstało grafﬁti w ska-

teparku znajdującym się na osiedlu
Kaufhaus. W ostatnim czasie mural
powstał także w przejściu podziemnym pod DTŚ.
Robert Połzoń

Scena Muzyczna I LO po raz kolejny zaprezentowała owoc swojej
pracy artystycznej. Tym razem młodzi pasjonaci teatru stworzyli spektakl, który mocno poruszył widzów.
Musical pt. „Czas niedomknięty”
w piątek (13.06.) odegrany został na
deskach MCK-u aż dwukrotnie.
– Ten spektakl powstawał przez
parę miesięcy, a inspiracją było wiele rzeczy. Pierwszą z nich są instalacje Władysława Hasiora, drugą są
warsztaty teatralne w Teatrze Rozrywki, trzecią natomiast – samo życie. W tym roku chcemy skoncentrować się na ludzkich słabościach.
Staramy się pokazać, że w XXI wieku
gdzie tak naprawdę wróciła idea nawiązująca do ﬁlozoﬁi Nietschego,
mamy do czynienia z kultem silnej
jednostki i człowiekiem, który wszystko może, zapominamy o tym, że
prawdziwą wartość człowieka możemy oglądać wtedy, gdy doświadczy
on cierpienia i słabości. Taki człowiek jest najbardziej autentyczny –

mówi Karolina Kaliska-Skrabania,
współtwórczyni musicalu.
W spektaklu usłyszeć można było
głównie fragmenty muzyki ﬁlmowej, momentami okraszonej również
utworami popularnymi. Realizacją
muzyki oraz szkoleniem wokalnym
młodych aktorów zajął się były
uczeń liceum – Adam Bismor.
– Na próbach panowała fajna atmosfera ponieważ wszyscy, którzy
się zaangażowali w to przedsięwzięcie robią to z miłości do teatru. Ta
praca była czystą przyjemnością –
tłumaczy Barbara Wiśniowska,
uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I.
– Spektakl poruszył mnie aż do łez.
Emocje głównego bohatera zostały
pokazane bardzo głęboko, dzięki
czemu widz mógł mieć podobne odczucia. Ci młodzi ludzie zrobili
świetną rzecz. Oby więcej takich musicali – mówił po spektaklu jeden
z widzów, pan Andrzej.
Robert Połzoń

To będzie kolejny, kolorowy
i energiczny, maraton zumby. Tym
razem w Domu Kultury w Bielszowicach. Wszystkich chętnych do
wspólnej zabawy zapraszamy 28
czerwca, w godzinach 16.00-19.00.
Cena biletu wynosi 30 zł (więcej
informacji pod numerem tel. 519704-101 – zakup biletów do 20
czerwca).

Druid reaktywacja
Od 20 czerwca Druid Pub znów
czeka na gości. Ponowne otwarcie
lokalu przy ul. Niedurnego 69
o godz. 17.00. Przywitają was m.in.
dźwięki harfy oraz koncert Marka
Motyki i Ryszarda Rajcy.

Kryminał po śląsku
Już 26 czerwca o godzinie 17.00
w ﬁlii nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej (Halemba) odbędzie się
spotkanie z Marcinem Melonem –
autorem kryminałów po śląsku,
który stworzył postać komisarza
Hanusiaka. Zapraszamy!

Przegląd audiobooków
30 czerwca o godzinie 18.00
w Bibliotece Centralnej (Wirek) odbędzie się przegląd nowości audiobooków. Będzie to spotkanie z użytkownikami Mediateki, przeznaczone przede wszystkim dla osób
z dysfunkcją wzroku.
REKLAMA

KREDYTY W 15 MINUT
PROMO

KREDYTY
– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI OFERTA 20 FIRM
• od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł
• konsolidacja chwilówek
• pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty
Ruda Śl. Nowy Bytom, 32 340-45-34
Godula, 32 248-26-65

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

500-853-100

CJA

REKLAMA

ZADZWOŃ
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zakończone. Rada Nadzorcza nowej kadencji – wybrana
29 maja 2014 r. zakończyło się Walne
Zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się
w siedmiu częściach, począwszy od 20
maja 2014 r. Porządek obrad przygotowany przez Zarząd został udostępniony
członkom RSM w terminie 21 dni przed
pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach w Administracjach, w „Wiadomościach Rudzkich” i w Internecie.
Jest to powrót do istniejącego w latach
poprzednich sposobu zawiadamiania
członków Spółdzielni Mieszkaniowych.
W ostatnim czasie o Walnym Zgromadzeniu zawiadamialiśmy każdego członka
RSM na piśmie, na adres domowy. Wyrok
SN w sprawie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych dotyczący zawiadamiania członków Spółdzielni o terminach
WZCz
umożliwił
inny,
bardziej
prosty i zdecydowanie tańszy sposób zawiadamiania – RSM, po dokonaniu zmian
w Statucie – wprowadziła go w 2014 r. do
stosowania.
Do realizacji przez Walne Zgromadzenie Członków został przedłożony porządek obrad liczący 21 punktów, rozszerzony o dwa punkty zgłoszone przez dwie
grupy członków.
Uzupełniony porządek obrad oraz przygotowane do niego materiały zostały udostępnione członkom RSM do wglądu

w Dyrekcji RSM, Administracjach oraz
w Internecie.
Najważniejszym wydarzeniem na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu były wybory członków do Rady Nadzorczej. Na każdej części przeprowadzono
je w sposób tajny, członkowie wybierali
7 członków Rady Nadzorczej, po jednym z każdej Administracji. Kandydatów do Rady zgłosiło się 19, wszyscy
zostali dopuszczeni na wszystkie części
Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia im prezentacji swojej kandydatury.
Rywalizacja była duża, głosy rozkładały się w różny sposób na różnych częściach WZCz. Komisja Skrutacyjna informowała obecnych na zebraniu o ilości głosów oddanych na każdego kandydata.
Podajemy skład Rady Nadzorczej po
ukonstytuowaniu się: mgr inż. Józef
Osmenda – przewodniczący Rady Nadzorczej, mgr Joanna Michalska – zastępca
przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Komisja Rewizyjna:
1. Helmut Hilgner – przewodniczący,
2. mgr Joanna Michalska – członek,
3. Władysław Dryja – członek
Komisja GZM i Kultury:
1. Zbigniew Lis – przewodniczący,
2. mgr Andrzej Pytlok – członek,
3. mgr Jan Stiller – członek
Rada Nadzorcza w ramach dyżuru

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 24-8-24-11 /-15/, fax. 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji
budynków przy ul. Józefa Elsnera 1, 2, 3, 4 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 18.06.2014 r. do dnia 2.07.2014 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-mailem
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. Magazynowa 12, w pokoju 213, do dnia: 15.07.2014 r. do godziny
8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 15.07.2014 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 : 40.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037
000000053600 5415 do dnia 15.07.2014 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.

przyjmuje w każdy I poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do godziny 17.00.
Podajemy ich terminy do końca 2014 r.:
2 czerwca (dyżur już się odbył), 7 lipca, 4
sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia.
Z wielką przyjemnością informujemy,
że pomimo tego że Członkowie RSM na
co dzień nie mają do czynienia ze sprawami dotyczącymi zarządzania Spółdzielnią,
szczegółowymi zagadnieniami czy to
technicznymi, członkowskimi, rozliczeniowymi, księgowymi itp., to wykazali
się pełną znajomością rzeczy, rzeczowością i zrozumieniem spraw spółdzielczych.
Głosowania, a w ich wyniku podjęte
uchwały, zapewniają Spółdzielni dalsze
sprawne funkcjonowanie. Na podstawie
wyników wszystkich głosowań możemy
stwierdzić, że wbrew destrukcyjnym in-

formacjom o spółdzielniach mieszkaniowych i widoczną tendencją w kierunku ich
rozbicia, nasi Członkowie utożsamiają się
ze swoją Spółdzielnią, zależy im na jej
utrzymaniu i dobrym funkcjonowaniu.
Optymistyczny jest fakt, że zdecydowana
większość jest zadowolona z posiadania
lokalu w zasobach RSM. Udzielone Zarządowi absolutorium za 2013 r. mobilizuje do dalszej efektywnej pracy i pozwala
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Za
spokojne i rzeczowe dyskusje, przyjmowane wyjaśnienia i opinie serdecznie dziękujemy. Zapewniamy wszystkich Spółdzielców, że dołożymy wszelkich starań,
aby nasza Spółdzielnia w dalszym ciągu
rozwijała się dla dobra jej Mieszkańców.
Z poważaniem
Zarząd RSM

Zasady korespondencji prowadzonej
drogą elektroniczną
Uprzejmie przypominamy zasady obowiązujące przy prowadzeniu z Rudzką
Spółdzielnią Mieszkaniową korespondencji drogą elektroniczną (e-maile):
1. Odpowiedź merytoryczna zostanie
udzielona tylko i wyłącznie osobie, która
poda imię, nazwisko i adres zamieszkania;
2. Jeżeli osoba nie dopełni ww. obowiązku jej korespondencja jest traktowana
jako anonimowa;
3. Podanie kodu lokalu bez któregokolwiek elementu z punktu 1, tj. bez nazwiska
lub adresu jest również traktowane jako
anonim;
4. Jeżeli korespondencja jest anonimem
– RSM wystosuje na podany adres emailowy informację o tym oraz pouczenie,
że aby otrzymać odpowiedź merytoryczną
należy uzupełnić podane braki w korespondencji;
5.
Pisma przesyłane e-mailem
(prawidłowo) traktowane są identycznie

jak pisma składane drogą tradycyjną tj.
przesłane pocztą lub złożone osobiście
w registraturze czy Administracji.
Zostają wydrukowane i przyjęte do registratury celem nadania numeru korespondencyjnego i poddane normalnej procedurze postępowania jak z pozostałymi
pismami. Jedyna różnica polega na skróceniu drogi pocztowej, ponieważ RSM
odpisuje na e-maile – e-mailem.
W związku z tym prosimy nadawców
e-mailów o oczekiwanie nie na natychmiastową odpowiedź ze strony Spółdzielni,
ale w statutowym terminie. Tych nadawców traktujemy tak samo jak nadawców
składających korespondencję tradycyjnie,
na piśmie, którzy w chwili obecnej stanowią zdecydowaną większość. Nie jest to
zamierzone działanie ze strony RSM.
Traktujemy naszych klientów równo. Wobec wszystkich obowiązują nas terminy
wynikające z k.c. oraz Statutu RSM i tych
na pewno dotrzymamy.

Jubileusz 55-lecia
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Szanowni Państwo!
55 lat temu, w dniu 21 czerwca 1959 r.
odbyło się posiedzenie założycielskie obecnej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zarejestrowano ją zaś w dniu 18 lipca 1959 r.
i od tej pory zaczął „tykać” zegar spółdzielczy, który „chodzi” do dziś.
Piękna tradycja, piękny jubileusz, piękny
okres działalności potwierdzający, że spółdzielczość sama w sobie na trwałe wpisała
się w historię tego kraju. Zresztą idea spółdzielczości nie powstała w Polsce, jest to
ogólnoświatowy ruch, który w większości
krajów bardzo dobrze prosperuje, kwitnie
i rozwija się.
Wszystkim znany jest bardziej lub mniej
problem w poszukiwaniu innych form mieszkaniowych jak chociażby wspólnoty mieszkaniowe. My się z tym zgadzamy, nikomu
nie będziemy utrudniać zakładania wspól-

not. Naszym zdaniem na rynku mieszkaniowym jest miejsce i dla wspólnot, i dla spółdzielni mieszkaniowych.
Nasi Członkowie dobrze znają swoją
Spółdzielnię, wielu z nich mieszka w jej zasobach od początku, wielu przyszło do nas
później, ale uważamy, że spółdzielcze mieszkanie jest wciąż atrakcyjną ofertą na rynku.
Będziemy robić wszystko, aby podtrzymać
tradycję, ale również nie stracić z oka przyszłości, możliwości rozwoju, przemian w samej Spółdzielni. Nie będziemy organizować
żadnych uroczystości, zależy nam na utożsamianiu się Członków i Mieszkańców naszych zasobów z Rudzką Spółdzielnią
Mieszkaniową.
To jest dla nas priorytetowy cel. Osiągamy go naszą rzetelną pracą, kompetencją,
kreatywnością i dbałością o naszego Mieszkańca.
Zarząd RSM

MAKSYMA NA CZERWIEC
„Każdy człowiek jest inny,
jak każde drzewo w lesie.”
Teresa Nietyksza

Wciąż apelujemy
w sprawie zaległości
w opłatach
Wciąż ponawiamy apel do Członków
RSM o regularne opłacanie swoich opłat
należnych Spółdzielni i wciąż , niestety,
dla wielu osób konieczność ponoszenia
wydatków na opłaty za mieszkanie przysłaniają inne wydatki.
A przecież nie ma ważniejszej sprawy
dla człowieka niż posiadanie dachu nad
głową, dlatego tak często dziwi beztroska dłużników przy podchodzeniu do tej
życiowej sprawy, dlatego wciąż uzmysławiamy, jak łatwo można popaść
w długi. „Odpuszczenie” sobie opłaty za
mieszkanie tylko przez dwa miesiące
może doprowadzić do sytuacji, że może
już nie być odwrotu, bo uruchomiona
została lawina – dług, odsetki, wykluczenie, sąd, komornik, eksmisja. Jeżeli
trudno wnieść opłatę za jeden miesiąc
tym bardziej trudno będzie zapłacić dwa
lub więcej „czynszów” wraz z odsetkami
naraz.
Zarząd RSM nie czeka bezczynnie aż
dług narośnie tak bardzo, że uregulować
go będzie można tylko z wartości mieszkania, podejmuje wszystkie przewidziane prawem działania mające na celu odzyskanie należnych jej opłat. Przypominamy, że mamy umowy z firmą windykacyjną MASTA, sukcesywnie kierujemy dłużników do Krajowego Rejestru
Dłużników, prowadzimy co tygodniowe
rozmowy z dłużnikami. Należy tu przypomnieć, że od 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące eksmisji na bardziej rygorystyczne, od tego czasu można dokonywać eksmisji do noclegowni. Wcześniej niektóre eksmisje mogły zostać zablokowane poprzez brak lokalu zastępczego dla osoby wykluczonej z członkostwa w Spółdzielni i nie posiadającej tytułu prawnego do lokalu, dziś już nie jest
to przeszkoda.
Jak widać są to wielotorowe działania, które skutkują albo odzyskaniem
należności, albo mieszkania. Od momentu współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie windykacji przeprowadzonych zostało już kilkadziesiąt eksmisji.
Apelujemy i bardzo prosimy o poważne podejście do swoich zaległości i przemyślenie, czy naprawdę opłaca się wpadać w długi i utracić dach nad głową.
Żeby nie doszło do tak drastycznych sytuacji, Spółdzielnia zawsze jest gotowa
pomóc, proponuje zawarcie ugody co do
spłaty zaległości jak również umożliwia
dokonanie zamiany lokalu. Pozwoli to
na spłatę zobowiązań przez osobę chętną
do zamiany. Bezczynność wobec tego
problemu nie rozwiąże go, a zamiana daje szansę na życie bez zadłużeń. Wszystkie osoby zainteresowane zamianą prosimy o kontakt z Działem CzłonkowskoLokalowym lub Działem Windykacji
Należności.
W tym miejscu Rada Nadzorcza
i Zarząd RSM zapewniają, że do końca 2014 r. nie przewidują zmian opłat
za lokale zależnych od Spółdzielni.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Jubileusz 55-lecia Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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W celu uczczenia 55-lecia naszej Spółdzielni postanowiliśmy zorganizować przyjemną rozrywkę dla wszystkich Mieszkańców Rudy Śląskiej – krzyżówkę, konkurs, quiz oraz trochę aforyzmów, tak po prostu
dla zastanowienia się nad życiem, światem, szczęściem i miłością. Bo właśnie jubileusze mają to do siebie, że składamy sobie życzenia, obdarowujemy prezentami, jesteśmy milsi dla innych, wyciszeni, mniej
zadziorni, mniej zabiegani. Specjalnie dobrane aforyzmy mają pokazać, co jest w życiu naprawdę ważne, do czego warto dążyć, do czego podejść bardziej rozważnie, spokojniej, a nawet aby przewartościować dotychczasowe życie. Jeżeli uda nam się to chociaż w minimalnym stopniu, warto było. ZAPRASZAMY WIĘC DO ZABAWY.

„Człowiek, który nie potrafi kochać, zatracił już swoje człowieczeństwo.”
Anonim

„Jedno jest w życiu szczęście – kochać i być kochanym.” George Sand

JUBILEUSZOWA KRZYŻÓWKA SPÓŁDZIELCY
POZIOMO: 1A. Czyszczenie do błysku
– z błędem, 1K. Córki Danaosa w mitologii greckiej, 2G. Rytm np. marszu, 3A.
Inaczej konwulsje, 3K. Imię żeńskie np. w
Meksyku, 4G. Brak zgody, 5A. Firma kosmetyczna z „n”, 5K. Rodzaj butów, 6G.
Szeroki siad, 7A. Domena ginekologów i
położników, 7K. Alicja bez partnera
9A. Części administracji państwowej, 9K.
Zajmuje się nauką, 11A. Rodzaj zupy,
11K. Członkini afrykańskiej grupy etnicznej 12G. Owoc , 13A. Niezbyt pochlebnie
o kobiecie, 13K. Włoskie imię męskie –
wspak,
14G.
Polska
potrawa
15A. Mała chwila, 15K. Polskie imię żeńskie, 16G. Mniejsze niż ocean, 17A. Mała
Arleta, 17K. „Smaczny” zawód.
PIONOWO: A1. Gatunek jaszczurki,
A11. Modlitwy w intencji zmarłych, B7.
Metropolia Grecji – wspak, C1. Pojęcie
matematyczne – bez „m” C11. Joachim –
polski XIX-wieczny historyk, wybitny
uczony, D7. Mitologiczna grecka waluta

do świata umarłych, E1. Lek na trudno gojące się rany, E11. Rzadkie imię męskie z
błędem, F7. Polskie miasto – wspak, G1.
Specjalista szukający przyczyn choroby,
G11. Stan w USA, I2. Związek chemiczny,
I10. Pracuje jako pomoc, K1. Druga porcja np. zupy, K11. Mlecz, L7. Ścieżka w
lesie, Ł1. Imię żeńskie, Ł11. Ma swoje lata, M7. Hinduski Bóg, N1. Nazwa portalu,
N11. Żeński ….. ze Spychowa, O7. Zwój
np. bawełny, P1. Rozkład na czynniki,
P11. Pojemnik na atrament – bez „k”,
Rozwiązanie – myśl Williama Whartona z dopiskiem „Jubileuszowa Krzyżówka Spółdzielcy” i ze swoim adresem prosimy przesłać lub składać w terminie do 9
lipca 2014 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania jest nagroda
główna i dwie nagrody książkowe.
Życzymy prawidłowych rozwiązań
i szczęścia w losowaniu nagrody.
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Jak zwykle serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Zapewniamy, że nagrody są imponujące. Zadanie polega na odgadnięciu ukrytych słów w chorągiewkach na obrzeżach naszego logo Spółdzielni. Słowa te jednak są niepełne, brakuje
w nich liter. Należy odgadnąć te litery, umieścić je w podanej kolejności. Ułożone w ten
sposób utworzą hasło będące rozwiązaniem konkursu.
Rozwiązanie konkursu z dopiskiem „Jubileuszowy konkurs Spółdzielcy” i ze swoim
adresem prosimy przesłać lub składać w terminie do 9 lipca 2014 r. na adres: Rudzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śląska 1, ul.
Magazynowa 12.
Życzymy prawidłowych rozwiązań i szczęścia w losowaniu nagrody.
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Jubileuszowy Konkurs
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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HASŁO: William Wharton
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„Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście,
tym samym udowadnia
wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart.” C.Goldoni
„O losie człowieka decyduje człowiek.” B.Brecht
„Jeśli kultury nie ma w sercach ludzi, to nigdzie indziej
nie ma jej na pewno.” G.Duhamel
„Sąd da się obalić, przesąd nigdy.” M.Eschenbach.

3. z a p o _ n a n i e

9. p o d z i ę k o w a _ _ a

6. w s p _ _ c z u c i e

„Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem.”
Q.Eniusz

11. p o _ a g a n i e
15. 2 2+ 6 + 33 + 2· 5 + 2 ·3 + 2 =

2. p o _ z a n o w a n i e

„Szczęście nie jest ani dziełem przypadku , ani darem bogów.
Szczęście to coś,
co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.” E. Fromm

8. d z i _ _ e n i e

„Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.”
B.Prus
1. _ _ d z i e j a

„Na szukanie szczęścia warto poświęcić życie.” Stendhal
18. s _ a r t o w a n i e

13. u _ a d a n i e
14. z _ _ y w a n i e

17. r _ t o w a n i e

16. z a p a _ a n i e

„Ludzie powinni się mierzyć duszami a nie kieszeniami.”
A. Świętochowski
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„Złego dobrocią nie naprawisz.” /polskie/

Quiz
Spółdzielczy
1. W którym roku założono Rudzką
Spółdzielnię Mieszkaniową?
a) 1955
b) 1959
c) 1961
2. Ile Administracji wyodrębnionych jest w strukturze RSM?
a) 5
b) 7
c) 8
3. Ile Administracji obejmuje zasoby w więcej niż w jednej dzielnicy?
a) 3
b) 5
c) 7
4. Gdzie w Spółdzielni zlokalizowany jest Punkt Obsługi Klienta?
a) w dyrekcji
b) w Administracjach
c) w dyrekcji i w Administracjach
5. Jak lokator może wyrazić swoją
opinię o Spółdzielni?
a) w ankiecie
b) w zeszycie pochwał i interwencji
c) w ramach przyjęć stron
6. Ilu członków liczy nasza Spółdzielnia?
a) ok. 10.000
b) ok. 17.000
c) ok. 30.000
7. W której Administracji nie ma
wieżowców?
a). w Administracji Nr 1 w Goduli,
b) w Administracji Nr 3 w Rudzie Śląskiej 1
c) w Administracji Nr 7 w Orzegowie
8. Ile jest Osiedlowych Domów Kultury w RSM?
a) 5
b) 6
c) 7
9. Najwyższym organem władzy
w RSM jest:
a) Zarząd
b) Rada Nadzorcza
c) Walne Zgromadzenie Członków
10. Ilu członków liczy Zarząd RSM:
a) 2
b) 3
c) 5
Wszystkie prawidłowe odpowiedzi
należy zaznaczyć stawiając znak „x”
na wybranej literce „a”, „b”, „c”. Prawidłowa odpowiedź na pytanie może
być jedna, dwie lub trzy naraz.
Rozwiązanie z dopiskiem „Quiz
Spółdzielczy” i ze swoim adresem
prosimy przesłać lub składać w terminie do 9 lipca 2014 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział
Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania jest nagroda główna i dwie
nagrody książkowe.
Życzymy prawidłowych rozwiązań
i szczęścia w losowaniu nagrody.
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Tegoroczna „Industriada” w Rudzie Śląskiej okazała się prawdziwym wyzwaniem dla organizatorów. Jeszcze o godzinie 14.00 ulica Kubiny, gdzie mieści się
zabytkowe osiedle Ficinus, przypominała rwący potok. Na szczęście aura była
łaskawa i parę godzin słońca umożliwiło udaną zabawę. Już po raz piąty w całym
województwie śląskim obchodziliśmy Święto Szlaku Zabytków Techniki.

„Industriada” 2014
– Jestem na „Industriadzie” drugi
raz, tym razem z wnuczkiem – mówiła
Dorota Pastuszek z Wirku. – Fajnie
tutaj można spędzić czas, dla każdego
jest coś ciekawego. Najbardziej podobały mi się dmuchańce i tańce – opowiadał 7-letni Kuba. – Mnie najbardziej się podoba robienie listków z cukinii – mówił 6-letni Jeremi. – Poproszę mamę, żeby ze mną tutaj po szkole
przychodziła, bo bardzo mi się tutaj
podoba – dodał.
Na Ficinusie czekał na gości chleb
,,Rudzianin” z Piekarni-Cukierni „Ja-

kubiec”, tradycyjne tuste, orzegowskie krupnioki i kuchnia polowa.
Rudzkie smaki prezentował mistrz
kuchni Michał Kaczmarczyk, który na
tę okazję przygotował nową potrawę.
– Są to m.in. ziemniaki purée, mięso
wieprzowe odpowiednio doprawione
i boczniaki – tłumaczył. – Przy takich
okazjach staram się odkrywać na nowo tradycyjne specjały kuchni śląskiej
i pokazywać nowe sposoby ich serwowania – mówił Michał Kaczmarczyk.
Apetyt na serwowane smakołyki
wzmocniła recytacja fragmentów „Pa-

Na najmłodszych czekały słodkie atrakcje: warsztaty lukrowania pierników i lepienia robotów cukrowych. Dzieci mogły też przygotować wspaniały prezent dla mamy lub babci – makaronową biżuterię.

Jeszcze do końca czerwca mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą składać propozycje
inwestycji do wykonania w 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Gra
idzie o wysoką stawkę, bo w przyszłorocznym budżecie do podziału dla rudzian
przeznaczonych zostało prawie 2,5 mln zł. Obecnie w mieście pełną parą trwa
realizacja inwestycji, o które mieszkańcy wnioskowali w zeszłym roku. W minioną środę przekazano teren budowy dla jednej z nich.

Na co wydać 2,5 mln złotych?
Propozycje projektów do wykonania
w ramach budżetu obywatelskiego może
złożyć każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który ukończył 16 lat. Zgłoszenia
muszą zostać wpisane do specjalnego
formularza, do którego trzeba dołączyć
listę poparcia. Powinno ją podpisać
co najmniej 30 mieszkańców miasta.
Dodatkowo wnioskujący powinien,
w miarę możliwości, oszacować koszt
realizacji proponowanej inwestycji.
Wnioski można składać do 30 czerwca.
Na projekty, które zostaną zrealizowane
w 2015 roku w tej formule, wydzielono
2.375.000 zł.
– Od trzech lat spotykam się z rudzianami, którzy zgłaszają bardzo dobre propozycje inwestycji. Mieszkańcy wiedzą
najlepiej, czego im potrzeba. Co roku do
budżetu miasta staramy się wpisywać
inwestycje, o które w trakcie spotkań

wnioskują. Teraz, dzięki budżetowi obywatelskiemu, mają oni dodatkową możliwość zarządzania miastem – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Z przeznaczonych do dyspozycji
mieszkańców środków, milion przeznaczony został na zadania o charakterze
ogólnomiejskim, czyli służące wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej, a reszta na zadania o charakterze lokalnym,
czyli służące mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Na każdą z nich przypadnie 125 tys. zł. Co ważne, środki z poszczególnych puli lokalnych mogą przypaść na jedną lub kilka inwestycji. Tak
samo będzie w przypadku inwestycji
ogólnomiejskich, gdzie maksymalna
wartość inwestycji do wykonania może
wynieść aż milion złotych.
Po okresie naboru wniosków nastąpi
ich ocena. – Zgłaszane przez mieszkań-

na Tadeusza” dotyczących kulinarów,
którą uraczył słuchaczy Marek W. Judycki.
Najmłodsi uczestnicy „Industriady”
brali udział w warsztatach lukrowania
pierników, lepienia robotów cukrowych i makaronowej biżuterii. Odbył
się również konkurs na najciekawsze
przebranie z wykorzystaniem opakowań po produktach spożywczych.
Szereg atrakcji i degustację pysznych
słodkości przygotowano w Miejskim
Przedszkolu nr 19, które od lat włącza
się w obchody Święta Szlaku Zabytków Techniki. Całej zabawie towarzyszyły występy rudzkich zespołów
artystycznych. Swoje umiejętności
zaprezentowali: „Teatr Scena Muzyczna I LO”, „Mini Promyczki”,
„Promyczki”, „May Day”, Zespół
z Gimnazjum nr 7, „Arabeska”
i „Elektra”. Jak co roku w obchody
włączyła się również paraﬁa ewange-

licka. – Paraﬁa jest nierozerwalnie
związana z Ficinusem, dlatego nie wyobrażam sobie „Industriady” bez naszego udziału – podkreślał ks. proboszcz Marcin Brzóska. Zainteresowani mogli wejść na wieżę kościoła
i podziwiać nie tylko dzwony, ale także pochodzący z 1900 roku zegar.
– Jesteśmy tutaj z mężami i jesteśmy
pozytywnie zaskoczone tym wydarzeniem – mówiły panie Wiesława i Danuta. – Jest dobry, tradycyjny poczęstunek, specjalne precle, można także
kupić ciekawą pamiątkę. Jedynej rzeczy, której nam tutaj brakuje, to ławki,
bo było dużo ludzi, więc trudno było
znaleźć miejsce siedzące – mówiły.
Wiele atrakcji czekało na miłośników „Industriady” również przy Szybie Mikołaj. Tam o każdej pełnej godzinie była uruchamiana elektryczna
maszyna wyciągowa. Na zwiedzających czekała m.in. unikalna wy-

cieczka po historycznej części elektrowni „Mikołaj” sąsiadującej z szybem, warsztaty origami i kącik naukowy.
„Industriada” jest Świętem Szlaku
Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. To jedyny tego typu festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej.
Impreza promuje unikalny w skali
kraju turystyczny szlak, który zrzesza
najciekawsze
obiekty
związane
z przemysłowym dziedzictwem regionu. Reprezentują one tradycję górniczą, hutniczą, energetykę, kolejnictwo, łączność, produkcję wody oraz
przemysł spożywczy. Na tej liście
znajduje się także kolonia robotnicza
„Ficinus” w Rudzie Śląskiej, która powstała w 1867 roku dla pracowników
kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Pomysł „Industriady” został zainspirowany niemieckim wydarzeniem o nazwie ExtraSchicht”, organizowanym od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry. I edycja „Industriady” odbyła się 12 czerwca 2010 roku. Liczba
uczestników tego święta wyniosła blisko 29 tysięcy. IV edycja Industriady
z 2013 roku zgromadziła już 75 tysięcy osób.
AS

ców propozycje muszą dotyczyć gruntów
i obiektów należących do miasta – przypomina prezydent Dziedzic. Informacje
dotyczące własności gruntów dostępne
są na stronie internetowej: http://rudaslaska.geoportal2.pl/start.php. Dodatkowo
w Biurze Obsługi Mieszkańców UM został uruchomiony specjalny punkt informacyjny, gdzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Tam też można pobrać wszystkie wnioski. Dostępne
są one również w wersji on-line na stronie internetowej miasta.
Weryﬁkacja wniosków zostanie zakończona w połowie sierpnia. Z kolei do
20 sierpnia opublikowany zostanie wykaz inwestycji, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zakwaliﬁkowały
się do kolejnego etapu. Specjalną kartę
do głosowania będzie mógł wypełnić
każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku życia. Będzie można oddać
trzy głosy: jeden na inwestycję o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na projekty dzielnicowe. – Głosowanie na zadania, które będą realizowane w przyszłym roku, będzie trwało do 10 września
– mówi Agnieszka Gładysz, naczelnik
Kancelarii Urzędu Miasta. – Ogłoszenie
zwycięskich projektów nastąpi pod ko-

niec trzeciego kwartału tego roku – wyjaśnia.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to druga tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie
Śląskiej. Przypomnijmy, że już w zeszłym roku rudzianie decydowali, na co
wydać 2 mln zł z miejskiej kasy w roku
2014. W głosowaniu na zgłoszone przez
mieszkańców projekty udział wzięło
wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. Pod głosowanie zostało poddanych 27 projektów,
które zgłosili mieszkańcy. Ostatecznie
wybrali oni 9, które są realizowane
w tym roku.
Pierwsza z wybranych przez rudzian
inwestycji – remont zabytkowej kapliczki św. Józefa przy ul. Kaczmarka – została ukończona pod koniec kwietnia.
Natomiast w lipcu ma się zakończyć renowacja parkietu hali MOSiR-u w Halembie. – W tym roku z inicjatywy mieszkańców w Rudzie Śląskiej powstać mają
jeszcze tereny rekreacyjne na osiedlu
„Paryż” oraz park aktywności rodzinnej
w Bykowinie przy ul. Plebiscytowej. Dokumentacja projektowa dla obu zadań
jest już gotowa, natomiast aktualnie
w drodze przetargu wybierani są wyko-

nawcy robót – informuje prezydent
Dziedzic. Z kolei 11 czerwca przekazany został teren budowy pod realizację
wybiegu dla psów w Parku Dworskim
w Nowym Bytomiu. Ma on być gotowy
na początku sierpnia. W tym tygodniu
rozpoczną się zaś roboty przy remoncie
nawierzchni terenu przy ul. Joliot-Curie.
Zakończenie tych prac nastąpi do końca
lipca.
Obecnie miasto jest w trakcie wyłaniania ﬁrmy, która wykona teren zielony
wraz z żywopłotem i ławeczkami przy
ul. 1 Maja 318-326. Opracowywana jest
również dokumentacja projektowa dla
budowy parkingów w tym rejonie. Prace
związane z tą inwestycją ruszą na przełomie III i IV kwartału tego roku. Ponadto rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybrukowania i oświetlenia ul.
Cichej w Bielszowicach. Realizację robót budowlanych w ramach tego zadania
przewidziano na przyszły rok. – Mam
nadzieję, że te inwestycje spełnią oczekiwania mieszkańców. Liczę też na to, że
równie ciekawe pomysły zostaną zgłoszone w tym roku – podkreśla prezydent
Dziedzic.
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W „Szybie Mikołaj” przygotowano „wystrzałowy kącik naukowy”, połączony z miniwykładami, pokazami oraz warsztatami praktycznymi.
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Policjanci z komisariatu w Rudzie nie muszą już wstydzić się miejsca, w którym
pracują! W ostatni piątek oficjalnie przenieśli się do nowej siedziby, w której
warunki pracy są na miarę XXI wieku. Do nowego posterunku przy ul. Mickiewicza 2 przeprowadziło się 40 policjantów i 3 cywilów.

Nowoczesny komisariat
Komisariat w Rudzie dotychczas
mieścił się w budynku obok Muzeum
Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka. Obecnie został przeniesiony do
willi, gdzie dawniej urzędowała prokuratura. – Warunki w budynku przy
Wolności 26, mówiąc dyplomatycznie,
były złe: szatnie w piwnicy, ubikacja
poza budynkiem komisariatu, ciasnota, szkody górnicze – to w skrócie problemy, z jakimi na co dzień musieli
borykać się policjanci – mówi Krzysztof Piechaczek, rzecznik prasowy
rudzkiej policji.
Dzięki przeniesieniu policji do nowej siedziby, poprawił się komfort
pracy policjantów i obsługiwanych
petentów. Budynek został nie tylko
wyposażony w nowy sprzęt biurowy,
ale także w windy i toaletę dla osób
niepełnosprawnych. Prace remonto-

we, dzięki którym willa została przystosowana do nowych potrzeb, były
prowadzone przez ostatnie dwa lata.
Wcześniej, w latach 2009-2010, jej
renowację wykonało miasto. Jej koszt
wyniósł około 2,5 mln zł.
– W wielu miastach aglomeracji katowickiej w komisariatach oraz komendach miejskich i powiatowych,
warunki pracy były nie do zaakceptowania – wyjaśniał Krzysztof Jarosz,
Śląski Wojewódzki Komendant Policji. – Budynki były stare, zniszczone.
Obywatel wchodząc do takiego komisariatu albo komendy policji, widział
przede wszystkim brudne ściany, połamane meble, niewłaściwe wyposażenie techniczne i czasem sfrustrowanego policjanta. To powodowało, że ten
pierwszy kontakt z policją nie do końca był przyjemny. Nasze działania,

Policjanci z Rudy Śląskiej wprowadzili się w do wyremontowanego za ponad 2 mln zł zabytkowego
budynku. Budynek z czerwonej cegły został wzniesiony przez Ballestremów, miejscowych potentatów
przemysłowych, dla głównego inżyniera kopalni Brandenburg.

1266 m ścieżki, 10 urządzeń sprawnościowych, 15 elementów siłowych, zróżnicowana rzeźba terenu i otoczenie Lasów Borowskich – to wyzwanie dla tych, którzy kochają aktywny wypoczynek, ale przede wszystkim dbają o swoje zdrowie.
Już niebawem w Rudzie Śląskiej powstanie ścieżka zdrowia wraz z siłownią terenową. W miniony piątek odbyło się otwarcie ofert na budowę tej inwestycji.

10 hektarów dla zdrowia
Budowa ścieżki zdrowia z siłownią
napowietrzną została ujęta w tegorocznym budżecie miasta, w którym bardzo
dużo miejsca w zestawieniu wydatków
inwestycyjnych poświęcono zadaniom
związanym ze sportem i rekreacją. –
Obok inwestycji drogowych i termomodernizacji placówek oświatowych
to właśnie zadania związane ze sportem i rekreacją są tymi kluczowymi.
Mieszkańcy, czy to podczas spotkań,
czy też przy okazji składania propozycji do budżetu obywatelskiego, wskazywali potrzebę realizacji takich inwestycji – zaznacza Grażyna Dziedzic.
Trasa ścieżki rozpoczyna się naprzeciw bramy stadionu lekkoatle-

tycznego przy Szkole Podstawowej
nr 15 w dzielnicy Halemba, przebiega wzdłuż ogrodzenia boiska i skręca
w stronę lasu, gdzie prowadzi śladem istniejących leśnych ścieżek
spacerowych. Na 1266 metrach zostanie ustawionych 10 urządzeń do
wykonywania ćwiczeń sprawnościowych. Do dyspozycji spacerowiczów
będzie m.in. ścianka sprawnościowa,
drabinka pozioma, równoważnia
prosta, poręcze gimnastyczne czy
sześciokąt wielofunkcyjny. Urządzenia te służą do wspinania, zwisania,
podciągania – ćwiczenia różnorodnych umiejętności ruchowych i mięśni.
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które prowadzimy od szeregu lat w ramach modernizacji czy standaryzacji,
mają w ogóle całkiem zmienić wyobrażenie o polskiej policji – dodał
generał.
Komendant podkreślał też, że
oprócz policyjnych budynków zmieniają się też sami funkcjonariusze,
którzy są profesjonalistami, są lepiej
przygotowani i wykształceni. Służby
mundurowe dążą też do tego, by być
pozytywnie nastawione do obywateli.
– Musi to być robione w godnych warunkach, które licują z powagą policji
państwowej jako administracji – zauważył komendant Jarosz.
– Życzę wszystkim tym, którzy będą
pracować w tym komisariacie, żeby ta
nowa siedziba była dla Was chlubą –
mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.
– Cieszę się, że będziecie mogli w godnych warunkach służyć mieszkańcom
naszego miasta. To dzisiaj podniosła
chwila, bo nareszcie komisariat pierwszy będzie funkcjonował w siedzibie
na miarę XXI wieku – dodała.
Przypomnijmy, że w lutym 2013 roku nieruchomość przy ul. Mickiewicza 2 została przekazana przez władze
miasta w trwały zarząd Komendy
Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
Dzięki temu uzyskano teren o powierzchni 2.080 m kw. wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 608,85
m kw. i kubaturze 3.963,15 m sześć.
W okresie od października 2012 do
września 2013 roku trwały prace projektowe oraz wykonywane były prace,
na realizację których nie było wymagane pozwolenie na budowę, m.in.
roboty malarskie, tapetowanie ścian,
układanie glazury.
Pozwolenie na budowę zostało wydane we wrześniu 2013 r. W ramach
tego przedsięwzięcia inwestycyjnego

utworzono nowy parking pokryty
kostką brukową, wybudowano dwustanowiskowy budynek garażowy
oraz wyremontowano garaż. W budynku administracyjnym zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb poszczególnych komórek jednostki, wykonano instalację elektryczną i niskoprądową, utworzono strefę wejściową,
wykonano drenaż opaskowy i izolację
ścian fundamentowych. Wykonano
także oznakowanie zewnętrzne, zgodne
z wytycznymi Programu Standaryzacji
Komend i Komisariatów Policji. Prace
budowlane zakończono w maju 2014
roku. Koszt adaptacji obiektu wraz z wyposażeniem wyniósł 2 245 792 zł,
w tym 363 736 zł ze środków Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.
Jak wynika ze sprawozdania rudzkiej policji za 2013, w Rudzie Śląskiej
jest coraz bezpieczniej – w ubiegłym
roku mniej osób zginęło w wypadkach drogowych, spadła liczba przestępstw w siedmiu głównych kategoriach oraz polepszyła się skuteczność

w wykrywaniu narkomanii. Znacznie
zmalała także liczba wypadków drogowych na rudzkim odcinku DTŚ.
W roku 2013 w porównaniu z rokiem
poprzednim w Rudzie Śląskiej odnotowano dużo mniej rozbojów, bójek,
kradzieży pojazdów, kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Było ich przeszło o 500 mniej niż w roku 2012. Znacznie zmniejszyła się
liczba przestępstw kryminalnych,
która w 2013 roku wynosiła ponad
3600, z kolei rok wcześniej sporo ponad 4000. Rudzcy policjanci mogą
pochwalić się też bardzo wysokim
wskaźnikiem w wykrywaniu przestępstw w 7 podstawowych kategoriach. W odniesieniu do roku 2012,
gdzie ich wykrywalność wyniosła 43
proc., wskaźnik ten wzrósł do 48,7
proc., co przewyższa średnią wojewódzką o 10 proc. Policja potrafi także lepiej przeciwstawiać się narkomani, mimo że w porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2013 odnotowano
więcej przestępstw w tym zakresie.
KP

W projekt ścieżki zdrowia została
wkomponowana również siłownia terenowa. Tuż obok boiska szkolnego
zostanie zamontowanych 15 urządzeń. Na każdym z nich będą mogły
ćwiczyć jednocześnie dwie osoby.
Znajdzie się tam m.in. wyciąg górny,
który wzmacnia mięśnie barkowe,
grzbietu i ramion oraz surfer do ćwiczeń mięśni pasa biodrowego nóg i rąk.
Siłownia zostanie wyposażona również w piechura – biegacza, prasę
nożną, motyla, twistera i steppera
oraz wioślarza. Pod tymi nazwami
kryje się szereg możliwości ćwiczeń
poprawiających ogólną kondycję organizmu, wpływających korzystnie
na układ krążenia, serce i płuca. Przy
każdym urządzeniu znajdować się będzie specjalna tablica z instrukcją jak
korzystać z danego urządzenia.
Na ścieżkę zdrowia będzie można
wybrać się całą rodziną. Tuż obok siłowni zaprojektowano plac zabaw,

zapewniający zajęcie dzieciom w czasie, gdy rodzice korzystać będą z siłowni. Dla najmłodszych zostanie
przygotowana piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki i bujawki sprężynowe.
– Teren siłowni i placu zabaw zostanie ogrodzony, jak również objęty monitoringiem wizyjnym – zapewnia
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Ponadto na terenie siłowni zostaną umieszczone również tzw.
elementy małej architektury: ławki,
stojak na rowery i kosze na śmieci –
dodaje naczelnik.
Na budowę ścieżki zdrowia wraz
z siłownią napowietrzną zarezerwowano w budżecie miasta 450 tys. zł.
W ostatni piątek odbyło się otwarcie
ofert, z początkiem lipca planowane
jest rozpoczęcie prac budowalnych.
Termin zakończenia robót to 2 miesiące od przekazania terenu budowy.
Ścieżka zdrowia z siłownią napowietrzną to jedna z wielu inwestycji

sportowo-rekreacyjnych zaplanowanych na ten rok. Ponad 4,3 mln zł kosztowała rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch w Orzegowie, z którego już korzystają mieszkańcy, a uroczyste otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. 1 mln zł w tegorocznym budżecie przewidziano na
odnowienie Parku im. A. Kozioła
w Rudzie. Przy Gimnazjum nr 9 wybudowane zostanie boisko, a przy dwóch
szkołach podstawowych powstaną nowe place zabaw w ramach programu
„Radosna Szkoła”. Wybudowane zostaną również cztery nowe boiska
w Wirku, Rudzie, Kochłowicach i Halembie. Ponadto w Parku Strzelnica
w Bielszowicach rozpoczęła się budowa placu zabaw. Nowe miejsca rekreacji powstaną także na osiedlu „Paryż”
w Goduli oraz w „starej” części Bykowiny. Dwie ostatnie inwestycje realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego. 
IM

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

Do nowego posterunku przy ul. Mickiewicza 2 przeprowadziło się 40 policjantów i 3 cywilów.
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Setne urodziny
rudzianki

Przewóz
chorych
z opieką
medyczną
w Polsce i Europie
REALIZUJEMY:
• Nieodpłatne przewozy
na podstawie zleceń lekarskich
• Odpłatne przewozy zamawiane
prywatnie
• Obsługa przychodni Lekarzy
Rodzinnych

Pani Franciszka Lewko jest rodowitą kochłowiczanką.

Foto: MS

DOM OPIEKI
PENSJONAT SENIOR
Wpis do rejestru wojewody śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

Całodobowa opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi i osobami
w podeszłym wieku
• pobyt dzienny
• opieka krótkoterminowa
• opieka długoterminowa
– 5 posiłków dziennie
– terapia zajęciowa.
41-710 Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, tel. 32 340-40-20

www.cateringroma-net.pl

REKLAMA reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Pani Franciszka Lewko, mieszkająca w Kochłowicach,
obchodziła w środę (4.06.) setne urodziny. W kościele pw.
Trójcy Przenajświętszej odbyła się msza święta w intencji
solenizantki, w której udział wzięła najbliższa rodzina.
– Kiedyś była bardzo pracowita oraz hojna – podzieliłaby
się ostatnim groszem. Ogląda także dużo programów w telewizji, słucha radia i jest bardzo światowa – mówiła jedna
z córek solenizantki. Pani Franciszka do dziś ma dużo energii. Jako mała dziewczynka rozpoczęła edukację w kochłowickiej szkole, wychowując się w domu pełnym sióstr
i braci. Później pracowała jako dróżniczka na kolei. Swoją
żywotność odziedziczyła po matce, która dożyła wieku 103
lat. Na pytanie, czy dobrze się czuje, pani Franciszka odpowiada: – Muszę się dobrze czuć, nie mam wyjścia. Solenizantce życzymy kolejnych stu lat!
Magdalena Szewczyk

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI
ZDROWOTNEJ

10-lecie RUTW

Rudzki senior

Złote gody

13 czerwca w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie odbyła się uroczystość złotych godów. Tego dnia wyróżnienia z rąk prezydent Grażyny Dziedzic odebrało 18 par. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy
satysfakcji z kolejnych lat życia spędzonych razem.

Anna i Hubert Dzionskowie.

Barbara i Rafał Kołodziejowie.

Edeltrauda i Adam Środowie.

Elżbieta i Edward Mozlerowie.

Elżbieta i Stefan Fuglerowie.

Gertruda i Józef Rzepkowie.

Gizela i Norbert Wienckowie.

Helena i Jerzy Błochowie.

Helena i Mieczysław Kryczkowie.

Klara i Alojzy Szymurowie.

Klara i Lucjan Szmaniowie.

Krystyna i Jan Kowalscy.

Lidia i Stefan Wolszczakowie.

Łucja i Henryk Wernerowie.

Małgorzata i Zygmunt Malajkowie.

Maria i Bernard Potempkowie.

Stefania i Stanisław Porwolowie.

Renata i Bernard Czajowie.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta, która odbyła
się w MCK-u.
Foto: SH

By się rozwijać, by miło spędzić czas, by czuć
się potrzebnym – powody do tego by zostać członkiem Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są
różne. A placówka czeka z otwartymi drzwiami na
każdego już od dziesięciu lat. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu w czwartek (12.06.) w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty odbyła
się specjalna uroczystość.
Jubileusz 10-lecia Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął się sesją Rady Miasta.
W trakcie uroczystości wręczono tytuł „Zasłużony
dla Miasta Ruda Śląska” Teresie Chudziak – prezes
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– Uniwersytet pod kierownictwem pani Teresy
Chudziak jest prężnie działającą organizacją, dającą grupie ponad 300 słuchaczy poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość realizacji pasji życiowych – odczytywała laudację Cecylia Gładysz,
przewodnicząca Komisji Kultury.
– Naszym celem nie jest wyłącznie rozwój indywidualnych zainteresowań. My się naprawdę wiele
uczymy, spędzamy czas aktywnie – trzymamy się
starożytnej maksymy głoszącej, że w zdrowym ciele
zdrowy duch. Uprawiamy więc aerobik wodny czy
nordic walking. Ale dzięki wspólnie spędzonemu
czasowi także się integrujemy. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w naszych zajęciach – mówiła
odbierając tytuł Teresa Chudziak.
W trakcie uroczystości nie zabrakło podziękowań i wspomnień.
– Od dziesięciu lat Ruda Śląska jest miastem uniwersyteckim, bo mamy właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku – mówiła Grażyna Dziedzic. – Stało
się tak dzięki prezes Teresie Chudziak, która odchodząc na emeryturę oznajmiła, że ma jeszcze bardzo
dużo sił i chce założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dała przy tym słowo, że będzie to jedna z najlepszych i najprężniej działających tego typu placówek. Pani Teresa oczywiście tego słowa dotrzymała – podkreślała prezydent.
Uroczystość swoim wykładem uświetnił profesor Jan Miodek, który mówił m.in. o gwarze śląskiej, gdyż to właśnie nią powitała go prezes
RUTW.
– W Rudzie Śląskiej słychać gwarę najbardziej
wyraźnie, dlatego że jest to taka kwintesencja Śląska przemysłowego. Gwara tu jest tak wyrazista, że
z pewnością nie zaginie przez długie lata – zaznaczył profesor.W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia „Kamrata Rudzkiego”. Otrzymali
je słuchacze RUTW: Stefan Czerny, Joanna Bromowska, Irena Krząkała, Zygmunt Garba, Małgorzata Urbańczyk oraz Krystyna Niestrój. Na zakończenie natomiast swoimi umiejętnościami popisali
się słuchacze uniwersytetu. Wystąpił bowiem teatrzyk UTW – z przedstawieniem pt. „Ale to już
było” oraz chór.
SH
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Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Paweł Węgrzyk
syn Ewy i Krystiana
ur. 6.06. (3350 g i 51 cm)

Alicja Marcińczyk
córka Bożeny i Michała
ur. 8.06. (3650 g i 55 cm)

Magdalena Bomba
córka Doroty i Sebastiana
ur. 5.06. (2700 g i 47 cm)

Agata Górniok
córka Moniki i Marcina
ur. 7.06. (3720 g i 61 cm)

Oliwia Tomaszko
córka Sandry i Aleksandra
ur. 8.06. (3640 g i 56 cm)

Filip Fus
syn Honoraty i Tomasza
ur. 7.06. (3600 g i 56 cm)

Paulina Tomanek
córka Anny i Wojciecha
ur. 11.06. (3250 g i 53 cm)

Oskar Hrynasz
syn Magdaleny i Radosława
ur. 9.06. (3300 g i 54 cm)

Maksymilian Wawoczny
syn Sabiny i Bogdana
ur. 11.06. (3120 g i 53 cm)

Lena Zatorska
córka Kingi i Tomasza
ur. 10.06. (3200 g i 57 cm)

Dominik Janecki
syn Iwony i Krzysztofa
ur. 10.06. (3000 g i 53 cm)

Nadia Dulnik
córka Barbary i Mateusza
ur. 11.06. (3695 g i 57 cm)

Mikołaj Maciejewski
syn Danuty i Marka
ur. 11.06. (3500 g i 56 cm)

Adam Kidula
syn Agaty i Adriana
ur. 10.06. (4400 g i 56 cm)
REKLAMA

Marcel Kuś
syn Doroty i Michała
ur. 6.06. (3310 g i 55 cm)

Patrycja Studnik
córka Barbary i Dawida
ur. 11.06. (3300 g i 54 cm)

Karolina Bąk
córka Katarzyny i Rafała
ur.9.06. (3430 g i 53 cm)
OGŁOSZENIE

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

Baran – Jeśli dobrze zaplanujesz najbliższe
dni, to spędzisz czas wspaniale. Odzyskasz siły,
zrelaksujesz się i oddasz się miłości. Mimo tego
co będzie się działo, nie zapominaj o pracy, teraz
możesz osiągnąć sukces.
Byk – Nie opędzisz się od zaproszeń na wspólne wyjazdy wakacyjne czy imprezy. Planety pomogą Ci poukładać relacje z ukochaną osobą
i bliskimi. Jeśli jesteś samotny, możesz nawiązać
ciekawą znajomość.
Bliźnięta – Planety Ci sprzyjają i gwarantują,
że już wkrótce wszystko zmieni się na lepsze.
Uwierz w siebie, zainwestuj w modny wygląd
i ani przez chwilkę nie myśl o swoich niepowodzeniach.
Rak – Planety będą sprzyjać podróżom i spotkaniom. Przed Tobą czas obfitujący w nieoczekiwane wydarzenia. Rozmawiaj z ważnymi dla
Ciebie osobami, teraz uda Ci się osiągnąć to, na
co od dawna liczysz.
Lew – Przed urlopem uporaj się z trudnymi
sprawami, a potem baw się i odpoczywaj. Pamiętaj, aby zadbać także o zdrowie. Planety postarają
się o to, byś wakacje spędził w miłym towarzystwie i miał pieniądze na zachcianki.
Panna – Planety sprawią, że będziesz bardziej
uczuciowa niż zwykle, a nawet na chwilę pogrążysz się w świecie wspomnień. Żyj tym co tu i teraz – czeka Cię wspaniały urlop i wakacyjna miłość.
Waga – Nie martw się wszystkim na zapas. Zaplanuj swój urlop, wybierz się do biura podróży
i spakuj walizki. Rozluźnij się i pozwól sobie na
wakacyjne szaleństwa, a dni będą bardzo udane.
Skorpion – Praca i obowiązki przestaną być
takie ważne i znajdą się na drugim planie. Teraz
całą swą uwagę poświęcisz na dobrą zabawę.
Uważaj, bo do urlopu jeszcze daleko, a szef będzie Ci patrzył na ręce.
Strzelec – Planety będą zachęcać do wyciszenia się i odpoczynku. Możesz nie mieć teraz
ochoty na wyjazdy i spędzanie czasu w tłumie.
Zajmij się sobą i swym zdrowiem, zregeneruj siły.
Koziorożec – Działaj szybko, a jeszcze przed
urlopem masz szansę uporać się z pracą. Czas
sprzyja załatwianiu spraw urzędowych, a weekend poświęcisz randkom. Możesz teraz usłyszeć
gorące wyznania miłości.
Wodnik – Planety sprzyjają miłości i dobrej
zabawie. Podczas urlopu rób to, co Ci w duszy
gra, a dzięki temu poczujesz, że życie ma sens.
Sprawy zawodowe również będą ważne, możesz
osiągnąć sukces.
Ryby – Dbaj o siebie, wysypiaj się i jedz zdrowe posiłki. Twój organizm potrzebuje regeneracji. Ciesz się życiem i nie myśl tyle o obowiązkach – one raczej nie uciekną.
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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

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl | tel. 32 248-60-97

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem
na okres 9 lat części nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Parkowej
(teren parku dworskiego) z przeznaczeniem
pod działalność handlowo-gastronomiczną.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną terenu o łącznej powierzchni 147 m² obejmującego część nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Parkowej, oznaczonej
numerem geodezyjnym: 2711/215 o powierzchni 147 m2 w tym 97 m2
grunt pod obiektem i 50 m2 grunt pod ogródek gastronomiczny.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka położona jest na
terenie oznaczonym w planie symbolem ZP1 tj. tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod parki, ogrody, zieleńce. Działka położona jest na terenie objętym
w planie strefą „K” ochrony krajobrazu.
Wywoławcza stawka czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi (netto): 7,80 zł w tym:
– 5,30 zł – grunt pod obiektem wykorzystywanym na działalność gastronomiczno – handlową tj. 67,95% stawki wywoławczej,
– 2,50 zł grunt pod ogródek gastronomiczny tj. 32,05% stawki wywoławczej, przy czym poza sezonem tj. od miesiąca października do
kwietnia stawka czynszu pod ogródek gastronomiczny wynosi 10 zł +
należny podatek VAT.
Cena stawki czynszu najmu 1m² gruntu zostanie pomnożona przez
powierzchnię najmu tj. 147 m² a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
W okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy stawka netto
czynszu na czas budowy obniżona zostanie o 50 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 211
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i stronie internetowej – Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do 18.07.2014 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium najem – Park Dworski” (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet czynszu za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 227), tel. 32 244-90-00 wew. 2270.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
murowany, Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin lok.

93,46 m2
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
Ruda Śląska-Wirek
7.07.2014 r.
1.
(4 p.+k. + łaz. inst. gazowa, ogrzewanie c.o. 6,95 zł/m2 1.200 zł
ul. Kąpielowa 15/4 (*)
godz. 10.45
+ wc)
gazowe (piec wielofunkcyjny)
2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Nowary 33/14

40,50 m2
(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod-kan,
ogrzewanie piecowe, wc na
klatce schodowej

3.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Sienkiewicza 11/6

87,35 m2
(3 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
7.07.2014 r.
inst. gazowa, ogrzewanie
4,33 zł/m2 1.200 zł
godz. 12.00
piecowe, wc na klatce
schodowej

4.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2
(2 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, wc na 3,41 zł/m2
klatce schodowej

700 zł

7.07.2014 r.
godz. 13.15

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Wesoła 5a/3

38,16 m2
(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, wc na 3,15 zł/m2
klatce schodowej

700 zł

7.07.2014 r.
godz. 13.30

6.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 60/11

35,00 m2
(1 p. + k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, wc na
klatce schodowej

700 zł

7.07.2014 r.
godz. 14.30

4,33 zł/m2

3,41 złm2

700 zł

7.07.2014 r.
godz. 11.30

(*) – zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji zabezpieczającej,
w wysokości 12-krotnego miesięcznego wylicytowanego czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 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)
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 11 lipca 2014 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 14 lipca 2014 r. (data wpływu
wadium 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. 242-01-33, 242-01-75 wew. 743.
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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie:ul. Noworudzkiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking samochodowy, ul. Cegielnianej i Porannej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze, ul. Wyzwolenia, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
ogródek rekreacyjny, ul. Stefana Żeromskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod budowę
nowego garażu,ul. Wolności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany,
ul. Orzegowskiej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem na cele składowo-magazynowe.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod grunt przyległy do posesji na okres do 1 roku, ks. Ludwika Tunkla, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany na okres do 1 roku, Sikorek, które zostaną oddane
w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, Sikorek, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne, Wireckiej, Wyzwolenia, Wiejskiej, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego – garażu nr 01 usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska, ul. Wojska Polskiego 2, Czarnoleśniej 6, 6a stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

 Dojazd do klienta! Pożyczka do
25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 514-516-767,
728-874-276.
 Kompleksowe remonty mieszkań, profesjonalnie i solidnie. Tel.
602-445-909, repostor@poczta.fm.
 Gładzie bezpyłowo, malowanie, kafelkowanie. Tel. 694-331-152.
 Domofony, tel. 500-540-743.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.

 Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2,
95 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

 Bielszowice, 60,5 m2, 130 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Bykowina – OKAZJA sprzedam 73
m2, 159 tys. GABRIEL, tel. 607-706692.
 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2,
89 tys., I piętro. GABRIEL, tel. 607706-692.

Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54
m2, 86 tys., w kamienicy. GABRIEL, tel.
607-706-692.
 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-0628.
 Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w
Goduli 36 m2. Cena do negocjacji. Bez
pośredników. Tel. 666-349-881.

 Sprzedam piekarnię. Tel. 519311-550.

Do wynajęcia pomieszczenia
biurowe. Tel. 519-311-550.
 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie
w Goduli, na parterze. Tel. 601-875010.
 Do wynajęcia kawalerka w Goduli, I
p. Tel. 601-875-010.


Do wynajęcia mieszkania, Nowy
Bytom, Niedurnego 45. Tel. 725-144808.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.


Wirek, dwupokojowe, 37 m2, 83
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Do wynajęcia lokal – Kochłowice
(rynek) 60 m2. Tel. 661-434-292.

 NOWE domy szeregowe od 105
m2, od 265 tys. w Kochłowicach
i Kłodnicy. www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691-523055.


Do wynajęcia dwupokojowe
mieszkanie w wieżowcu (Nowy Bytom). 1200 zł + media. Tel. 603-576374.


Cykliniarskie. Tel. 601-480-719.
Kasperek.
 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty.
Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Jednopokojowe, 40 m2, 43 tys., Ruda
1. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 39 m2, 79 tys., Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

Usługi stolarskie. Tel. 604-974-

 Trzypokojowe, 60 m2, 129 tys., Wirek. LOKATOR, tel. 793-396-040.


Cyklinowanie, Kuśmierski. Tel.
501-281-222.

 Trzypokojowe, 55 m2, 1 piętro, Bykowina. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL


Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLocum.pl. Tel. 600-445-053.


540.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię części – Warszawa, Syrena.
Tel. 515-533-560.


Kochłowice, nowy dom, 138 m2,
590 tys., www.ANEL.pl, tel. 501-239405.

 Jednopokojowe, 32 m2, 67 tys., I piętro, Sztolniowa. LOKATOR, tel. 793396-040.

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

 Zamienię na mieszkanie w Halembie
lub sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze w Leśnej koło Olesna. Piękna
okolica: lasy, woda. Tel. 601-923-505.

 Kupię ogródek działkowy w Rudzie Śląskiej 1. Może być zaniedbany. Tel. 668-451-046.


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

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel.
507-572-625.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, KOMAR, RYŚ i inne,
oraz części. Tel. 515-533-560.

 Wirek, jednopokojowe, 34 m2, 70
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!

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

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 70 m2,
czteropokojowe, niskie opłaty, Wirek.
Tel. 513-126-441.

 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa, ryczałt, KPiR na cele obrotowe,
inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących wszystkich przychodów, na
stracie, dochód na oświadczenie,
szybka decyzja, tel. 32 253-90-23,
795-406-305.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

MOTORYZACJA

 Bezpośrednio sprzedam M-3, 50 m2,
ul. Bzów. Cena 137 tys. Tel. 605-989765.

Do wynajęcia dwupokojowe częściowo umeblowane mieszkanie – Bytom Szombierki, 38 m2. Cena 550 zł +
media/mc). Tel. 607-219-491.
 Sprzedam mieszkanie 44 m2 – Bytom, cena 88 tys., III p., po remoncie, lub
wynajmę (650 zł + media/mc, umeblowane). Tel. 607-219-491.

Do wynajęcia mieszkanie Czarny
Las pokój + kuchnia. Tel. 510-852-718,
535-396-793.

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

 Sprzedam ogródek działkowy-Godula tel. 608-641-243 po 15.00.

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

 A masz pilne wydatki? Gotówka do
25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 728-874-276,
660-220-700.

 Wirek M-2, 24 m2, 58 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

WYNAJEM

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

 Ekspres gotówkowy! Pożyczymy do
25.000 zł. Proﬁ Credit, tel. 517-457-077,
32 230-39-74.

 Sprzedam M-3 Halemba, parter, tel.
663-473-320.

LOKAL

USŁUGI

 Bykowina M-4, 60 m2, 140 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.

DZIAŁKI. KOM.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Posiadłość dochodowa
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
Bliźniak Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Ruda
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-4 Ruda Śl.-Ruda
M-4 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Wirek
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-2 Mikołów-centrum
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż
wynajem

Zabrze Makoszowy

207/1881 m2
252/680
250/682
240/508
pow. od 814 m2
pow. od 956 m2
37 m2
35 m2
35 m2
40 m2
43 m2
43 m2
43 m2
47 m2
48 m2
50 m2
51 m2
52 m2
55 m2
57 m2
55 m2
76 m2
70 m2
78 m2
95 m2
113 m2
38 m2
47 m2
39 m2
38 m2
39 m2
167 m2
137 m2
137 m2
180 m2
37 m2
200 m2
51 m2
2010 m2
2010 m2

1022 m2

800 000 zł
780 000 zł
460 000 zł
499 000 zł
65 000 zł
75 000 zł
85 tys. zł
75 tys. zł
95 tys. zł
135 tys. zł
65 tys. zł
99 tys. zł
159 tys. zł
120 tys. zł
109 tys. zł
140 tys. zł
129 tys. zł
147 tys. zł
85 tys. zł
140 tys. zł
143 tys. zł
195 tys. zł
199 tys. zł
205 tys. zł
198 tys. zł
69 tys. zł
110 tys. zł
900 zł/m-c
1000 zł/m-c
1100 zł/m-c
950 zł/m-c
260 tys. zł
275 tys. zł
2 800 zł/mc
5900 zł/m-c
600 zł/m-c
55 tys.
149 tys.
600 tys. zł
10 tys. zł/mc

120 tys. zł

KĄCIK ADOPCYJNY


Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-669-630.
 Skup samochodów na części. Tel.
603-534-003, 32 275-05-47.

PRACA
 AAA zatrudnię miłe panie wiek 1835. Tel. 790-543-125.
 Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem – wysokie
wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501055-565, proszę dzwonić w godzinach
9.00-14.00.
 Higienistka stomatologiczna szuka
pracy. Tel. 731-711-957 po 20.00.
 Pomogę w opiece nad osobą starszą.
Tel. 730-333-552.
Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do warsztatu samochodowego
Auto Service TOBOŁA, tel. 32 248-7912, 508-281-989.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda ŚląskaWirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468787.
 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Spotkajmy się w miłej atmosferze w
prywatnym mieszkaniu, Ruda Śląska.
Tel. 790-543-125.

AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny

Franek to malutki około 2-letni
psiak o bardzo pogodnym charakterze. Jest miły, spokojny i zgadza się z
innymi psami. Franek to bardzo fajny
psiak zarówno do mieszkania w bloku
jak i domu z ogrodem. Chętnie zamieszka z innym psem bądź dziećmi.
Kontakt w sprawie adopcji, tel. 510268-586.

ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00
zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śl. przy ul. KAMIENNEJ 38b
– cena wywoławcza: 55 700 zł,
wadium: 5 570 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, –
pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,49 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0109
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: 3
2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
– cena wywoławcza: 54 700 zł,
wadium: 5 470 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania,
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,70 m²
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice
Ilość kondygnacji: 5
Piętro: parter
Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu
można oglądać w dni robocze w terminie od 17 czerwca 2014 r. do 9 lipca 2014 roku,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości Administracji
„ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, która udzieli
również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 8 lipca 2014 r. (wtorek) – decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050
1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny
nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi
w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny
legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym
zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników
Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Obrońców Pokoju
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o pow. 1309 m2 , położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Obrońców Pokoju, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi: 2902/118 o powierzchni 235 m2, 2904/118 o powierzchni
1074 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00028213/6.
Dział III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą
Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działki nr 2902/118 i 2904/118 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu MN1). Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się
z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości ok. 200 m
od ulicy Edmunda Kokota, posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt
jest porośnięty drzewami oraz krzewami. Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd
z drogi publicznej ul. Obrońców Pokoju. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału
Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od krawędzi
jezdni ul. Obrońców Pokoju.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 45.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 16.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 9.07.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 2.250,00 zł z dopiskiem „zaliczka – ul. Obrońców Pokoju” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat czterech
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.01.2014 r. oraz 25.03.2014 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze rokowań z przeznaczeniem pod
budowę garaży murowanych są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej, obręb Kochłowice, k.m. 1 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9
(w dziale trzecim wpisane są służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę
3016/160; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczone numerami geodezyjnymi:
a) 3582/160 o powierzchni 23 m2, 		
b) 3583/160 o powierzchni 22 m2,
c) 3584/160 o powierzchni 22 m2,
d) 3585/160 o powierzchni 24 m2,
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska działki
stanowią teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1), położone są w sąsiedztwie zabudowy garażowej,
mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych; posiadają regularny kształt zbliżony do
prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ulicy Łukowej, w związku z czym Gmina Miasto Ruda Śląska na działce nr
3016/160 o powierzchni 426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową, ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na
rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu nr: 3582/160, 3583/160, 3584/160 i 3585/160.
Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych nieruchomości
wynosi 1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie z VAT jest
płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Każdy z wyłonionych w drodze rokowań nabywców nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 1.020,00 zł wraz z VAT przed zawarciem umowy notarialnej.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań wynoszą:
– dla działki nr 3582/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3583/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3584/160 – 800,00 zł,
– dla działki nr 3585/160 -– 800,00 zł.
Ceny osiągnięte w rokowaniach stanowić będą podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 5% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. Pierwszą
opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne
wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Rokowania odbędą się w dniu 22.07.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 15.07.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 40,00 zł z dopiskiem
„zaliczka – ul. Łukowa działka nr …” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu – pokój nr 13
i 14 – w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00
wew. 2231.

SPORT
Piłka nożna – IV liga – grupa I

Awans Grunwaldu!
Wynikiem 3:1 skończyło się sobotnie (14.06.) spotkanie Grunwaldu Ruda Śląska z Zielonymi Żarki. Zwycięstwo halembian przypieczętowało ich
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Gospodarze od początku spotkania ambitnie zaatakowali i taka posta-

wa dość szybko przyniosła efekty. Już
w siódmej minucie meczu zamieszanie w polu karnym wykorzystał Szczypior, który zdołał dobiec do piłki i uderzyć tak, że futbolówka odbiła się od
murawy i wylądowała tuż pod poprzeczką. „Zieloni” dalej grali swoje i

w 29. minucie podwyższyli prowadzenie – po rzucie rożnym najpierw uderzył Szpoton, ale wtedy piłka odbiła
się od słupka. Skuteczną dobitką popisał się jednak Kot i było 2:0. Ostatnie
zdanie w tej części gry nie należało
jednak do Grunwaldu. Goście zdołali
bowiem tuż przed przerwą strzelić
bramkę kontaktową – w 39. minucie
Turowski wykorzystał wrzutkę z rzutu
rożnego i strzałem zza linii 16 metrów

Mistrz IV ligi śląskiej grupy I w sezonie 2013/2014.
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umieścił piłkę w siatce. Końcowy wynik spotkania został ustalony w doliczonym czasie gry. Dreszer wychodził
sam na sam z bramkarzem, tuż za jego
plecami było jeszcze dwóch obrońców
– ściągnął on wszystkich w swoją stronę i podał piłkę do wbiegającego Ciołka, który strzałem umieścił futbolówkę w siatce i sprawił, że mecz zakończył się rezultatem 3:1.
– Jeśli się nie mylę, to po raz czwarty wprowadzam drużynę Grunwaldu
do trzeciej ligi. Mam nadzieję, że tym
razem na dłużej – mówił po spotkaniu
Teodor Wawoczny, prezes i trener
Grunwaldu Ruda Śląska. – Myślę, że
jakieś wzmocnienia muszą być, bo teraz w zespole grało w zasadzie tylko
12 piłkarzy – zapowiedział.
Grunwald Ruda Śląska
– Zieloni Żarki 3:1 (2:1)
Grunwald: Soldak – Oswald,
Szpoton (kpt), Wolek, Łęcki – Ciołek, Maciongowski, Dreszer, Szczypior – Kot, Wróblewski
Trener: Teodor Wawoczny

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Wygrana z wiceliderem
Wynikiem 4:2 zakończył się sobotni
(14.06.) mecz, w trakcie którego Slavia
Ruda Śląska podejmowała liczącą się
w walce o awans do III ligi rozgrywek
drużynę Górnika Piaski.
Mecz zaczął się idealnie dla rudzian.
Najpierw po rzucie rożnym piłkę głową
do siatki wpakował Zalewski. Następnie
po kontrataku zagranie wzdłuż bramki
Witora wykorzystał M. Rejmanowski,
doprowadzając do wyniku 2:0. Przed
przerwą rudzianie zaliczyli jeszcze jedno celne trafienie – po kilku strzałach
Witora w polu karnym, do wybitej piłki
dobiegł Szaton i strzałem z bliska zdobył bramkę. Na chwilę przed przerwą za
faul czerwoną kartką został ukarany
Gancarczyk. Nerwy puściły też Metowi,
który za kłótnie z sędzią zobaczył dwie
żółte kartki i od tego momentu gospodarze zmuszeni byli grać w dziewiątkę.

Na początku drugiej połowy meczu
bramkę strzelili goście, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej i gola nie
uznał. By utrzymać na boisku odpowiednią liczbę młodzieżowców trener
Piotrowicz zdecydował, by między
słupkami Frankego zastąpił Botor. Ten
kilkukrotnie dobrze interweniował, jednak w końcu zmuszony był wyciągnąć
piłkę z własnej siatki – bramkę samobójczą strzelił bowiem Puschhaus. Gospodarze, chociaż na początku meczu
bardzo dobrze radzili sobie w dziewiątkę, to z upływem kolejnych minut opadali z sił. Przyczyniła się do tego także
kontuzja strzelca drugiej bramki dla Slavii, który chociaż przebywał na boisku,
nie był w stanie włączyć się w akcje. Taki stan rzeczy wykorzystali przyjezdni,
którzy po zamieszaniu w polu karnym
strzelili bramkę na 3:2. Zawodnicy Sla-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

Rezerwy GKS-u lepsze
Nie zaskoczył zespół Uranii Ruda
Śląska w ostatnim spotkaniu tego sezonu. Kochłowiczanie odnieśli szóstą
porażkę w tej rundzie – tym razem
uznając wyższość rezerw GKS-u Tychy.
Urania dobrze rozpoczęła to spotkanie. Już w piątej minucie meczu
Barciaga uderzył z ostrego kąta – piłka przeszła przez ręce bramkarza,
jednak z linii bramkowej zdołali ją
wybić jeszcze obrońcy tyszan. Po
chwili gola zdobyli goście – sędzia
bowiem podyktował rzut karny, który
skutecznie wyegzekwował zawodnik

GKS-u. W 30. minucie przyjezdni
zwiększyli swoje prowadzenie – piłkę wysokim lobem posłał do bramki
strzeżonej przez Pardelę jeden z tyszan. Gospodarze mieli szanse przed
końcem pierwszej połowy zdobyć
bramkę kontaktową, ale po uderzeniu
Zawiszy bramkarz zdołał sparować,
a dobitka Barciagi okazała się być za
lekka. Jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą część zmagań po
raz kolejny piłkę w siatce zdołali za
to umieścić goście, którzy po dośrodkowaniu strzałem z bliska zdobyli
gola.

Rudzianie zagrali do ostatnich minut.

vii zagrali jednak do końca i w doliczonym czasie gry zdołali strzelić jeszcze
jedną bramkę – rzut karny wykorzystał
Zalewski.
Slavia Ruda Śląska
– Górnik Piaski 4:2 (3:0)

Początek drugiej połowy należał do
tyszan. To oni dłużej utrzymywali się
przy piłce i kreowali grę. W końcu
bramkę, honorową jak się później
okazało, strzelili także kochłowiczanie – piłka po rzucie rożnym wykonanym przez Zawiszę wpadła do siatki.
Po raz ostatni w tym spotkaniu wystąpił Tomek Mikusz, który kończy
karierę. Urania natomiast po nieudanej rundzie rewanżowej kończy ten
sezon na ósmym miejscu.
Urania Ruda Śląska
– GKS II Tychy 1:3 (0:3)
Urania Ruda Śląska: Pardela,
Baran, Gabryś, P.Grzesik, R.Grzesik, Zawisza, Mikusz, Kolasa, Zalewski, Żak, Barciaga
Trener: Stanisław Mikusz

Slavia Ruda Śląska: Franke –
Met, M. Rejmanowski, Zalewski,
Puschhaus, Kowalik, Moritz, Witor, Szaton, Gancarczyk, Piwczyk
Trener: Marek Piotrowicz
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Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Na koniec
porażka

Porażki w ostatniej kolejce tego
sezonu doznał Wawel Wirek. Rudzianie ulegli w sobotę (14.06.) na
wyjeździe Siemianowiczance Siemianowice Śląskie 1:0.
Ekipa z Wirku dobrze rozpoczęła to spotkanie. Już na początku
meczu stanęła ona przed szansą na
objęcie prowadzenia. Nie zdołała
jednak jej wykorzystać – K. Kałużny podał do Luxa, ale ten z pięciu metrów źle trafił w piłkę i ostatecznie futbolówka poturlała się
tuż obok słupka. To co nie udało
się rudzianom wyszło za to gospodarzom, którzy uderzeniem na dalszy słupek pokonali Gawlika i objęli prowadzenie.
Druga połowa meczu w wykonaniu obu zespołów wyglądała
zdecydowanie słabiej. Wawel Wirek w trakcie tych 45 minut zdołał
oddać tylko jeden celny strzał. Akcje gospodarzy także rozbijane były przed polem karnym i ostatecznie wynik w drugiej odsłonie pojedynku nie uległ zmianie.
– Ten mecz to tak naprawdę nieudane zakończenie udanego sezonu. Faktycznie z Siemianowiczanką zagraliśmy nie najlepiej. Akcje
wyglądały dobrze, ale tylko do 16.
metra. Później brakowało pomysłu. Ostatecznie jednak zajęliśmy
piąte miejsce na koniec sezonu, co
stanowi dobry rezultat – mówił
trener Wawelu Wirek Jarosław
Zajdel.
Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie
–Wawel Wirek 1:0
Wawel Wirek: Gawlik – Pyc,
Piętoń, Cholewa, Kałużny K. –
Rutkowski, Balcerak, Kałużny
G., Bujałkowski – Jaromin –
Lux;
Trener: Jarosław Zajdel

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Komplet punktów
Smak zwycięstwa na zakończenie
sezonu pozwolili zakosztować swoim
kibicom piłkarze Jastrzębia Bielszowice. Chociaż bielszowiczanom udało się w sobotę (14.06.) pokonać rezerwy Rozwoju Katowice, to w trakcie całego sezonu uzbierali oni raptem
13 punktów i zajęli ostatnie miejsce
w tabeli, w związku z tym czeka ich
spadek do niższej klasy rozgrywek.
Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, tak i w meczu z Rozwojem
bielszowiczanie stwarzali sobie okazje do strzelenia bramki, ale mieli problemy z ich wykorzystaniem. Goście

także stawali przed szansą strzelenia
gola, jednak w tych najbardziej dogodnych okazjach pudłowali. W końcu w 86. minucie sędzia dopatrzył się
faulu i podyktował rzut karny na korzyść gospodarzy. Skutecznie wyegzekwował go Tomasz Łukasik, dając
swojej drużynie komplet punktów.
Jastrząb Bielszowice
– Rozwój II Katowice 1:0 (0:0)
Jastrząb Bielszowice: Śmigała –
Kaczmarek, Koniorczyk, Skudlik,
Sikora, Szynol, T. Łukasik, J. Łukasik, Kubiak, Henisz, Magiera
Trener: Damian Malujda
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Piłka nożna

Lekkoatletyka

Księża kontra urzędnicy
Chociaż głośnego dopingu nie brakowało, to nie wynik był najważniejszy. W sobotę (14.06.) na boisku przy
Szkole Podstawowej nr 36 w Orzegowie odbył się specjalny mecz, w którym
zmierzyli się księża i urzędnicy. Górą
z pojedynku wyszli przedstawiciele
magistratu, którzy wygrali 8:6. Impreza
to jeden z elementów obchodów Dni
Proﬁlaktyki. – Dobra zabawa była najważniejsza. Do momentu rozpoczęcia
spotkania chcieliśmy wygrać, ale później cieszyliśmy się, że przeżyliśmy –
żartował ksiądz Ryszard Nowak, proboszcz paraﬁi św. Michała Archanioła
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. – Księża
byli bardzo trudnym i wymagającym

Uczniowskie
igrzyska

przeciwnikiem, ale udało nam się im
sprostać. Najważniejsza była dobra zabawa. Cieszymy się, że tyle osób przyszło nam kibicować. To pokazuje, że taką inicjatywę warto kontynuować –
podkreślał Marcin Lis, główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Ruda Śląska.
Drużyna księży: ks. Ryszard Nowak, Ks. Sebastian Mandrysz, ks.
Mateusz Dziurowicz, ks. Mariusz
Dronszczyk, ks. Mariusz Dołęgowski.
Drużyna Urzędu Miasta: Rafał
Rak, Rafał Frank, Marcin Lis, Bogusław Szczęsny, Krzysztof Biały, Sebastian Kincer, Bogusław Waćko.

Obie drużyny zostały uhonorowane przez prezydent Grażynę Dziedzic złotymi medalami.

Akrobatyka sportowa

Zapasy

Srebro dwójki żeńskiej

Reprezentantki KPKS-u Halemba rywalizowały z 28 zespołami z całej Polski.

Kolejne sukcesy rudzkich akrobatów! W dniach 14-15 czerwca w Zielonej Górze rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego
w Akrobatyce Sportowej. W zawodach bardzo dobrze zaprezentowały
się reprezentantki KPKS-u Halemba, które rywalizowały aż z 28 zespołami z całego kraju. Mimo tak

Złoto Natalii Strzałki

Foto: KPKS Halemba

Natalia Strzałka w Wałbrzychu nie zaznała smaku porażki.

silnej
konkurencji
zespołowi,
w skład którego weszły Dominika
Bryła i Oliwia Szafran udało się stanąć na podium – dziewczęta zajęły
drugie miejsce i tym samym zdobyły
srebrny medal w zmaganiach dwójek dziewcząt. Zawodniczki szlifują
swoje umiejętności pod okiem trenerki Doroty Kies.

Natalia Strzałka potwierdza swoją
dominację na matach krajowych.
W dniach 13-15 czerwca w Wałbrzychu rozegrano turniej w zapasach
kobiet w ramach ﬁnałów XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży –
Dolny Śląsk 2014. Faworytką rywalizacji w kategorii do 70 kg była zawodniczka ZKS-u SLAVIA Ruda

Foto: ZKS SLAVIA Ruda Śląska

Śląska Natalia Strzałka. Rudzianka
nie zawiodła oczekiwań trenerów
i kibiców, pokonując zdecydowanie
kolejno: Magdalenę Radom z Agrosu
Żary, Paulinę Roman z CementuGryf Chełm, Wiktorię Urgacz z Unii
Racibórz i Hadigę Saeed Ali z Granicy Gdańsk, wywalczyła złoty medal.
Gratulujemy!!!

Upalna środa (11.06.) była dniem
XXVI Lekkoatletycznych Igrzysk
Sportowych. Zmagania tradycyjnie już
odbyły się w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15 w Rudzie Śl.Halembie. W lekkoatletycznej rywalizacji uczestniczyło 650 uczniów ze
szkół podstawowych oraz 215 gimnazjów.
– Rudzka młodzież po raz kolejny
pokazała swoje bardzo duże możliwości uzyskując doskonałe rezultaty
w tych wyjątkowo trudnych warunkach
atmosferycznych. Tak liczny udział
młodych sportowców dobrze świadczy
o pracy rudzkich nauczycieli, którzy
potraﬁą zmobilizować uczniów do aktywności ﬁzycznej. Chwała organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów w tak wielu konkurencjach.
Mimo skromnej bazy treningowej nasi
trenerzy potraﬁą prawidłowo „szlifować” objawiające się talenty lekkoatletyczne – mówił August Jakubik,
rudzki utramaratończyk, który prowadził środowe igrzyska.
Przy upalnej pogodzie uzyskano
wiele wartościowych rezultatów,
w tym rekordy Igrzysk, które ustanowili Dawid Lisoń ze Szkoły Podstawowej nr 6 na dystansie 60 m z czasem
8:05 oraz Klaudia Lepa z Gimnazjum
nr 9 na dystansie 400 m z czasem
1:03:75.
Inne wartościowe rezultaty uczniów
szkół podstawowych to: Wiktoria
Grzegorczyk SP 31 – 600 m – 1:57:26
( klasa V), Oliwia Toboła SP 20 – 150
m –25:62 (klasa III), Paweł Gania SP
24 – skok w dal – 4,80 m (klasa V),
Marcin Mazurkiewicz SP 21 – 60 m –
8:00 (klasa VI), Krzysztof Szychta
SPS 15 – 300 m – 43:18 (klasa VI).
Natomiast w gimnazjach: Natalia
Łęcka G-9 – 100 m – 13:17, Wiktoria
Synowiec G-1 – 400 m 1:04:66.
RP
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HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322 56 11
e-mail: info@klimalux.pl

•
•
•

montaż klimatyzacji,
wentylacji, urządzeń
chłodniczych
serwis gwarancyjny,
pogwarancyjny
duży wybór,
atrakcyjne ceny
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chemię budowlaną
materiały izolacyjne
cegły, pustaki, bloczki
kostkę brukową, palisady, obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i suﬁtowe z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria
folie budowlane
ASNYM
płyty OSB
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tynki, farby
RTEM!
TRANSPO
materiały sypkie
materiały metalowe

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom 605-555-280

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

www.klimalux.pl
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Lekkoatletyka

Medale młodzików

Natalia Zawronek była najszybsza w biegu na 300 metrów.

Foto: arch.

Łucznictwo

Grotowcy znów na podium
Sobota, 7 czerwca, była bardzo
pracowita dla młodych łuczniczek
i łuczników UKS-u „Grot”, którzy
jednocześnie w dwóch miejscach
poddali sprawdzianowi swoje aktualne umiejętności strzeleckie.
Młodziczki i młodzicy wystartowali w Zabierzowie w kolejnej
edycji Zawodów Łuczniczych
o Puchar Wsi Krakowskiej. Najwięcej radości przysporzyła Justyna Wyciślik, która osiągając rekordowe 655 pkt. (315 pkt. na odległości 40 m oraz 340 pkt. na odle-

głości 20 m) zwyciężyła w kategorii „młodziczka”. Na trzecim stopniu podium zawody ukończył
Marcel Pilarek, startujący w kategorii „młodzik”, który osiągnął
286 pkt. na odległości 40 m i 310
pkt. na odległości 20 m, czyli zdobyciu łącznie 596 pkt. Sebastian
Ziętek, w tej samej kategorii wiekowej, zajął piątą pozycję, strzelając
w sumie 553 pkt., w skład których
weszły: 265 pkt. na odległości 40 m
oraz 288 pkt. na odległości 20 m.
W kategorii „młodziczek starszych”
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Po rozegranych w ubiegłym tygodniu mistrzostwach Śląska juniorów młodszych i juniorów, z których reprezentanci TL Pogoń Ruda
Śląska przywieźli 16 medali, czas
przyszedł na młodzików. W sobotę
(14.06.) najmłodsi adepci królowej
sportu walczyli na stadionie Budowlanych Częstochowa skąd
przywieźli do domu kilka medali.
Najwartościowszy rezultat i złoty
medal w biegu na 300 metrów
(40,51) zdobyła Natalia Zawronek
poprawiając rekord życiowy o prawie sekundę. Jest to najlepszy rezultat w Polsce na chwilę obecną
w kategorii młodziczek i bardzo dobry prognostyk przed Mistrzostwami Polski Młodzików, które rozegrane zostaną w Zielonej Górze.
– Przed biegiem ogromnie się
stresowałam, zresztą tak jak zawsze. Moja trenerka jednak wierzyła, że wszystko będzie dobrze. Kiedy wystartowałam nie myślałam już
o niczym, chciałam tylko jak naj-

szybciej znaleźć się na mecie, przy
okazji poprawić „życiówkę” i miałam nadzieję, że to da upragnione
podium. Na mecie zobaczyłam czas,
w który początkowo nie mogłam
uwierzyć. Dałam z siebie wszystko
i trochę czasu mi zajęło dojście do
siebie. Teraz nie zostaje nic innego
jak tylko trenować do mistrzostw
Polski. Ten medal to prezent dla
mojego taty – 40 sekund na 40 urodziny – mówiła podopieczna Katarzyny Czyż.
Bardzo dobrze spisały się skoczkinie wzwyż zdobywając odpowiednio – Justyna Dragan złoto
a Sara Siedlaczek brązowy medal.
Obie zawodniczki zaliczyły wysokość 145 cm. Brąz zdobyła także
poprawiając
rekord
życiowy
(16,49) Klaudia Lepa w biegu młodziczek na 100 metrów przez płotki
oraz sztafeta 4x100 metrów dziewcząt w składzie: Jagoda Białek, Karolina Jasik, Natalia Zawronek
i Klaudia Lepa.

Patrycja Boniek, strzelając na odległości 50 m 262 pkt., do których
dorzuciła 304 pkt. na odległości 30
m, czyli łącznie 566 pkt w ostatecznej klasyfikacji zawodów uplasowała się na wysokim czwartym
miejscu, pozostawiając w pokonanym polu wiele bardziej doświadczonych zawodniczek. Karolina
Skawińska dzięki zdobyciu łącznie
526 pkt., w skład których weszły
249 pkt. (na odległości 50 m) oraz
277 pkt. (na odległości 30 m), zajęła
ostatecznie ósmą pozycję.
Dokładnie w tym samym czasie
reprezentacja juniorów młodszych
UKS-u „Grot” udała się do Wrocławia, gdzie wystartowała w II

Rundzie Ogólnopolskiego Turnieju
Klasyfikacyjnego Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych. Mateusz Porębski zakończył zawody na
drugim miejscu. Osiągnął to dzięki
zdobyciu ogółem1194 pkt., w skład
których weszły: 280 pkt. (odległość 70 m) + 302 pkt. (odległość
60 m) + 290 pkt. (odległość 50 m)
+ 322 pkt. (odległość 30 m). Seweryn Gandor w ostatecznej klasyfikacji wrocławskiego turnieju uplasował się na ósmej pozycji, strzelając kolejno: 281 pkt. (odległość 70
m) + 280 pkt. (odległość 60 m) +
254 pkt. (odległość 50 m) + 312
pkt. (odległość 30m), czyli łącznie
1127 pkt.

20 medali
ratowników

Ponad 140 zawodników z całego kraju rywalizowało w XLVIII Letnich Mistrzostwach
Polski w Ratownictwie Wodnym. Wśród 21
zawodników reprezentujących śląski WOPR
znaleźli się zawodnicy z Rudy Śląskiej: Marta
Skudlik, Magdalena Skudlik, Anna Nocoń,
Aleksandra Spodzieja, Cezary Ksiądz i Klaudiusz Matura, którzy w znacznym stopniu
przyczynili się do zdobycia przez śląski oddział tytułu Drużynowego Mistrza Polski,
gdyż zdobyli aż 20 medali.
Multimedalistką została Anna Nocoń zdobywając łącznie 12 medali: 10 w konkurencjach indywidualnych (sześć złotych, trzy
srebrne, jeden brązowy) oraz 2 (jeden srebrny,
jeden brązowy) wraz z Aleksandrą Spodzieją
i koleżankami z Katowic w wyścigach sztafetowych. Ania ustanowiła również dwa rekordy
Polski juniorek. Te osiągnięcia pozwoliły naszej zawodniczce wywalczyć tytuł mistrzyni
Polski w kategorii junior oraz wicemistrzyni
Polski w kategorii OPEN.
Trzykrotnie na podium stanęły Magdalena
i Marta Skudlik. Marta przywiozła ze Szczecina trzy złote medale i ustanowiła rekordy Polski w kategorii młodzik, dzięki czemu została
mistrzynią Polski w tej samej kategorii wiekowej. Magda wywalczyła komplet medali i ustanowiła nowy rekord Polski juniorów młodszych w konkurencji na 100 m w ratowaniu
manekina w płetwach, co dało jej tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii junior młodszy.
Po jednym srebrnym i brązowym medalu
zdobył Cezary Ksiądz. Ten zawodnik zajął
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (kat.
młodzik). Wysokie miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów zajmowali również Aleksandra Spodzieja (6. na 100 m w konkurencji ratownik, 5. w rzucie liną) oraz Klaudiusz Matura (5. na 100 m w ratowaniu manekina w płetwach i na 200 m w konkurencji superratownik,
6. na 100 m w ratowaniu kombinowanym).
REKLAMA

Sportowy rozkład jazdy:
Piłka nożna
21 czerwca, sobota
stadion przy ul. Sosinki 1 – mecz pomiędzy KS „Slavia Ruda Śląska”
a KS Górnik Zabrze z okazji jubileuszu
95-lecia działalności rudzkiego klubu.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk



AUTORYZOWANY SALON I SERWIS

Łaziska Górne, ul. Leśna 1
Tel. salon: 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl

REKLAMA

Rugby
21 czerwca, sobota, godz. 10.00
Burloch Arena, finałowy turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7.
Finały przewidziane są na godzinę 14.00. natomiast o godzinie 18.00
odbędzie się mecz pokazowy, w trakcie którego K.S. Rugby Ruda Śląska
podejmować będzie reprezentację Śląska.
21 czerwca, sobota, godz. 10.00-16.00
Burloch Arena, Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży

reklama@wiadomoscirudzkie.pl

Rolkarstwo
21 czerwca, sobota, godz. 17.00 – 21.15
plac Jana Pawła II, Ruda Śląska Nightskating.
W trakcie imprezy odbędą się pokazy rolkowe.
Na godzinę 19.45 planowana jest przerwa i odwiedziny na otwarciu
“Burloch Areny”, czyli toru do jazdy szybkiej na rolkach.
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Honoratka
Świętochłowice-Centrum, ul.Katowicka 30a, tel/fax 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl, sklep@meblekochlik.pl, czynne pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-14.00

Salon prowadzi również sprzedaż mebli wykonywanych na indywidualne
zamówienie we własnym zakładzie stolarskim. Firma „Meble Kochlik” posiada
profesjonalne maszyny i urządzenia do produkcji mebli, pozwalające na stworzenie
kuchni do zabudowy, szaf, sypialni, garderób odpowiadających wymaganiom
każdego Klienta. Elastyczność produkcji pozwala na uzyskanie urozmaiconego
wzornictwa mebli i ich bogatej kolorystyki, które towarzyszą doskonałym
materiałom, z których są wykonywane.
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