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– W godzinach wieczornych 14 lip-
ca doszło do niebezpiecznego zdarze-
nia. 56-letni pacjent oddziału chirur-
gicznego, zaczął być agresywny, stwa-
rzając niebezpieczeństwo zarówno 
wobec pozostałych pacjentów, jak 
i personelu medycznego. Wdrożyliśmy 

Strzały w rudzkim szpitalu 
odpowiednie procedury, przede 
wszystkim informując policję o zaist-
niałej sytuacji. Od tego momentu to 
policja przejęła działania – mówił dr 
Adam Furmaniuk ze Szpitala Miej-
skiego podczas konferencji prasowej. 
– O godzinie 21:45 otrzymaliśmy zgło-

Z poniedziałku na wtorek, w rudzkim szpitalu rozegrały się dramatyczne sceny. 56-letni  pacjent oddziału 
chirurgicznego zachowywał się agresywnie. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie i próbowała interwenio-
wać.  Gaz i pałka policyjna okazały się mało skuteczne. Użyto broni, oddając dwa strzały. Agresywny mężczyzna 
zmarł na stole operacyjnym, około godz. 2:30.
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szenie dotyczące jednego z pacjentów 
hospitalizowanych w Szpitalu Miej-
skim w Rudzie Śląskiej-Goduli. Był po 
zabiegu operacyjnym, po czym wy-
szedł z łóżka, dewastując pomieszcze-
nia. Poinformowano nas, że pacjent 
przebywa w kuchni oddziału neurolo-
gicznego, jednak po przybyciu na 
miejsce policjantów, już go tam nie by-
ło  – tłumaczy podinspektor Andrzej 
Gąska, ofi cer prasowy Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach. 

To właśnie ze szpitalnej kuchni męż-
czyzna zabrał dwa noże. Policjanci 
znaleźli także ślady krwi, którymi kie-
rowali się, próbując znaleźć agresyw-
nego pacjenta. Mężczyzna znajdował 
się na klatce schodowej, gdzie krzyczał 
i stwarzał niebezpieczeństwo. 

– Pacjent zaatakował policjantów, 
a ci próbowali obezwładnić go gazem 
łzawiącym, a także pałką policyjną. 
Gdy pojawiła się sytuacja zagrożenia 
życia, mundurowi użyli broni – dodaje 
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ofi cer prasowy.  Oddano dwa strzały  
w nogę, po drugim pacjent padł na zie-
mię. Mężczyzna trafi ł na stół opera-
cyjny, ale nie udało się go uratować. 
Zmarł około godziny 2:30 w nocy.

– Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci 
tym zdarzeniem. Przede wszystkim 
myśleliśmy o niebezpieczeństwie w ja-
kim znaleźli się pacjenci i personel. 
Dzięki temu, że ofi cerowie policji zain-

terweniowali,  uniknęliśmy poszkodo-
wanych ze strony pozostałych pacjen-
tów – dodał dr Furmaniuk.

Sprawą zajmuje się teraz prokura-
tura – sekcja zwłok ma wyjaśnić 
przyczyny zgonu 56-latka. Być może 
uda ustalić się również co było powo-
dem agresywnego zachowania ru-
dzianina.

Magdalena SzewczykAgresywny pacjent przebywał na oddziale chirurgicznym. Foto: MS

Na pytania dotyczące zdarzenia odpowiadał dr Adam Furmaniuk Foto: MS
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W październiku ubiegłego roku pisaliśmy o wykonawcy, który zainspirowany szlakiem moderny w  Katowi-
cach oraz możliwościami jakie dają nowe technologie postanowił wybudować domy inne niż wszystkie. Nowo-
czesne, proste i energooszczędne – takie jest właśnie Osiedle Bocianie. Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu 
przykładowy budynek. Niegdyś obiekt marzeń i wielu planów – dziś stał się rzeczywistością. 

Biuro sprzedaży:  
Bartłomiej Marciniak 530-699-988
Maciej Dziura 791-401-424 
www.osiedle-bocianie.pl | e-mail: biuro@salvus.nieruchomosci.pl

Dom to jednorodzinny, dwukondy-
gnacyjny budynek o powierzchni cał-
kowitej 205 m2. Parter domu składa 
się z pokoju dziennego z otwartą 
kuchnią, gabinetu, łazienki, spiżarni, 
garderoby, garażu i kotłowni. Na pię-
trze znajdują się trzy pokoje, dwie 
garderoby i łazienka. Jednak to, co 
wyróżnia te domy spośród wielu in-
nych tego typu obiektów, to jakość 

Tu możesz uwić 
swoje gniazdo
zastosowanych materiałów. Cel jaki 
przyświecał wykonawcy był bowiem 
jasny – użycie materiałów najwyższej 
klasy przy zachowaniu wyjątkowo ni-
skiej ceny. Właśnie tego udało się do-
konać. Powstał dom wolnostojący 
w cenie bliźniaka. Domy budowane 
są na działkach o wielkości od 600 do 
1000 metrów kwadratowych. Docelo-
wo ma ich powstać 11. Na obecnym 

Materiał użyty do wykonania fasady to Tekno-
AmerBlok. 

Okna znajdujące się na dole budynku wyposażo-
no w rolety (część z nich jest automatyczna). 

Elementy z drewna sosnowego podkreślają no-
woczesny charakter i estetykę budynku. 

Ściany zostały wzniesione z bloczków betonu 
komórkowego Ytong Forte produkowanych 
z surowców naturalnych. Ich skład decyduje 
o zdrowotności materiału. Cechuje je wysoka 
wytrzymałość oraz izolacyjność termiczna – po-
wolne oddawanie ciepła. 

Dach został pokryty dachówką Brass Tegalit. 

etapie inwestycji, istnieje możliwość 
wprowadzenia zmian przez przy-
szłych właścicieli.

A dla kogo jest to miejsce? Dla 
tych, którzy mają dość sąsiadów za 
ścianą. Okolica jest cicha i spokojna, 
ale stąd jest tylko 5 km od zjazdu na 
autostradę A1 oraz 3 km od drogi DK 
81 (Wisła-Katowice). Właśnie w tę 
stronę rozbudowują się Katowice. 

Blisko do pracy mają stąd także 
mieszkańcy Halemby czy Kochłowic, 
a przystępne ceny sprawiają, że tak 
naprawdę jest to miejsce dla każdego. 
– Zapraszamy do oglądania nieru-
chomości, przestrzegamy jednak, że 
po obejrzeniu tego domu nic innego 
nie będzie sie już podobać – powie-
dział nam z uśmiechem pomysłodaw-
ca i wykonawca – inż. Piotr Leks. 

Dopełnienie bryły budynku stanowi orynnowa-
nie fi rmy Rukki – trwałe i proste w utrzymaniu.

W domu zamontowano trzyszybowe okna fi rmy 
DRUTEX wypełnione argonem oraz okna PRESE-
LEKT fi rmy Fakro. 

Podczas, gdy standardowo stosowany jest styro-
pian o grubości 10 cm, tu inwestor zdecydował 
się użyć 20-centymetrowego styropianu do ocie-
plenia ścian bocznych oraz 15-centymetrowego 
do ocieplenia podłóg. Charakteryzuje to domy 
energooszczędne.
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Zderzenie na Goduli

Do zdarzenia drogowego doszło w nie-
dzielę (13.07.), około godziny 16.00, przy 
ulicy Karola Goduli. Na odcinku pomię-
dzy Chebziem a Godulą zderzyły się dwa 
samochody osobowe. Mężczyzna kierują-
cy samochodem marki VW Golf podczas 
manewru wyprzedzania zderzył się z ko-
bietą prowadzącą samochód marki KIA 
jadącą swoim pasem ruchu. Kobieta od-
niosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jej 
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Oboje kierujący byli trzeźwi. Na miejsce 
przybyła także straż pożarna, która usu-
nęła z jezdni rozlane paliwo.

Interwencja straży
W środę (9.07.), przed godziną 11.00, 

rudzcy strażacy na prośbę policji otwo-
rzyli jedno z mieszkań znajdujące się 
przy ulicy Markowej w Nowym Byto-
miu. – Najprawdopodobniej miała miej-
sce próba samobójcza. Za pomocą sprzę-
tu strażacy otworzyli mieszkanie a osobie 
znajdującej się w środku została udzielo-
na pomoc medyczna – mówił rzecznik 
prasowy rudzkiej straży pożarnej Klau-
diusz Cop. Na miejscu pojawiła się ka-
retka oraz dwa wozy strażackie. By do-
stać się do mieszkania, konieczne było 
wyłamanie drzwi. Mężczyzna miał lek-
kie obrażenia.

We wtorek (8.07.) na ulicy Odro-
dzenia w Rudzie Śląskiej-Wirku 
doszło do śmiertelnego w skutkach 
potrącenia. Przechodząca przez to-
rowisko kobieta wpadła pod nad-
jeżdżający tramwaj. 28-letnia 
mieszkanka Rudy Śląskiej zmarła 
na miejscu.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kobieta przechodziła w miejscu 
dozwolonym. Najprawdopodobniej 
nie zauważyła i nie usłyszała ona 
nadjeżdżającego tramwaju, pod 
który wpadła – mówił Krzysztof 
Piechaczek, oficer prasowy Komen-
dy Miejskiej Policji w Rudzie Ślą-
skiej. Wśród wielu pytań o przyczy-

ny tej tragedii pojawiły się także 
głosy mówiące o niebezpieczeń-
stwie jakie stwarza rosnący wzdłuż 
torów żywopłot – jak podkreślano 
w telefonach do redakcji, znacznie 
pogarsza on widoczność.

– Żywopłot rośnie na terenie na-
leżącym do miasta Ruda Śląska. 
Niedawno został obniżony poprzez 
wykonanie mocnych cięć formują-
cych. Jego likwidacja wymagałaby 
zezwolenia wydanego przez prezy-
denta innego miasta, wyznaczone-
go przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze – tłumaczy Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. SH

W piątek (11.07.) z dachu remon-
towanego budynku znajdującego 
się przy ulicy Obrońców Wester-
platte w Rudzie Śląskiej-Wirku 
spadł robotnik. Na miejscu pojawił 
się śmigłowiec lotniczego pogoto-
wia ratunkowego. Mimo podjętej 
reanimacji mężczyzna zmarł. Był 
on mieszkańcem Świętochłowic.

– Mężczyzna spadł najprawdo-
podobniej z wysokości piątej kon-
dygnacji. Akcja reanimacyjna nie 

powiodła się. Na miejsce wypadku 
przyjechał prokurator – mówił 
chwilę po zdarzeniu Robert Kucz, 
zastępca komendanta KM PSP 
w Rudzie Śląskiej.

Aktualnie trwa śledztwo mające 
na celu wyjaśnienie jak doszło do 
tego śmiertelnego w skutkach wy-
padku. Prokuratura czeka między 
innymi na wyniki sekcji zwłok 
mężczyzny.

Sandra Hajduk

W wyniku potrącenia przez tramwaj życie straciła 28-letnia rudzianka. Foto: SH

Śmiertelne potrącenie

Tragiczny upadek

Mimo reanimacji nie udało się uratować robotnika.  Foto: RP
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Grupie uczniów z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 nie brakuje 
zapału i wyobraźni. Przyświeca im 
jeden cel – do października chcą 
stworzyć grę komputerową, którą 
zaprezentują polskim graczom na 
targach Poznań Game Arena. Są już 
bardzo blisko celu.

– Inicjatywa powstała na lekcji 
informatyki. Pomyśleliśmy wtedy, że 
fajnie by było zrobić jakąś prostą 
grę. Na początku zrobiliśmy platfor-
mówkę, ale nie było to dla nas wy-
zwanie. Chcieliśmy zrobić coś inne-
go, ciągle rozbudowywaliśmy ten 
projekt, aż w końcu zatrzymaliśmy 
się na pomyśle gry RPG – mówi Pa-
tryk Kurzeja, główny koordynator 
projektu. – W takich grach ważna 

jest fabuła. Zajmuje się nią grupa 
uczniów z innej klasy. W grze świat 
trzeba uratować przed niebezpie-
czeństwem ze strony greckich bogów 
i gigantów. Ci się buntują, ponieważ 
ludzie o nich zapominają – opowia-
da.

Gra będzie nosić nazwę TheMarks 
of Gods. Nad projektem od półtora 
roku ciężko pracuje dziesięć osób. 
Dialogi do gry mają zostać nagrane 
przy współpracy ze znanymi twórca-
mi filmów na Youtube. Gra bazuje na 
silniku graficznym Unity, z którego 
korzystali między innymi twórcy 
pierwszej części znanej polskiej gry 
o Wiedźminie.

– Pierwsze wersje na pewno mogą 
pojawić się przed październikiem, 

ale nie będą jeszcze zawierały całej 
fabuły. Chcemy by gra była darmo-
wa, ponieważ w pewnym sensie bę-
dzie ona promocją naszych umiejęt-
ności – tłumaczy Patryk. – Zależało-

Wirtualna przygoda

Już w fazie budowy gra prezentuje się imponująco. Foto: RP

Mariola Zaczyńska

Kobieta z Impetem 
Pełna humoru i temperamentu powieść o przyjaź-

ni, miłości i szaleństwie.
Każdy zasługuje na porządny, dyskretny romans! 

A Irena na pewno. Ale jak go ukryć, gdy nagle zjawiają 
się dorosłe dzieci, bez zapowiedzi przyjeżdża wścibska 
matka, a przyjaciele traktują dom Ireny jak hotel? 

Restaurator Janusz staje się obiektem plotek po 
tym, jak porzuca go partner. Trudno leczy się złamane 
serce, kiedy gastroszpiedzy tylko czyhają, by zniszczyć 
jego marzenia o gwiazdce w słynnym przewodniku 
kulinarnym. Zaś Zuzanna próbuje udowodnić w mę-
skim gronie, że „kobieta dobrym policjantem jest”. 

Ta wybuchowa mieszanina może oznaczać tylko 
kłopoty! Tym bardziej że w pobliżu czai się szaleniec, 
który niczym groźny pająk snuje swą zabójczą sieć...

Mariola Zaczyńska – dziennikarka, właścicielka 
rancza „Smocze Pole”, na którym stworzyła raj dla po-
rzuconych i okaleczonych zwierząt. Znaki szczególne: 
temperament i poczucie humoru. Lubi kawę, dobrą 
książkę i podróże pełne przygód. Organizatorka Festi-
walu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur” w Siedlcach. 

Autorka bloga: www.zaczynska.pl.

POLECAMY

Anna Karpińska

Za jakie grzechy?
Historia kobiety, która na życiowym zakręcie musi 

poradzić sobie z przeciwnościami losu i stawić czoło 
przeszłości i teraźniejszości. By zawalczyć o siebie i swo-
je życie. 

Dwudziestodziewięcioletnia Alina razem z przyjaciół-
ką Moniką prowadzi gabinet psychoterapeutyczny. Od 
pięciu lat, kiedy jej narzeczony Miłosz uciekł sprzed oł-
tarza i zostawił pannę młodą dla jej siostry Aldony, bo-
haterka nie potrafi ułożyć sobie relacji z mężczyznami. 
Kiedy tylko dochodzi do rozmów o ślubie, zrywa z kolej-
nymi chłopakami. Właśnie rozstała się z Szymonem.

Umiera bliski jej sercu wuj, który zostawia w testa-
mencie pokaźny majątek: drukarnię, dom, pieniądze. 
Alina musi podzielić się spadkiem z Tomaszem, mężczy-
zną spowinowaconym z ciotką. W międzyczasie w gabi-
necie psychoterapeutycznym pojawia się pacjent Piotr, 
który ma problem podobny do problemu Aliny – ucieka 
sprzed ołtarza…

Żaden z mężczyzn nie jest jej obojętny. Czy starania 
Tomasza nie są ukierunkowane na przejęcie majątku? 
Czy Piotr ze swoim problemem pojawił się w gabinecie 
przypadkowo?

A może Alina zdecyduje się na inny życiowy scena-
riusz, w którym nie znajdzie się miejsce na żadnego 
z nich?

by nam też na tym, by zaznaczyć, że 
gra powstała w Rudzie Śląskiej, dla-
tego niektóre lokacje w grze chcemy 
nazwać lekko zmienionymi nazwami 
dzielnic – dodaje.  Robert Połzoń

To co straszy na Śląsku, ma zostać 
przeniesione na płótno – takie zada-
nie czeka uczestników piątej edycji 
Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Ju-
liusza Marcisza. Organizatorem arty-
stycznych zmagań jest Stowarzysze-
nie „Barwy Śląska”, Centrum Kultu-
ry Śląskiej w Nakle Śląskim oraz 
Kolekcja „Barwy Śląska” Stanisława 
Trefonia.

– W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie osoby amatorsko zajmujące 
się malarstwem. Uczestnik może zło-
żyć maksymalnie cztery prace w tech-

nikach: akryl, olej, akwarela i linoryt. 
Temat prac musi być związany z mo-
tywem przewodnim konkursu, czyli 
śląskimi bebokami – tłumaczy Mag-
dalena Mateoszek, współorganizator-
ka konkursu. – Śląskie beboki stano-
wią nieodłączną część naszej regio-
nalnej kultury. To dobry temat, by się 
wykazać – dodaje.

Prace należy dostarczyć osobiście 
lub przesłać pocztą do siedziby Stowa-
rzyszenia „Barwy Śląska” (ul. Młyń-
ska, Halemba). Termin składania prac 
trwa do 30 września. RP

Beboki na płótnie

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w listopadzie. Foto: RP

Letni okres jest 
najlepszy do wy-
poczynku i zabawy 
– idąc z duchem 
tych słów Stowa-
rzyszenie Prawo, 
Rodzina, Obywatel 
organizuje cykl 
biesiad w Rudzie 
Śląskiej. Pierwsza 
z nich odbyła się 
w sobotę (12.07.) 
w parku im. A. Ko-
zioła w Rudzie. – 
Jako pierwsi za-
częliśmy robić takie  śląskie cykle 
imprez. Takie biesiady mają nam 
przypominać śląskie tradycje, pieśni 
i kultywować zakorzenione w regio-
nie kulturalne picie piwa – tłumaczył 
Marek Wesoły, radny Rady Miasta 
Ruda Śląska oraz skarbnik stowa-
rzyszenia. – Organizujemy już te za-
bawy od dobrych dziesięciu lat 
i chcemy to kontynuować – dodał.  – 
To była świetna śląska zabawa dla 
całych rodzin. Muzyka porywała do 
tańca, a Andrzej Miś bardzo  dobrze 

i z ogromną dawką humoru prowa-
dził tę imprezę. Wszyscy dobrze  się 
tu bawili – mówił pan Karol z Rudy.

Kolejne biesiady odbędą się w ter-
minach: 26 lipca 2014 roku (sobota) 
– Halemba, stadion Grunwaldu, 9 
sierpnia 2014 (sobota) – Ruda Ślą-
ska-Nowy Bytom, ogród MCK, 23 
sierpnia 2014 roku (sobota) – Orze-
gów, Park Młodzieży, 27 września 
2014 roku (piątek) – Biesiada Bie-
siad – Halemba, Hala MOSiR-u.

Robert Połzoń

Wakacyjne biesiadowanie

Przy skocznej muzyce mieszkańcy szybko poderwali się do tańca.
Foto: RP
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Nowy rzecznik prasowy
Komenda Miejska Policji 

w Rudzie Śląskiej informuje 
o zmianie rzecznika prasowego. 
14 lipca oficjalnie ogłoszono, że 
nowym rzecznikiem został mł. 
asp. Arkadiusz Ciozak. Do tej 
pory funkcję tę sprawował 
Krzysztof Piechaczek. Bez 
zmian pozostaje stanowisko za-
stępcy rzecznika prasowego, 
które zajmuje nadkomisarz Da-
riusz Manterys.

Fitness z Energią
19 lipca o godzinie 11.00 za-

praszamy wszystkich wielbicieli 
wysiłku fizycznego i aktywności 
do Parku Strzelnica w Bielszo-
wicach. To właśnie tam odbędzie 
się dzień pod hasłem „Fitness ze 
Studiem Energia”, podczas któ-
rego będzie można poruszać się 
w rytm muzyki.

Szkoła śpiewu
Dom Kultury w Bielszowicach 

i Teatr Muzyczny IWIA zapra-
szają na indywidualne zajęcia 
z nauki śpiewu. Zajęcia prowa-
dzone będą przez Izabelę Witwic-
ką, solistkę, dyrektora  i założy-
ciela Teatru. Przeznaczone są dla 
osób, których marzeniem i pasją 
jest nauka i rozwój śpiewu solo-
wego. Zapisy odbywać się będą 
od października roku szkolnego 
2014/2015.

Festyn rodzinny

26 lipca mnóstwo zabawy – 
tym razem w Czarnym Lesie. Od 
godziny 17.30 do 20.30 przy ul. 
Kokota odbędzie się festyn ro-
dzinny. W programie przewi-
dziano koncert zespołów Kame-
leon oraz Ścigani, a także biegi 
indywidualne i rodzinne.

W SKRÓCIE
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Podczas wakacji krew jest potrzebna 
szczególnie – jednak z powodu urlopów 
i wyjazdów znacznie mniej się jej odda-
je. W Rudzie Śląskiej Kluby Honoro-
wych Dawców Krwi walczą o każdy litr 
krwi, organizując specjalne zbiórki. Jed-
ną z nich zorganizował w sobotę (12.07.) 
przy restauracji „Akwarium” Klub HDK 
przy KWK Pokój.

– Nasz klub organizuje pięć zbiórek 
krwi w roku. W związku z tymi urlopowy-
mi miesiącami już od paru lat jedna 
z nich odbywa się  w lipcu. Chcemy po-
móc Regionalnemu Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – 
mówił Jan Bem, prezes Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi Rzeczpo-
spolitej Polski – Klub HDK przy KWK 
Pokój. – Nasz klub kolejną taką akcję 
przeprowadzi dopiero we wrześniu – do-
dał. Oddając systematycznie krew, 

krwiodawca jest każdorazowo badany 
przez lekarza. W razie stwierdzenia istot-
nych odchyleń od stanu prawidłowego 
lekarz może skierować go do właściwej 
placówki służby zdrowia. Krew, którą 
oddajemy, Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach zapewnia nie tylko poszkodowanym 
w wypadkach, ale codziennie zabezpie-
cza też chorym w planowanych zabie-
gach.

– Człowiek, który oddaje krew, odczu-
wa dużą satysfakcję. Robię to, bo wiem, 
że tak trzeba. Zawsze myślę sobie, że mo-
gę pomóc i zdaję sobie z tego sprawę, że 
może nadejść chwila, w której to ja będę 
potrzebował krwi – tłumaczył pan Grze-
gorz, pracownik KWK Pokój, który 
w sobotę przyszedł oddać krew.

W Rudzie Śląskiej krew można oddać 
też w każdą środę w ambulansie do po-

bierania krwi oczekującym na krwio-
dawców na placu Jana Pawła II. Przez 
wakacje dodatkowe zbiórki odbędą się 
też: 27 lipca (niedziela) w godz. 8.00-
11.00 przy Domu Kultury w Bielszowi-
cach, a w godz. 9.00- 13.00 przy parafii 
św. Barbary na ul. Górnośląskiej 31 
w Bykowinie oraz 31 lipca (czwartek) 

w godz. 9.00-14.00 na wireckim targowi-
sku. 3 sierpnia (niedziela) w godz. 9.00-
13.00 krew będzie można oddać przy 
parafii Matki Boskiej Różańcowej, ul. 
Kościelna 12, natomiast 30 sierpnia (so-
bota) w godz. 10.00-14.00 przy Intermar-
che w Rudzie Śląskiej-Halembie, ul. 
Kłodnicka 56. Robert Połzoń

Wakacyjne zbiórki krwi

Zapotrzebowanie na krew jest coraz większe, a w czasie wakacji trudno o dawców. Foto: RP

Znów głośno jest o Kompanii Węglo-
wej. Z jednej strony media obiegły infor-
macje, że Zarząd KW zadecydował o re-
strukturyzacji zarządów w spółkach za-
leżnych, z drugiej natomiast pojawiły się 
głosy mówiące o zamknięciu trzech ko-
palń – w tym leżącej na terenie Rudy Ślą-
skiej kopalni Bielszowice.

Informację o tym, jakoby Kompania 
Węglowa miała zamknąć kopalnie Pieka-
ry, Bielszowice i Brzeszcze podał portal 
wysokienapiecie.pl. Główny zaintereso-
wany – Kompania Węglowa – niewiele 
mówi na temat tych doniesień.

– To są spekulacje medialne, których 
my w żaden sposób nie będziemy komen-
tować – stwierdza Tomasz Głogowski  
z Biura Komunikacji Korporacyjnej  
Kompanii Węglowej.

Informacji na temat zamknięcia kopal-
ni Bielszowice nie potwierdza także 
przedstawiciel górniczych związków za-
wodowych. – Jako przedstawiciel Związ-
ku Zawodowego Górników w Polsce nie 
mam żadnych informacji na ten temat – 
mówi Dariusz Potyrała. – Kompania Wę-

kompania tnie koszty
glowa chcąc w pełni porozumieć się z ob-
ligatariuszami zobligowana jest do przed-
stawienia programu naprawczego. Aby 
ten się zrodził, dyrektorzy wszystkich ko-
palń należących do Kompanii Węglowej 
dostali polecenie przygotowania progra-
mu, uwzględniając przy tym szczegółowe 
założenia, które im dostarczono. W kopal-
niach te plany dopiero powstają, więc nie 
ma żadnych rozstrzygnięć. Ewentualna 
ocena będzie możliwa, gdy te plany ujrzą 
światło dzienne – podkreśla.

Do sytuacji odniósł się także Grzegorz 
Żukowski, dyrektor KWK „Bielszowice”. 
„W nawiązaniu do pojawiających się 
w niektórych mediach informacji o prze-
widywanym przeznaczeniu Kopalni „Biel-
szowice” do likwidacji pragnę jedno-
znacznie stwierdzić, że informacje takie są 
nieprawdziwymi „faktami prasowymi” 
stworzonymi przez niedoinformowanych 
dziennikarzy” – można przeczytać w spe-
cjalnym komunikacie. Tymczasem zarząd 
spółki wziął się za porządkowanie swoich 
finansów. Zamierza zmniejszyć wynagro-
dzenia w radach nadzorczych i zapowiada 

redukcję etatów w zarządach spółek zależ-
nych. – Zarząd Kompanii Węglowej pod-
jął decyzję dotyczącą restrukturyzacji 
i optymalizacji struktur zarządczych 
w spółkach zależnych. Rady nadzorcze 
tych podmiotów zostaną ograniczone do 
składów trzyosobowych. Zarządy spółek 
będą składać się maksymalnie z dwóch 
osób. Jednocześnie w dziewięciu spółkach 
zależnych obniżone zostaną wynagrodze-
nia członków rad nadzorczych. Dla prze-

Dyrektor kopalni ,,Bielszowice” jednoznacznie zaprzeczył jakoby kopalnia miała zostać zamknięta.
 Foto: arch.

wodniczących nowy wskaźnik będzie wy-
nosił 0,9 a dla członków 0,8 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw. Wszystkie te zmiany będą 
wdrażane sukcesywnie, a do ich wdroże-
nia zostaną zwołane walne zgromadzenia 
w poszczególnych spółkach – tłumaczy 
Tomasz Głogowski. – Decyzja wiąże się 
z trwającą restrukturyzacją spółki i w przy-
szłości ma przynieść określone oszczędno-
ści – dodaje. Sandra Hajduk
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Mocny wiatr zamienia to 
miejsce w strefę zagrożenia – 
mowa o odcinku drogi Parko-
wej koło sklepu Netto, wzdłuż 
której rosną stare topole. 
Chwiejne i łamliwe konary mo-
gą być niebezpieczne dla miesz-

kańców Nowego Bytomia. – 
Topole, które tam rosną, są już 
bardzo stare. Przy mocnych 
wiatrach co pewien czas spada 
jakaś gałąź na ulicę. Ludzie bo-
ją się w wietrzne dni tamtędy 
chodzić. Czy jest jakaś możli-

Topole przy ulicy Parkowej są już bardzo stare. Foto: RP

Spadające niebezpieczeństwo

Brak miejsc parkingowych  
i tworzące się w trakcie opadów 
deszczu rozlewisko – to główne 
problemy, z którymi muszą mie-
rzyć się próbujący zaparkować 
przy ulicy Paderewskiego w Ru-
dzie Śląskiej-Wirku.

– W dni robocze można tu za-
parkować do godziny 16. 
W weekendy można zapomnieć 
o parkowaniu. Po intensywnych 

Parkingowe problemy

W trakcie opadów deszczu miejsca parkingowe przy ulicy Paderewskiego są zalewane 
przez wodę. Foto: nadesłane przez Czytelnika.

opadach deszczu woda zajmuje 
trzy miejsca parkingowe, co 
oczywiście uniemożliwia zapar-
kowanie samochodu – opisywał 
sytuację w mailu do redakcji pan 
Jakub.

Jak udało nam się ustalić, za-
rządcą terenu jest Rudzka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. To wła-
śnie do niej udaliśmy się z pro-
blemami mieszkańców Wirku.

Całodobowa opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi i osobami
w podeszłym wieku

pobyt dzienny• 
opieka krótkoterminowa• 
opieka długoterminowa• 

 – 5 posiłków dziennie
 – terapia zajęciowa.

Wpis do rejestru wojewody śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

41-710 Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, tel. 32 340-40-20 www.cateringroma-net.pl
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– Tam gdzie jest to możliwe, 
budujemy nowe parkingi lub 
w miarę możliwości rozbudowu-
jemy istniejące. Co do kałuży 
wody na ww. parkingu rzeczywi-
ście, kiedy jest duża ulewa desz-
czu woda zbiera się w zagłębie-
niu czy nierówności terenu. Po 
ostatniej ulewie służby Admini-
stracji podjęły akcję odprowa-
dzenia wody spinką w kierunku 
drogi pod chodnikiem. Zdajemy 
sobie sprawę, że są to doraźne 
działania dla poratowania sytu-
acji. Zapewniamy, że Admini-
stracja zajmie się docelowym 
rozwiązaniem problemu w naj-
bliższym czasie – tłumaczy Ga-
briela Lutomska, rzecznik praso-
wy RSM. – Gruntowną przebu-
dowę parkingu przewidujemy po 
2016 r., z uwagi na znaczny koszt 
tego przedsięwzięcia, bo około 
300 tys. zł. Mamy nadzieję, że 
wszelkie utrudnienia zostaną 
zmniejszone do minimum. Za 
wszelkie niedogodności użytkow-
ników parkingu przepraszamy – 
dodaje.

 Sandra Hajduk

Głęboki i szeroki problem 
zniknie z życia mieszkańców 
okolic ulicy Orzegowskiej  
w dzielnicy Ruda. Na jednym 
z placów łączącym się z tą drogą 
znajduje się wielka dziura, która 
już niebawem zostanie usunięta.

– Cały plac jest nierówny 
a na dodatek ta wielka dziura 
strasznie tu przeszkadza. Ktoś 
chce wyjechać autem i musi 
przez nią przejechać. Jest ona 
dość duża, więc i pojazd na tym 
mocno cierpi. Niejednokrotnie 
też ludzie potykają się w tym 
miejscu wieczorami. Jest to nie-
bezpieczny problem, który trze-
ba natychmiast rozwiązać – mó-

wi pan Piotr, mieszkaniec  
dzielnicy Ruda. Niezwłocznie 
zwróciliśmy się do Urzędu Mia-
sta z pytaniem o dalsze losy 
problematycznej dziury. – 
Wskazana w Pana interwencji 

Ale dziura!

nierówność terenu przy ul. Orze-
gowskiej zostanie usunięta w ter-
minie do  18.07.2014 r. – tłuma-
czy Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. RP

Duża dziura powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. Foto: RP

wość zabezpieczenia tego miej-
sca? – pyta pan Łukasz, miesz-
kaniec Nowego Bytomia.

– Topole rosną na terenie 
działki będącej w posiadaniu tej 
firmy. Wobec powyższego, obo-
wiązek usunięcia drzew stwa-
rzających zagrożenie dla ludzi 
i mienia leży po stronie właści-
ciela nieruchomości – wyjaśnia 
Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Mając na uwadze dobro 
mieszkańców, 25 czerwca br. 
wystąpiliśmy do właściciela te-
renu o rozważenie możliwości 
usunięcia lub przycięcia tych 
drzew. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami Ustawy o ochro-
nie przyrody, usunięcie drzew  
z terenu nieruchomości może 
nastąpić, po uzyskaniu zezwole-
nia wydanego przez prezydenta 
miasta na wniosek właściciela 
nieruchomości – dodaje.

 Robert Połzoń
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Wciąż brak nocnej ciszy
– Mieszkam w Goduli przy ul. 

Modrzejewskiej 7. Piszę w imieniu 
sąsiadów i mieszkańców, którzy 
pracują i chcą w nocy spać. Z tego 
co wiem, boisko Burloch jest czyn-
ne do 22.00. Niestety, w ostatnich 
dniach coraz częściej grają tam 
i hałasują nawet po 24.00. Hałasy, 
przekleństwa, krzyki… Spać nie 
można. Myślę, że jest ktoś odpowie-
dzialny za to, co się tam dzieje, 
straż miejska nie zawsze może za-
raz przyjechać, a my chodzimy do 
pracy niewyspani. Poza tym mło-
dzież pijąca w nocy na tym boisku 
to już codzienność. Proszę o inter-
wencję, częstsze patrole straży i po-
licji – napisała w mailu do redakcji 
pani Aneta.

Prośbę o częstsze patrole skiero-
waliśmy do straży miejskiej. Jak się 
okazało, problem ten jest tam zna-
ny. W okresie od 20 czerwca do 3 
lipca odnotowano cztery przypadki 
zakłócania porządku publicznego, 
spożywania alkoholu lub niezacho-
wania należytej ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia. W stosunku 
do ujawnionych sprawców czynów 
karalnych zastosowano środki prze-

widziane w prawie wykroczeń.
– Mając na uwadze spostrzeże-

nia poczynione w toku czynności 
służbowych, teren ten objęto wzmo-
żoną kontrolą służb patrolowo-in-
terwencyjnych straży miejskiej. 
Istotne jest to, iż na samym obiekcie 
funkcjonują dwie kamery monito-
ringu miejskiego, z których obraz 
przesyłany jest do stanowiska kie-
rowania tutejszej jednostki straży 
miejskiej. Po ujawnieniu zdarzenia 
naruszającego przepisy bądź regu-
lamin obiektu, na miejsce nie-
zwłocznie wysyłany jest patrol, któ-
rego zadaniem jest ujawnienie 
sprawców, pociągnięcie ich do od-
powiedzialności oraz przywrócenie 
należytego stanu prawnego – tłu-
maczy Marek Partuś zastępca ko-
mendanta Straży Miejskiej w Ru-
dzie Śląskiej. – (…) Trzeba tutaj 
podnieść kwestię, iż za pomocą mo-
nitoringu miejskiego przesyłany 
jest wyłącznie obraz obserwowane-
go miejsca bez dźwięku. W przy-
padku, gdy osoby przebywające na 
obiekcie zachowują się w sposób, 
który mógłby zakłócać ciszę nocną, 
funkcjonariusz obserwujący obiekt 

W pobliżu Burlocha powstało miejsce, w którym zbiera się nocami młodzież.
 Foto: nadesłane przez naszą Czytelniczkę.

Ten temat pojawił się niegdyś na łamach naszej gazety. Teraz jednak po-
wraca, bo chociaż Burloch został pięknie zrewitalizowany, to jak twierdzą 
mieszkańcy pobliskich bloków, wciąż w jego okolicach zakłócana jest cisza 
nocna.
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– Jestem rolnikiem i mieszkańcem Ko-
chłowic. Od wielu lat zmagam się z pro-
blemem dzików w naszym mieście i nie 
mam już pomysłu do kogo zwrócić się 
o pomoc.  Koło łowieckie twierdzi, że nie 
może prowadzić odstrzałów na terenie 
miasta. Miasto nie widzi w tym wielkiego 
problemu, a dla mnie oraz innych rolni-
ków z naszego miasta, jak i dla pozosta-
łych mieszkańców jest to olbrzymi pro-
blem – tłumaczy Piotr Wyciślik. – Jest to 
spore utrapienie i w końcu trzeba go roz-
wiązać – dodaje.

Sprawę szybko skierowaliśmy do Urzę-
du Miasta: – Podjęliśmy działania zmierza-
jące do dokładnego zdiagnozowania pro-
blemu dzików w mieście, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich liczby w rejonie tere-
nów zabudowanych. M.in. wystąpiliśmy do 
trzech kół łowieckich, tj. „Cietrzew”, 
„Bór” i „Diana” o dokonanie analizy da-
nych dotyczących odstrzałów i odłowów 
dzików w roku: 2012, 2013 oraz do 30 
czerwca 2014 r. – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. – W odniesieniu do Rocznych Planów 
Łowieckich i przesłanych nam informacji 
w zakresie dokonanych odstrzałów i odło-
wów dzików w naszym mieście, podejmie-
my dalsze kroki w zakresie zmniejszenia licz-
by dzików w Rudzie Śląskiej. Warto podkre-
ślić, iż dużym problemem w walce z populacją 
tych zwierząt na terenach miejskich jest do-
karmianie ich przez mieszkańców – dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki

nie jest w stanie określić, czy po-
ziom lub rodzaj dźwięku przekracza 
przyjęte normy i czy może być ne-
gatywnie odbierany przez okolicz-
nych mieszkańców. Podkreślić na-
leży fakt, iż samo korzystanie 
z obiektu po godzinie 22.00 nie wy-
czerpuje wszystkich znamion wy-
kroczenia. W przypadku ujawnienia 
zdarzenia polegającego na korzy-
staniu z obiektu niezgodnie z przy-
jętymi normami, które zostały okre-
ślone w regulaminie obiektu, możli-

we jest wyciągnięcie wobec spraw-
cy konsekwencji określonych 
w prawie wykroczeń, ale podstawę 
do podjęcia czynności daje dopiero 
skarga osoby pokrzywdzonej, w tym 
przypadku osoby, której cisza noc-
na została zakłócona. Zgłoszenie 
takie można kierować bezpośrednio 
do dyżurnego straży miejskiej pod 
czynne całodobowo numery telefo-
nów 986 lub 322-486-702 – doda-
je.

Sandra Hajduk
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– Na początku podziękowania. Bo podczas 
czytania „Fartownego pecha” setnie się ubawi-
łem!

– O nie!
– O tak!
– Jestem załamana.
– Jak to?
– No bo ciągle słyszę, że ludzie się świetnie ba-

wią i śmieją, czytając moje książki. A ja przecież 
piszę kryminały. To jest taki absurd, że mi się w gło-
wie nie mieści. Nie wiem, czemu mi to tak wycho-
dzi… Ludzie mają się bać a nie śmiać.

– Nic Ci na to nie poradzę. Wprowadzasz 
w pozytywne wibracje!

– Wiem. Co więcej, po tych wszystkich wyda-
nych książkach dzieją się przedziwne rzeczy.

– Co na przykład?
– Na przykład już nie ma pytań, na które bym nie 

odpowiadała. Podczas spotkań zdarzało się, że Czy-
telnicy dotykali moich włosów. Albo opisywali fan-
tazje erotyczne w mailach.

– To drugie chyba nie jest fajne. A z drugiej 
strony nieokiełznany entuzjazm jest uzasadnio-
ny. 26 lat na karku i 9 powieści na koncie!

– Dwie części „Zacisze 13”; „Czy ten rudy kot to 
pies?”, „Lilith”, „Natalii 5”, „Cichy wielbiciel”, 
„Drugi przekręt Natalii”, „Fartowny pech”...

– I „Martwe Jezioro” wydane w 2008 roku. 
Od tej książki wszystko się zaczęło.

– Wysłałam ją i już po dwóch dniach dostałam 
odpowiedź zwrotną. Nie była to decyzja, ale redak-
cja zainteresowała się, kim jestem i po co to wszyst-
ko.

– Co odpowiedziałaś na pytanie „po co to 
wszystko?”?

– Bo ja wiem?! (śmiech) Kiedy jechałam do wy-
dawnictwa do Warszawy, to w głowie kłębiły się 
myśli. Miałam 19 lat, byłam zamknięta w sobie 
i zakompleksiona. Wiesz, że łudziłam się nawet, że 
wydadzą mi książkę pod pseudonimem. 

– Pod pseudonimem?
– No tak! Chciałam pozostać anonimowa, choć 

jeszcze nie wiedziałam jak wygląda cała otoczka: 
wywiady, sesje fotograficzne itp. Mnie to przeraża!

– Na początku inspirowałaś się ponoć snami. 
Pytam też o to, bo w Twojej najnowszej książce 
jeszcze na początku akcji bohater ma sen. Piękny. 
Ale Twoje sny do pięknych ponoć nie należały?

– To prawda. Bardzo je lubiłam i zapisywałam. 
To były czasy, kiedy chodziłam do szkoły. Tu mu-
sisz wiedzieć, że ja byłam średnią uczennicą. Czy-
tałam namiętnie kryminały, a siadałam do nauki, 
gdy miałam nóż na gardle. Lektur w ogóle nie przy-
swajałam, jednak zawsze coś mnie pchało do kry-
minałów właśnie.

– Dlaczego? I co z tym wszystkim mają wspól-
nego sny?

– Doszłam do wniosku, że ja po prostu lubię się 
bać. Poważnie. I te sny, o które pytasz, być może 

wynikały właśnie z tych ,,kryminalnych” lektur. 
Było tam dużo mroku. Zdarzało się, że po obudze-
niu się z takich snów, nie mogłam zasnąć. W pew-
nym momencie zaczęłam je spisywać, a potem 
ubarwiać, a wreszcie pisać książki...

– Uwielbienie kryminałów, a pisanie książek 
to jednak dwie różne sprawy. Zdradzisz tajniki 
swojego warsztatu?

– Jestem bardzo niepoukładana. Gdy pisałam 
„Zacisze 13” wymyśliłam sobie, że chciałam ukryć 
zwłoki. I od tego zaczęło się snucie historii. Kiedy 
z kolei pracowałam nad „Lilith”, natknęłam się na 
piękny obraz kobiety, którą owijał wąż. Okazało 
się, że istnieje mnóstwo legend na jej temat. W przy-
padku „Natalii 5” punktem wyjścia był PESEL. Na-
tomiast „Martwe jezioro” miało być opowiadaniem, 
a rozwinęło się w powieść, która miała swoją kon-
tynuację. Więc jak widzisz – jest pomieszanie z po-
plątaniem.

– Rozumiem, że już kolejna książka w dro-
dze?

– Oczywiście. Ale nie mogę powiedzieć nad 
czym pracuję, bo wydawca mnie zamorduje. 
A taka śmierć nie jest dobra dla autorki krymina-
łów.

Rozmawiał: Marcin Wilk

Olga Rudnicka nie dość, że ma zaledwie 26 lat, 
to w jej literackim CV jest już 9 powieści krymi-
nalnych. Ostatnia, „Fartowny pech”, właśnie tra-
fiła do księgarń.

Lubię się bać

Dla naszych Czytelników mamy do przekazania 3 książki Olgi Rudnickiej „Fartowny pech”. Wy-
starczy do 18 lipca do godz. 12 wysłać SMS-a o treści wiad.ksiazka+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 brutto). Książkę dostanie co trzecia osoba. Zwycięz-
ców powiadomimy telefonicznie. 

Foto: mat. pras.

N O W O Ś Ć
P O Ż Y C Z K A 

H I P O T E C Z N A
pod zastaw nieruchomości  

bez BIK KRD itp.  
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985
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W Miejskim Centrum Kultury w środę 
(9.07.) odbyły się obchody związane ze świę-
tem policji. Funkcjonariuszom wręczono 
awanse i wyróżnienia. Oficjalnie przekazano 
także nowy radiowóz.

– Sukces policjanta to przede wszystkim sukces 
obywatela. Kiedy sukces odnosi funkcjonariusz, 
to obywatel czuje się bardziej bezpieczny. Ważne 
jest to, żeby liczba ludzkich wyjść z domu  
równała się liczbie powrotów – mówił komendant 
policji w Rudzie Śląskiej Leszek Surniak. – Naj-
częstszym problemem w naszym mieście niestety 
są kradzieże z włamaniem. To prawdziwa plaga, 
ale nieźle sobie z tym radzimy. Inne rzeczy, które 
zwalczamy, są podobne jak w innych śląskich 
miastach – dodał.

Policyjne święto

Policjantom wręczono awanse i wyróżnienia. Foto: RP

Podczas uroczystości, oprócz podsumowania, 
tradycyjnie już nadano wyróżnienia przyznawa-
ne przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Policja 
otrzymała również nowy radiowóz.

– Obchody święta policji to świetna okazja do 
składania życzeń. Chcę gorąco podziękować za 
pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Ru-
dy Śląskiej. Jesteście bardzo nam potrzebni 
i stawiamy na współpracę na różnych polach – 
mówił wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pie-
rończyk. – Jestem zadowolony z tego, że wspól-
nym wysiłkiem samorządu i policji przeniesiono 
komisariat w dzielnicy Ruda. Troska o to, by 
funkcjonariusze pracowali w lepszych warun-
kach jest także naszą troską – dodał

. Robert Połzoń

Nowy radiowóz Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Foto: RP

O przyszłości Wirku

Ostatniego lipca w Wirku odbędą się warsztaty dotyczące prze-
strzennego zagospodarowania tej dzielnicy pod względem rekreacji. 
W ich trakcie odbędzie się dyskusja dotycząca nowego zagospodaro-
wania terenów przy Szybie „Andrzej”, plant Gutsfelda, terenów zloka-
lizowanych przy ul. Kupieckiej oraz ul. Dąbrowskiego, hałdy przy 
KWK „Pokój”, jak i parku przy ul. Czarnoleśnej. Podczas spotkania 
będzie można zapoznać się z problematyką tych przestrzeni, wziąć 
udział w warsztatach oraz dyskusji plenarnej. 

Spotkanie realizowane jest w ramach opracowania „Zintegrowane-
go Projektu Przekształcania Kluczowych Przestrzeni Publicznych Ob-
szaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. 
Skierowane jest ono do wszystkich mieszkańców zainteresowanych 
wspomnianą problematyką i odbędzie się 31 lipca br. w godzinach od 
15.00 do 18.00 w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Jankowskiego 2. 

 

OGŁOSZENIE
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To kolejna inwestycja w Rudzie Ślą-
skiej, która polegać będzie na dostoso-
waniu do ruchu rowerowego istnieją-
cych szlaków turystycznych. – Staramy 
się tam, gdzie pozwalają na to przepisy 
prawa oraz posiadane środki, realizo-
wać inwestycje w infrastrukturę rowero-
wą. W tym roku oddamy do użytku ponad 
14 km nowych tras i ścieżek rowerowych 
– podkreśla wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. – Oczywiście zapotrzebowanie 
na tego typu inwestycje jest znacznie 
większe, musimy jednak pamiętać, że 
jeszcze dwa lata temu dróg dla rowerów 
w mieście mieliśmy zaledwie 8,5 km, 
a teraz mamy ponad 25 km – dodaje.

Pierwsza i najdłuższa z trzech nowych 
tras połączy tereny leśne przy ul. Podla-
skiej z rozlewiskami potoku Jamna na 
granicy z Mikołowem i będzie miała 
długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa 
o długości 2,2 km rozpoczynać się bę-
dzie na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego 

Nowa trasa na koniec lata

Do końca sierpnia w Rudzie Śląskiej przybędzie kolejnych 11 km tras rowero-
wych. W ramach unijnego dofi nansowania przebudowane zostaną trzy istnieją-
ce szlaki turystyczne położone w południowej części miasta. Właśnie rozstrzy-
gnięty został przetarg na wykonanie prac.

i Ligockiej i tym samym złączy się 
z pierwszą trasą. Następnie ulicą Ligoc-
ką i dalej drogą polną i leśną poprowa-
dzi do granicy z Katowicami. Ostatnia 
trasa swój początek będzie miała na gra-
nicy z Mikołowem i prowadzić będzie 
ul. 1 Maja do ul. Skargi, gdzie łączyć się 
będzie z pierwszą z tras. – Prace, które 
prowadzone będą w ramach inwestycji 
polegać będą głównie na odpowiednim 
oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wy-
równaniu istniejących ścieżek leśnych 
i polnych – tłumaczy Jacek Otrębski 
z Wydziału Dróg i Mostów.

Nie oznacza to, że w trakcie realizacji 
zadania nie powstanie inna infrastruktu-
ra. – Przewidujemy na najdłuższej z tras 
utworzenie dwóch miejsc wypoczynku, 
które składać się będą z ławek oraz sto-
jaków na rowery. Postawione zostaną 
również kosze na śmieci – wylicza Jacek 
Otrębski. Miejsca te zlokalizowane zo-
staną przy ul. Morskiej oraz w rejonie 

skrzyżowania ulic Skargi i Poniatow-
skiego. 

Realizacja całej inwestycji kosztować 
będzie około 25 tys. zł. 85 proc. tej kwo-
ty stanowić będzie dofi nansowanie ze 
środków unijnych, które miastu przy-
znano w ubiegłym roku. 

Obecnie w mieście istnieje 25,67 km 
ścieżek oraz szlaków rowerowych. Na 
koniec roku będzie ich o prawie 15 km 
więcej. Przypomnijmy, że w tym roku 

nowe ścieżki rowerowe powstaną 
wzdłuż ul. 1 Maja w Czarnym Lesie 
oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej w Byko-
winie. Razem będzie to 1,2 km nowych 
tras.

Ponadto przedłużona zostanie ścieżka 
rowerowa przy ul. Piłsudskiego do gra-
nicy z Katowicami (0,55 km) oraz wy-
znaczona zostanie trasa rowerowa od 
zakończenia dotychczasowej ścieżki ro-
werowej przy ul. Piłsudskiego do ośrod-

Do końca sierpnia w Rudzie Śląskiej przybędzie kolejnych 11 km tras rowerowych. Inwestycja będzie 
dofi nansowana ze środków unijnych. 

Dofi nansowanie, które Ruda Śląska 
otrzyma z Unii Europejskiej, będzie 
przeznaczone na opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 
Dodatkowo miasto otrzyma zwrot czę-
ści pieniędzy, które wydało już na 
stworzenie tzw. Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji (PONE). – Opraco-
wanie Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej to pierwszy krok do możliwości 
skorzystania z unijnego wsparcia w ra-
mach nowej perspektywy fi nansowej 

Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 – podkreśla wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Gminy, które 
opracują i wdrożą takie plany, będą 
traktowane preferencyjnie w przypad-
ku ubiegania się o dofi nansowania na 
zadania z zakresu ochrony powietrza, 
efektywności energetycznej i odnawial-
nych źródeł energii – dodaje.

PGN-y są dokumentami opracowy-
wanymi przez samorządy w celu osią-
gnięcia długofalowych korzyści środo-

wiskowych, ekonomicznych i społecz-
nych. Ich celem jest zwiększenie efek-
tywności energetycznej, zmniejszenie 
ilości zanieczyszczeń, które przedosta-
ją się do powietrza, oraz wdrożenie 
nowych technologii. 

– Punktem wyjściowym dokumentu 
będzie inwentaryzacja zużycia energii 
w Rudzie Śląskiej, emisji gazów cie-
plarnianych oraz innych zanieczysz-
czeń – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. – Żeby ją wy-
konać, będziemy musieli odnieść się do 
takich obszarów jak transport publicz-
ny i prywatny, budownictwo publiczne, 
gospodarka przestrzenna, zaopatrze-
nie w ciepło i energię, czy gospodarka 
odpadami. Innymi słowy zbadamy, ile 
zanieczyszczeń z terenu naszego mia-
sta przedostaje się do powietrza i skąd 
one pochodzą – tłumaczy. Oznacza to, 
że trzeba będzie sprawdzić m.in. to, ile 
w mieście jest samochodów i na jakim 
paliwie one jeżdżą, czym ogrzewane 
są mieszkania w Rudzie Śląskiej, jakie 
straty ciepła mają poszczególne bu-
dynki i ile energii one zużywają. „Pod 
lupę” wzięte zostanie też oświetlenie 
ulic na terenie miasta. 

– Kolejnym elementem Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej będzie wy-
znaczenie konkretnych działań, które 
pozwolą na zmniejszenie produkcji ga-
zów cieplarnianych, poprawę efektyw-
ności energetycznej oraz wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii. Na 
ich realizację będziemy mogli starać 
się o środki zewnętrzne, na przykład na 

termomodernizacje budynków – po-
skreśla naczelnik Ewa Wyciślik. 

Oprócz środków na opracowanie 
PGN-u Ruda Śląska otrzyma z fundu-
szy unijnych zwrot części pieniędzy, 
które wydała na opracowanie Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji. Cho-
dzi o dokument, który określa sposoby 
redukcji przedostawania się do powie-
trza zanieczyszczeń wydobywających 
się z kominów podczas ogrzewania 
mieszkań czy domów przestarzałymi 
piecami i kotłami. 

– Dzięki opracowaniu tego doku-
mentu mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą 
składać wnioski o dofi nansowanie wy-
miany starych pieców węglowych na 
ogrzewanie ekologiczne – mówi wice-
prezydent Michał Pierończyk. – Na 
wymianę systemu ogrzewania właści-
ciele indywidualni mogą otrzymać 
2 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe na-
wet do 5 tys. zł.  W tegorocznym budże-
cie miasta na ten cel zarezerwowano 
200 tys. złotych – dodaje. Ogółem 
rudzki PONE zakłada, że do 2020 r. 
zostanie zrealizowanych 2240 inwe-
stycji związanych z ograniczeniem ni-
skiej emisji. Do tej pory do rudzkiego 
magistratu wpłynęło już kilkadziesiąt 
wniosków o dofi nansowanie. 

Ograniczenie tzw. niskiej emisji to 
zmniejszanie przedostawania się do 
powietrza pyłów, tlenków azotu, dwu-
tlenku węgla i siarki, metali ciężkich 
oraz innych substancji, które odprowa-
dzane są z niskich kominów podczas 
ogrzewania mieszkań czy domów 
przestarzałymi piecami i kotłami. Roz-

Ponad 200 tys. zł unijnego dofi nansowania otrzyma Ruda Śląska na przygoto-
wanie programu walki ze smogiem. Dzięki niemu miasto będzie mogło starać się 
o fundusze europejskie, które Unia przeznaczyła na ograniczenie niskiej emisji 
i poprawę efektywności energetycznej. 

Ruda walczy ze smogiem

ka Przystań. W ten sposób przybędzie 
1,7 km nowej trasy rowerowej. Kolejna 
ścieżka rowerowa o długości 0,8 km 
przybyła już w mieście dzięki otwarciu 
dla ruchu w marcu tego roku ul. Bielszo-
wickiej.

Przy planowaniu nowych tras i ście-
żek rowerowych niezwykle ważna jest 
opinia samych rowerzystów, dlatego 
władze miasta w kwietniu tego roku 
zdecydowały się zorganizować debatę 
na temat infrastruktury rowerowej w Ru-
dzie Śląskiej. Jej pokłosiem było utwo-
rzenie specjalnej zakładki na stronie in-
ternetowej miasta (www.rudaslaska.pl/
rowerowa-ruda), która jest źródłem in-
formacji o trasach rowerowych w mie-
ście: istniejących, obecnie realizowa-
nych i planowanych. Ponadto mieszkań-
cy za pośrednictwem adresu mailowego 
rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać 
uwagi oraz propozycje dotyczące infra-
struktury rowerowej w mieście. TK

wiązanie tego problemu jest o tyle 
istotne, że drobne pyły powstające 
w tym procesie przenikają do pęche-
rzyków płucnych i są odpowiedzialne 
za choroby układu oddechowego, 
układu krążenia oraz różnego rodzaju 
alergie. Jak wynika z raportów Świato-
wej Organizacji Zdrowia, długotrwałe 
narażenie na działanie drobnych pyłów 
skutkuje skróceniem średniej długości 
życia. Ponadto pyły te oddziałują szko-
dliwie na roślinność, gleby i wodę.

Potrzeby cieplne miasta Ruda Ślą-
ska zaspokajane są w większości 
z systemów ciepłowniczych, tj. w ok. 
62,9%, jednakże znaczący udział mają 
również kotłownie lokalne i indywi-
dualne zasilane paliwem węglowym, 
tj. ok. 27,3%. Budownictwo mieszka-
niowe w znaczący sposób zaopatry-
wane jest przy wykorzystaniu ciepła 
sieciowego (ok. 51% zapotrzebowania 
na moc cieplną budownictwa miesz-
kaniowego ogółem), ale jednocześnie 
ponad 1/3 zapotrzebowania na ciepło 
jest zaspokajana jeszcze przez spala-
nie węgla (41,4%). Odbiorcy ciepła 
z terenu miasta zaopatrywani są m.in. 
ze 134 zinwentaryzowanych kotłowni 
lokalnych (w tym 38 kotłowni lokal-
nych należących do PEC) oraz szere-
gu kotłowni indywidualnych i indywi-
dualnych ogrzewań piecami kafl owy-
mi lub grzejnikami zasilanymi energią 
elektryczną, a także innymi sposoba-
mi – z wykorzystaniem pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych czy komin-
ków. 

KP

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą składać wnioski o dofi nansowanie wymiany starych pieców węglowych 
na ogrzewanie ekologiczne. Na wymianę systemu ogrzewania właściciele indywidualni mogą otrzymać 
2 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe nawet do 5 tys. zł.
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Prace remontowe, sprzątanie otwar-
tych terenów, czy likwidacja nielegal-
nych wysypisk śmieci – uczestnicy 
prac społecznie użytecznych tego lata 
nie próżnują. – Aktualnie prace reali-
zowane są w szkołach podstawowych 
nr 14 oraz nr 40. Pozostałe placówki 
oświatowe, ujęte w tegorocznym har-
monogramie, remontowane będą suk-
cesywnie – zapowiada Anna Rucińska 
z Klubu Integracji Społecznej, będą-
cego działem Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

W działaniach realizowanych przez 
ośrodek w ramach prac społecznie 
użytecznych aktualnie uczestniczy 81 
osób bezrobotnych. W ostatnim czasie 
prace remontowe zakończono w sie-
dzibie Rudzkiego Stowarzyszenia 
Amazonek „Relaks”, znajdującego się 
w Kochłowicach przy ul. Oddziałów 
Młodzieży Powstańczej. – Po zalaniu 
naszej siedziby w ubiegłym roku, po-
mieszczenia były w okropnym stanie, 
tak więc istniało prawdopodobień-
stwo, że będziemy się musiały prze-
nieść – wspomina Teresa Wilczek, 
prezes stowarzyszenia. – Panowie 
w ramach prac społecznie użytecznych 

odświeżyli trzy pomieszczenia oraz ko-
rytarz. Efekt jest niebywały. Myślę, że 
nikt nie zrobiłby tego lepiej – podkre-
śla. 

Praca uczestników działań na rzecz 
miasta dostrzeżona została przez od-
dział firmy Leroy Merlin w Katowi-
cach. Rudzki MOPS nawiązał z nim 
współpracę. Sklep na realizację celów 
programu realizowanego w Rudzie 
Śląskiej przekazał ośrodkowi narzę-
dzia oraz materiały budowlane. Po-
nadto Fundacja Leroy Merlin wsparła  
finansowo remont mieszkania jednej 
z rodzin. – Firma zadeklarowała rów-
nież gotowość przyznania rabatu in-
stytucjom, które zdecydują się dać 
szansę i zatrudnić osoby z doświad-
czeniem zawodowym, nabranym pod-
czas prac społecznie użytecznych – 
tłumaczy  Anna Rucińska.

Przypomnijmy, że Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
w kwietniu tego roku otrzymał prze-
szło 100 tys. zł w ramach konkursu 
„Gminne programy aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej na rzecz budow-
nictwa socjalnego – edycja 2014 r.”. 
Projekt rudzkiego ośrodka znalazł się 

wśród dwudziestu najlepszych. Zakła-
da pracę nad motywacją do podjęcia 
zatrudnienia, przygotowanie uczestni-
ków do skutecznego poszukiwania 
pracy, jak i prace społecznie użyteczne 
na terenie miasta, m.in. odśnieżanie 
w okresie zimowym, sprzątanie otwar-
tych terenów czy likwidację nielegal-
nych wysypisk śmieci.

W ramach tegorocznych prac spo-
łecznie użytecznych wyremontowa-
no 6 mieszkań socjalnych oraz 1 
mieszkanie chronione. We współpra-
cy z Referatem Dzielnicowych Stra-
ży Miejskiej wysprzątano 138 tere-
nów miejskich. Ponadto uporządko-
wano 53 piwnice, 25 korytarzy oraz 
strych w budynkach Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej. Prowadzono także prace 
porządkowe m.in. na ul. Hallera, na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej, na terenie przed-
szkola nr 45 oraz w Szkole Życia im. 
św. Łukasza. Prace remontowe prze-
prowadzono zaś m.in. w siedzibie 
Stowarzyszenia „Nie jesteś sam w po-
trzebie”.

Dla porównania, w roku ubiegłym 
uczestnicy prac społecznie użytecz-
nych uporządkowali 197 zanieczysz-
czonych terenów miejskich. Na 88 
ulicach usunęli z latarni, słupów i zna-
ków drogowych nielegalnie wywie-
szone ogłoszenia. Uporządkowali 
również 100 piwnic i strychów oraz 11 
mieszkań w budynkach MPGM. Prace 
remontowe, konserwatorskie i porząd-
kowe prowadzili również w placów-
kach oświaty, pomocy społecznej  
i  obiektach MOSiR. Z kolei prace re-
montowe dotyczyły m.in. szkół, przed-
szkoli, mieszkań socjalnych, mieszkań 

Ponad 80 bezrobotnych z Rudy Śląskiej bierze udział w pracach społecznie użytecznych, organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich uczestnicy wykonują renowacje miejskich budynków, sprzątają stare piwnice i likwidują 
nielegalne wysypiska śmieci. Dzięki aktywizacji bezrobotnych m.in. posprzątano już 138 terenów i wyremontowano 7 
mieszkań. Obecnie roboty remontowe podopieczni MOPS-u wykonują w dwóch rudzkich szkołach. 

Aktywizacja – to się opłaca!

chronionych, komendy policji, kapli-
cy przycmentarnej w Nowy Bytomiu, 
zabytkowego dworca w Chebziu i par-
ku w Rudzie.

Prace społecznie użyteczne to jed-
na z form aktywizacji osób bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku, korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecz-
nej. Założeniem tego rozwiązania, 
zawartego w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, 
jest wzmacnianie u tych osób nawy-
ków związanych z zatrudnieniem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu im 
dochodów.  DR

– Od kilku już lat stawiamy na ter-
momodernizacje placówek oświato-
wych. Jesteśmy przekonani, że warto 
wykonywać inwestycje tego typu, bo 
dzięki nim zyskują nie tylko uczniowie  
i pracownicy tych szkół, ale i wszyscy 
mieszkańcy. Mniejsze rachunki za cie-
pło to po prostu więcej pieniędzy  
w budżecie miasta – podkreśla wice-
prezydent Michał Pierończyk.

Budynek szkoły z racji swojego 
wieku wymagał już pilnej termomo-
dernizacji. – Zarówno okna, jak 
i drzwi zewnętrzne, są w złym stanie 
technicznym, nie spełniają też aktual-

nie obowiązujących norm, co wykazał 
zresztą przeprowadzony audyt energe-
tyczny – tłumaczy Piotr Janik, naczel-
nik Wydziału Inwestycji. W równie 
złym stanie jest także instalacja grzew-
cza szkoły. Obecnie w budynku zain-
stalowane są stare żeliwne grzejniki, 
nieposiadające zaworów termostatycz-
nych. W ramach prowadzonych robót 
zastąpione zostaną one 62 nowymi sta-
lowymi grzejnikami dwupłytowymi.   

Zakres wartej blisko 850 tys. zł in-
westycji, oprócz wymiany okien, drzwi 
zewnętrznych oraz wymiany instalacji 
c.o., obejmuje ocieplenie ścian budyn-

ku oraz stropodachu. Dzięki temu 
szkoła zyska nową elewację. – Dla 
ścian zewnętrznych wykorzystana zo-
stanie kolorystyka, którą zastosowali-
śmy na elewacjach sali gimnastycznej, 
wybudowanej przy szkole w 2011 r. 
Tym samym budynki te będą się ze so-
bą komponować – mówi Piotr Janik. 

Wyłoniony w niedawno zakończo-
nym przetargu wykonawca w ramach 
inwestycji wymieni także pokrycie da-
chowe oraz instalację odgromową. Po-
nadto odremontuje schody zewnętrzne 
i zainstaluje nowy system monitorin-
gu. 

Co warte podkreślenia, termomo-
dernizacja przeprowadzona zostanie 
przy współudziale funduszy Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, które sta-
nowić będą większą część środków 
potrzebnych na realizację inwestycji. 
– Będzie to pożyczka wraz z dotacją. 
Konkretna kwota pomocy uzależniona 
będzie od ostatecznych kosztów reali-
zacji zadania – tłumaczy Piotr Janik. 

Zaletą pożyczek z WFOŚiGW jest 
ich niskie oprocentowanie. – Przy oka-
zji ich zaciągania możemy się także 
starać o bezzwrotne dotacje – podkre-
śla Ewa Guziel, skarbnik Rudy Ślą-
skiej. – Do tego dochodzi możliwość 
częściowego umorzenia pożyczanej 
kwoty, a przy spłacie można skorzystać 
z 12-miesięcznej karencji – dodaje.

W tym roku na termomodernizację 
placówek oświatowych zarezerwowa-
no w budżecie miasta około 7 mln zł. 
Oprócz Szkoły Podstawowej nr 4 in-
westycje tego typu zostaną wykonane 
w: Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ponadgimnazjalnych nr 4, Miejskim 
Przedszkolu nr 8 oraz Szkole Podsta-
wowej nr 3. Ponadto wykonana ma też 
zostać dokumentacja techniczna doty-
cząca termomodernizacji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. W ze-
szłym roku termomodernizacje po-
chłonęły z budżetu miasta ponad 6 mln 
zł. Za te pieniądze zakończono termo-
modernizację budynków Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 2, Gimna-
zjum nr 8 oraz Domu Pomocy Spo-
łecznej „Senior”. Rozpoczęto też ter-
momodernizację Miejskiego Przed-
szkola nr 47. 

Oprócz tych inwestycji władze Ru-
dy Śląskiej zamierzają w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego doko-
nać termomodernizacji siedmiu placó-
wek oświatowych oraz oddać w zarzą-
dzanie energią pięć kolejnych. W tym 
celu rudzki magistrat ogłosił tzw. dia-
log konkurencyjny. Aktualnie trwają 
negocjacje z firmami, które są zainte-
resowane realizacją takiego przedsię-
wzięcia.  

 TK

Kolejna szkoła do termomodernizacji

Blisko 850 tys. zł kosztować będą prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach inwestycji, 
która zakończy się jeszcze w tym roku, ocieplone zostaną ściany budynku szkoły oraz wymienione będą  okna i instalacja 
c.o. Szkoła wzbogaci się także o monitoring.  

Uczestnicy prac społecznie użytecznych wyremontowali siedzibę Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek 
„Relaks”.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA LIPIEC
„Wszystko co najważniejsze,  
staje się tylko raz w życiu.”

Jerzy Zawieyski

RudZkA SpóŁdZIElNIA MIESZkANIOWA
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12 tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres 
lokalu 

Powierzchnia
m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2 

netto

Wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania ofert Uwagi

Ruda Śl. 5
ul. ks. Augustyna Potyki 18a 22,31 15,84 869,00

+ 123,00 4.06.2014 r. parter w bud. 
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl .3 
ul. Ignacego Paderewskiego 7 20,70 15,05 984,00

+ 123,00 30.07.2014 r. parter w bud. 
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10b 14,00 15,84 546,00

+ 123,00 30.07.2014 r. parter w bud. 
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6a 14,40 15,84 643,00

+ 123,00 30.07.2014 r. parter w bud. 
mieszkalnym z c.o.

 
 

W związku z jubileuszem 55-lecia istnienia Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na naszej stronie w czerwcu br. ogłosiliśmy 
„Konkurs spółdzielczy”, „Quiz spółdzielczy” oraz zamieściliśmy 
krzyżówkę.

10.07.2014 r. komisja Spółdzielni przystąpiła do losowania zwy-
cięzców. Najpierw rozlosowano nagrody za „Krzyżówkę Spół-
dzielcy”. Hasłem była myśl Williama Whartona: „Widzimy po-
przez nasze uczucia nie tylko oczami”.

Szczęśliwym zwycięzcą – zdobywcą nagrody głównej – został 
Paweł Szczurek z Rudy Śląskiej. Oprócz tego rozlosowano jesz-
cze dwie nagrody książkowe. Zwycięzcami tych nagród zostali 
Bronisław Kawoń z Bykowiny i Anna Rajtor z Goduli. Gratulu-
jemy.

Następne losowanie dotyczyło wyłonienia zwycięzcy „Konkur-
su spółdzielczego”. Hasło brzmiało: „Nasza Spółdzielnia ma już 
55 lat”. Przewidziano dwie nagrody. Wylosowały je Jolanta 
Szewczyk z Wirku i Teresa Sewina z Halemby. Równie gorąco 
gratulujemy. Ostatnim konkursem był „Quiz spółdzielczy”.

Tutaj wylosowano również dwie nagrody. Zwycięzcami zostali 
Sabina Polok z Nowego Bytomia oraz Robert Augustyniak 
z Goduli. Zwycięzcom quizu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursów za zainteresowanie i udział. 
Zapraszamy do nas ponownie, do zobaczenia z okazji następnego 
jubileuszu. 

Nagrody dla zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji 
i Samorządu w budynku Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy 
ul. Magazynowej 12, pokój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do 
12.00. 

Jeżeli zwycięzcy konkursu nie mogą przybyć do Spółdziel-
ni, prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody 
prześlemy pocztą. Podajemy nr tel. : 32 248-24-11 wew. 239, 
219.

Rozstrzygnięcie 
jubileuszowych 
konkursów RSM

Przedmiotem przetargu będzie wyjściowa stawka eksploatacyjna 
w podanej powyżej wysokości.

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin 

lokalu, które wyznacza się na dzień 29.07.2014 r. po ustaleniu go-
dziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem umowy 
najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmujące-
go PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, 
a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 
2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet 
kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00zł + obowiązu-
jący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości 
– pokój 318 – w celu odbioru faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów 
przetargu nie podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni – pokój 213 – 
pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „najem lokalu 
użytkowego przy” ul. ks. Augustyna Potyki 18a o pow. 22,31m2, 
ul. Ignacego Paderewskiego 7 o pow. 20,70 m2, ul.Józefa Grze-
gorzka 10b o pow. 14,00 m2,  ul. Szybowa 6a o pow. 14,40 m2 

w terminie do dnia 30.07.2014 r. do godz. 9.00..

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2014 r. o godz. 10.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksplo-

atacyjna. 
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta 
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działal-

ności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie 

zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego 
wyników przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone 
na poczet należności czynszowych za ww. lokal.

11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia 
kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zosta-
nie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia 
przetargu. 

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po-

dania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, 
pokój 118, tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczo-
nego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wyno-
szący 2/7 części w prawie własności niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej 
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ul. Nowy Świat, stanowiącej 
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3093/84 o powierzch-
ni 976 m2, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW nr GL1S/00006997/5. 
W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o nie-
zgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we 
współwłasności osoby fizycznej. Dział IV ww. księgi wieczystej 
jest wolny od wpisów. 

Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich 
oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin 
złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi upłynął w dniu 7.05.2014 r. 

W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren ulic wewnętrz-
nych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m 
(symbol planu KDW). 

Do udziału w przetargu ograniczonym uprawnione są oso-
by będące właścicielami działek przyległych do gminnej dział-
ki nr 3093/84: nr 3193/83 – KW 8270 R, nr 3195/83 – KW 
GL1S/00017851/0, nr 3531/83 – KW GL1S/00010999/0, nr 

3530/83 – KW 10265 R, nr 3199/83 – KW 740 R, nr 3890/84 
– KW 7099 R, nr 3084/84 – KW GL1S/00007533/2, nr 3085/84 
– KW 8442R nr 3086/84 – KW nr GL1S/00008440/0, nr 3087/84 
– KW GL1S/00008441/7, nr 3088/84 – KW GL1S/00007559/0, 
nr 3089/84 – KW GL1S/00007549/7, nr 3090/84 KW – 7137 R, 
nr 3091/84 – KW 6922 R. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 37.100,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nie-
ruchomości (aktualna stawka podatku wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali 
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Osoby 
przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznać się z pełną 
treścią ogłoszenia, która została zamieszczona na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na stronie internetowej 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości).

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które w ter-
minie do dnia 12.08.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysoko-
ści: 1.900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Nowy Świat” (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek 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; oraz złożą w sekretariacie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217) w godzinach pracy 
Urzędu zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. Osoby zakwalifiko-
wane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia 
przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów i oświad-
czeń.

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

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

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spi-
saniem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przy-
czyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami (pokój 217), tel. 32 248-74-63.

PRezydent MiaSta Ruda ŚląSka ogłaSza 
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 2/7 części  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy nowy Świat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Wierzbowej 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o po-
wierzchni 514 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ul. Wierzbowej, stanowiąca działkę nr 4209/533 zapisana 
na k.m.3, obręb Bielszowice oraz w KW nr GL1S/00015204/6. 

W dziale III KW nr GL1S/00015204/6 figuruje prawo drogowe wpisane pod pozy-
cją nr 1.5. w księdze wieczystej KW 8207, dział IV jest wolny od wpisów. Działka nr 
4209/533 objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2014 r. 

Nieruchomość jw. wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma prze-
szkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wy-
mienione w art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami upłynął w dniu 17.06.2014 r. 

W ustaleniach planu ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróż-
nicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana działka, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz użytków zielonych, jest niezabudowana, ogrodzona; posiada regularny kształt 
zbliżony do prostokąta; teren jest płaski, zatrawiony oraz porośnięty drzewami i krze-
wami. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 68.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktu-
alna stawka wynosi 23%). 

 Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.08.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 3.400,00 zł z dopiskiem „wadium–ul.Wierzbowa” przelewem na konto: 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 pienięż-
nych 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 
(jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub 
prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszyst-
kich osób przystępujących do przetargu) i przedłożą Komisji Przetargowej przed prze-
targiem wymagane dokumenty i oświadczenia. Cena nieruchomości wraz z podatkiem 
VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po 
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14.07.2014 r. do dnia 4.08.2014 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, stanowiącej działkę nr 304 o powierzchni 33063 m2 obręb Ruda 
km 6, KW GL1S/00012696/0, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Gen. Hallera, 
która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14.07.2014 r. do dnia 4.08.2014 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 222) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, stanowiących całość gospodarczą obejmujących działki: 394/314, 
395/314, KW GL1S/00012696/0, 396/328, 397/328, 398/328 KW GL1S/00012697/7 
o łącznej powierzchni 118012m2 obręb Ruda km. 6, położonych w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Gen. Hallera, które zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska.

MIEjSKIE PRZEDSIęBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEj SP. Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEj 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego – budynku stanowiącego własność 
Skarbu Państwa położnego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 277 d 

Przedmiot przetargu Pow. loka-
lu (m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka wyw. 
(zł/m2)

Wadium  
(zł)

Ruda Śląska 10-Wirek ul. 1 Maja 277 d
– budynek (była kostnica) – budynek położony 
na działce gruntu numer geodezyjny 3606/207 

40,00 m2 brak 5,00 500,00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podat-

kowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości przelewem na konto: ING BŚ 

o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 
na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218), kasa czynna: poniedziałek, wtorek, 
środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 , w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00; piątek 
od godz. 7.30 do 13.30 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 6 sierpnia 2014 r. 

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 4 sierpnia 2014 r. do sie-
dziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział Eksploatacji) 
oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez 
podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu 
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowa-
nego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony 
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 
23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33 ; 242-01-75 ; 242-00-82, wew. 744, 745.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Emanuela Imieli 2/8
ul. Powstańców 3a/6
ul. Magazynowa 31/1
ul. Magazynowa 31/2

ul. Ludwika Solskiego 17/15
ul. Ignacego Nowaka 1/9

ul. 1 Maja 322/1
ul. Osiedlowa 3a/14

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w 
budynkach mieszkalnych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
ul. Emanuela Imieli 2/14

ul. Do Dworca 3/1
ul. Magazynowa 31/4

ul. Jana Gierałtowskiego 10/2
ul. Ogrodowa 2/9
ul. 1 Maja 57/1

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.



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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowa-
nie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

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

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

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-
292-699.

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonal-
ne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instala-
cje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 784-699-569.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GO-
TÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 
888-484-868.

 Gładzie bezpyłowo, malowanie, kafelkowa-
nie. Tel. 694-331-152.

 Domofony, tel. 500-540-743. 

 A masz pilne wydatki? Gotówka do 
25.000 zł. Tel. 698-959-501, 728-874-276.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, kafel-
kowanie. Tel. 668-032-470.

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

 Pranie tapicerki, wykładzin, dywanów 
– solidnie i fachowo. Tel. 509-985-012.

 Szybka gotówka, proste zasady – DOJAZD 
do klienta. Tel. 731-984-755.

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

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

 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.

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 580 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Wirek, jednopokojowe, 36 m2, 87 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
691-523-055.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz 4. 
piętra) 731-765-095 

 Jednopokojowe, 30 m2, 59 tys. LOKATOR, tel. 
793-396-040.

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowice. 
LOKATOR, tel. 793-396-040. 

 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowice. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 Dwupokojowe, 48 m2, 110 tys., Halemba. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

 
 Trzypokojowe, 56 m2, 112 tys., Wirek. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

 
 Dwupokojowe, 50 m2, 113 tys., Wirek. LOKA-
TOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 56 m2, 113 tys. Kochłowice. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TANICH 
MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERU-
CHOMOSCI.PL

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053. 

 Wirek, M-4, 60 m2, 125 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 OKAZJA, Wirek, M-5, 70 m2, 140 tys. Vestra-
Locum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek, M-2, 24 m2, 51 tys .VestraLocum.pl, tel. 
600-445-053.

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89 tys., I 
piętro. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54 m2, 86 tys., 
w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w Godu-
li. Tel. 601-875-010. 

 Bezpośrednio sprzedam M-3, 50 m2, ul. 
Bzów. Cena 137 tys. Tel. 605-989-765.

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

 Sprzedam M-3, 50 m2, Bykowina (Ip., po re-
moncie). Tel. 512-176-552.

 Do wynajęcia trzy stanowiska piekar-
niczo-cukiernicze i kiosk mięsno-wędli-
niarski. Dobra lokalizacja. Tel. 887-693-
777.

 Do wynajęcia komfortowa kawalerka na Go-
duli. Tel. 690-982-623.

 
 Orzegów – OKAZJA sprzedam 38 m2, 40 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, Nie-
durnego 45. Tel. 725-144-808.

 
Sprzedam kawalerkę w Goduli, po remoncie, 
bez pośredników. Tel. 509-147-563.

 
 Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, częściowo 
umeblowane – Bytom-Szombierki. Cena 550 zł + 
media. Tel. 607-219-491.

 
 Sprzedam bez pośredników 3-pokojowe, 54 
m2, 4 piętro w bloku czteropiętrowym. Bykowina. 
Tel. 600-090-252.
 
 Bezpośrednio wynajmę lokal użytkowy, 
36 m2 w centrum Nowego Bytomia. Tel. 601-
914-238.

 Kupię ogródek działkowy na Bykowinie lub 
w okolicy – może być zaniedbany. Tel. 508-257-
774.

 
 Odstąpię pub Wirek. Tel. 698-284-524.

 
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 39 m2, 
wieżowce, Czarny Las. tel. 502-670-830. 

 
 Odstąpię dzierżawę działki rekreacyjnej 
w rejonie ul. Panewnickiej. Tel. 502-670-
830.  

 
 Sprzedam M-4 Godula ul. Podlas. Tel. 608-
678-373.

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

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

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

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

 
 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
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora kopar-
ko-ładowarki i operatora dźwigu z doświadcze-
niem. Praca na terenie woj.śląskiego. Tel. 601-
512-389.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
518-103-998.

 Zlecimy remonty mieszkań na terenie miasta 
Chorzów. Tel. 32 273-63-69.

 Firma budowlana zatrudni pracowników bu-
dowlanych z doświadczeniem. Tel. 32 242-24-11, 
od 7.30. do 14.30.

 Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku” po-
szukuje pracowników na stanowisko: kucharz, 
kelner. Wymagania: doświadczenie w branży 
gastronomicznej, umiejętność pracy w zespole, 
aktualna książeczka sanepidowska, samodziel-
ność. Oferujemy: zatrudnienie na umowę o pra-
cę, możliwość elastycznych godzin pracy. CV 
(wraz ze zdjęciem) i list motywacyjny prosimy 
składać drogą mailową  na poczta@kuznia-sma-
ku.pl lub osobiście do lokalu. W razie pytań 
proszę dzwonić pod numer: 666-054-579, 601-
730-400.

 Zatrudnię barmana/barmankę z praktyką. Tel. 
501-933-518.

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

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

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

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, inne 
kupię. Tel. 515-533-560.

 Spotkajmy się w miłej atmosferze w prywat-
nym mieszkaniu, Ruda Śląska. Tel. 790-543-125.

og
lo

sz
en

ia
@

w
ia

do
m

os
ci

ru
dz

ki
e.

pl
  |

 te
l. 

32
 2

48
 6

0 
97

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

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Bliźniak Ruda Śl.-Godula 130/308 450 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  35 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula (bez prowizji!!!) 48 m2  109 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Wirek  70 m2  199 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2              1100 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  2 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł
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Serdeczne podziękowania 
za udział w uroczystościach pogrzebowych

najlepszego i najdroższego 
MĘŻA OJCA I DZIADKA – dobrego człowieka

śp. Mariana Gawrona
Dziękujemy za przekazane wyrazy współczucia

kwiaty i wieńce
Żona z rodziną

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta (II piętro, naprzeciw poko-
ju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowych znajdujących się 
w rejonie: ul. Jana III Sobie-
skiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod nowy ogródek rekreacyj-
ny, ul. Stefana Żeromskiego, 
które zostaną oddane w najem 
z przeznaczeniem pod budowę 
nowych garaży blaszanych, ul. 
Szczęść Boże, która zostanie 
oddana w dzierżawę oraz najem 
z przeznaczeniem pod istnie-
jący ogródek rekreacyjny oraz 
garaż blaszany, ul. Katowickiej, 
która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod garaże 
blaszane, ul. Janusza Korczaka, 
która zostanie oddana w dzier-
żawę w celu korzystania przez 
dzierżawcę z nowego ogródka 
rekreacyjnego, ul. Wireckiej - 
Pukowca, która zostanie odda-
na w dzierżawę pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Kokota, 
która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejącą 
reklamę, ul. Halembskiej, któ-
re zostaną oddane w dzierżawę 
na cele rekreacyjne, ul. Piotra 
Skargi , która zostanie oddana w 
dzierżawę na cele rekreacyjne, 
ul. Makoszowskiej, która zosta-
nie oddana w dzierżawę na cele 
rekreacyjne, ul. Młyńskiej, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę 
na cele rekreacyjne, ul. Juliusza 
Słowackiego, która zostanie od-
dana w najem w celu korzysta-
nia przez najemcę z istniejącego 
parkingu, ul. Mieszka I, która 
zostanie oddana w dzierżawę 
w celu korzystania przez dzier-
żawcę z istniejącego ogrodu 
rekreacyjnego, ul. Wierzbowej, 
która zostanie oddana w dzier-
żawę z przeznaczeniem pod ist-
niejące ogródki rekreacyjne.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje, iż w wydaniu Wiadomości Rudzkich z dnia 3.07.2014 r. 
nastąpiła omyłka pisarska w treści ogłoszenia dotyczącego informacji 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w rejonie ul. Jana Kochanowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod nowe ogródki rekreacyjne.

Dokonuje się poprawy na następującą treść:
Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o wywieszeniu na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Jana Kocha-
nowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

 
Powierzchnia	 Powierzchnia	 Udział	 Cena	 Dzielnica	 wysokość
użytkowa	 przynależnej	 w	nieruch.	 Wywoławcza	 opis	 wadium
lokalu	(m2)	 piwnicy	(m2)	 wspólnej	(%)	 (zł)	 	 (zł)

1. ul. Stefana Żeromskiego 5/4     Ruda  4.000,00 zł
 62,98  18,63   17,31  80.000,00 I	piętro,	3	pok.+	kuch.,	łaz.,	piec,
	 	 	 	 	 działka	nr	1281/43	o	pow.	817	m2, 
      KW	nr	GL1S/00015099/6

2. ul. Jana Gierałtowskiego 32/1     Ruda  3.000,00 zł
	46,22		 7,93		 	18,04		 60.000,00 parter,	2	pok.+	kuch.,	łaz.,	c.o.,
	 	 	 	 	 działka	nr	1346/43	o	pow.	619	m2,
	 	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00015285/7

3. ul. Jarzębinowa 3e/12      Wirek   2.000,00 zł
	33,77		 4,74	 	1,40	 40.000,00 III	piętro,	1	pok.+	kuch.,	łaz.,	c.o.,
	 	 	 	 	 działka	nr	1952/34	o	pow.	3448	m2, 
     KW	nr	GL1S/00009801/6 

Działy	 IV	ww.	ksiąg	wieczystych	są	wolne	od	wpisów.	W	działach	III	ww.	ksiąg	wieczystych	figurują	wpisy	„wszelkie	prawa,	
roszczenia,	ciężary	i	ograniczenia	ciążące	na	lokalach	wyodrębnionych	z	nieruchomości	ciążą	na	przynależnych	do	nich	udziałach	we	
współwłasności”.	
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporządzania	nimi.
Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w	art.	34	ust.1	pkt.	1	i	pkt.	2	ustawy	z	dnia	21.08.1997	r.	o	gospodarce	nieru-

chomościami	upłynęły	w	dniu	3.02.2014	r.	
 Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczest-

nicy	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	wadium z	dopiskiem	„wadium	–	lokal	ul.................”	w	podanych	wyżej	wysokościach	
w	terminie	do dnia 19.08.2014 r. przelewem	na	konto:	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;	zaleca	się	przedłożenie	Komisji	Przetargowej	dowodu	wpłaty	wadium	przed	otwarciem	przetargu.	W	przypadku	przystąpienia	
do	przetargu	na	zakup	więcej	niż	jednego	lokalu	należy	wpłacić	oddzielne	wadium	na	każdy	z	lokali.	
Osoby	przystępujące	do	przetargu	są	zobowiązane:	zapoznać	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	przetargu,	zapoznać	się	w	siedzibie	

Miejskiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Mieszkaniowej	Sp.	z	o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wirku	przy	ul.	1	Maja	218	(Dział	Ekonomiczny,	
I	piętro,	pokój	15,	tel.	32	242-01-33	wew.	112,	125)	z	planowanymi	remontami	na	nieruchomościach	jw.	oraz	z	uchwałami	Zebrań	
Właścicieli	Wspólnot	Mieszkaniowych	tych	nieruchomości,	w	których	realizacji	będą	uczestniczyć,	ze	stanem	technicznym	lokalu	
(w	trakcie	oględzin).	
W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby, które:	zapoznały	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	przetargu	zamieszczoną	w	internecie:	www.

rudaslaska.bip.info.pl	 i	na	 tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miasta	 (obok	pokoju	217),	wpłaciły	wadium	w	podanym	terminie	
i	przedłożyły	Komisji	Przetargowej	przed	otwarciem	przetargu	wymagane	dokumenty	i	oświadczenia.	
Wadium	zalicza	się	wygrywającemu	przetarg	na	poczet	ceny	nabycia,	pozostałym	uczestnikom	–	zwraca	po	przetargu.	Zawarcie	

aktu	notarialnego	nastąpi	w	terminie	do	30	dni	od	dnia	przetargu.	Jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	nie	przystąpi	bez	
usprawiedliwienia	do	zawarcia	umowy	notarialnej,	tj.	nie	stawi	się	w	miejscu	i	w	terminie	podanych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	
wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	o	wpłacone	wadium,	organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	
wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Nabywający	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	
Zastrzega	się	prawo	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji	na	temat	przetargu	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	pok.	223,	tel.	32-248-75-63.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
–	w dniu	4.08.2014	r.	–	lokali	poz.	1-2
–	w dniu	5.08.2014		r.–	lokalu	poz.	3

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje	o	wywieszeniu	na	okres	21	dni	tj.	od	dnia	11.07.2014	
r.	 do	 dnia	 31.07.2014	 r.,	 na	 tablicy	 ogłoszeń	Urzędu	Miasta	
Ruda	Śląska,	plac	Jana	Pawła	II	6	(II	piętro,	obok	pokoju	222)	
wykazu	 nieruchomości	 gruntowej	 własności	 Gminy	 Miasta	
Ruda	 Śląska,	 położonej	 w	 Rudzie	 Śląskiej-Kochłowicach	
przy	ulicy	 	Kalinowej,	 stanowiącej	działkę	nr	1148/50	o	po-
wierzchni	1224	m2,	obręb	Kochłowice,	karta	mapy	7,	KW	nr	
GL1S/00020267/3,	 	która	zostanie	 sprzedana	w	drodze	prze-
targu	 z	 przeznaczeniem	pod	 zabudowę	zgodną	 z	 ustaleniami	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
Ruda	Śląska.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje	o	wywieszeniu	na	okres	21	dni	na	tablicy	ogłoszeń	
Urzędu	Miasta	Ruda	Śląska,	plac	 Jana	Pawła	 II	6	 (II	piętro)	
wykazu	 niezabudowanej	 nieruchomości	 gruntowej	 własno-
ści	Gminy	Miasta	Ruda	Śląska	położonej	w	Rudzie	Śląskie-
j-Orzegowie	 przy	 ulicy	 Bytomskiej,	 oznaczonej	 numerem	
geodezyjnym	 3018/116	 o	 powierzchni	 1656	 m2,	 zapisanej	
na	karcie	mapy	1	obręb	Orzegów	oraz	w	księdze	wieczystej	
GL1S/00007228/1	 prowadzonej	 przez	 Sąd	 Rejonowy	w	Ru-
dzie	 Śląskiej	 (działy	 III	 i	 IV	 są	wolne	 od	wpisów)	 przezna-
czonej	 do	 sprzedaży	 w	 trybie	 przetargowym	 pod	 zabudowę	
zgodną	 z	 ustaleniami	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	Ruda	Śląska	(symbol	planu	MW1	–	te-
ren	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej).
Cena	wywoławcza	(netto)	do	przetargu	wynosi	211.000,00	zł.

Wydawca: Śląskie Media sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor 
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Baran – Gwiazdy obiecują powodzenie 
w fi nansach, ale również w miłości będziesz 
walczyć o swoje jak lwica. Jednak jeśli dysku-
sja, w której będziesz brać udział będzie zbyt 
ostra – wycofaj się.

Byk – Zacznij myśleć o swym życiu pozy-
tywnie, bo tylko w ten sposób zaprogramujesz 
się na radość i szczęście. Wybierz się na jakiś 
letni kurs, być może na nim spotkasz swą mi-
łość.

Bliźnięta – Tego lata w Twoim życiu uczu-
ciowym może być naprawdę gorąco. Przemyśl 
to czego naprawdę potrzebujesz w uczuciach, 
czy warto niszczyć związek dla przelotnego 
romansu.

Rak – Możesz poczuć się osłabiony, więc 
nie rób niczego wbrew sobie. Odpocznij, zre-
generuj siły a szybko odzyskasz wigor. Pomyśl 
o urlopie, może warto wybrać się gdzieś, gdzie 
jeszcze nie byłeś?

Lew – Czyjeś narzekanie może wyprowa-
dzić Cię z równowagi. Koniecznie unikaj osób, 
które ciągle marudzą, plotkują czy narzekają 
na swe zdrowie. Potrzebujesz więcej wiary 
w siebie, a takie osoby tylko Cię pogrążą.

Panna – Czekają Cię ciekawe propozycje 
zawodowe, dlatego na przyjemności może bra-
kować Ci czasu. Zaplanuj dzień tylko dla sie-
bie, odpocznij i skorzystaj z lata. Zwróć uwagę 
na swą dietę.

Waga – Przez cały tydzień będziesz wesoła 
i chętna do zabawy. Postaraj się więcej czasu 
poświęcić rodzinie i partnerowi. Wspólny kil-
kudniowy wypad za miasto poprawi miłosną 
relację.

Skorpion – Masz szansę spotkać kogoś kto 
swymi śmiałymi poglądami może zmienić 
Twój sposób widzenia świata. Bądź ostrożny 
i wszystko dobrze przemyśl zanim podejmiesz 
nowe wyzwanie.

Strzelec – Staniesz się nieufny i niespokoj-
ny. Nie daj się podejść złej aurze i pozwól so-
bie na coś co poprawi Twój nastrój. Zadbaj 
również o swą aktywność, idź na basen lub si-
łownię.

Koziorożec – Nie oceniaj swoich bliskich. 
Bądź wyrozumiały i życzliwy a zdobędziesz 
sympatię osoby, na której Ci zależy. Uważaj na 
zdrowie i koniecznie się wysypiaj.

Wodnik – Staniesz się wyjątkowo ciekaw-
ski a gwiazdy pomogą Ci zdobyć nowe infor-
macje. Postaraj się niczego nie przegapić 
i walcz o swoje cele. W miłości uważaj na 
przelotne romanse.

Ryby – Przez myśl o urlopie możesz mieć 
trudności z wypełnianiem obowiązków. Dbaj 
o wszystko sama, i nie dopuść do tego by ktoś 
Cię wyręczał i podejmował za Ciebie decyzje.

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

ROZRYWKA

Poziomo: 1 – np. ogórkowy, 5 – mit. 
gr. matka Apollina i Artemidy, 8 – 
przylądek w Bułgarii nad Morzem 
Czarnym, 9 – duża moneta srebrna, 11 
– imię żeńskie, 12 – mrówki indoma-
lajskie,  15 – liczba egzemplarzy odbi-
tego z jednego składu, 17 – surowy 
befsztyk, 20 – siły zbrojne państwa, 21 
– jednostka długości w astronomii, 24 
– święta księga islamu, 25 – dowcip, 
fi giel,  28 – szwajcarskie frytki, 29 – 
dawny zakład fryzjerski, 32 – chorą-
giew, 33 – duże pióro ptaka, 36 – prze-
szkoda, 39 – używana do wyrobu 
świec, 42 – krzemian żelaza i magne-
zu, 43 – powaba,  45 – mit. słow.demon 
dusz zmarłych, 46 – żegl. półogniwo w 
kształcie podkowy, 47 – fawor.

Pionowo: 1 – żeton, 2 – roztwór ko-
loidowy, 3 – fi ltr organizmu, 4 – zbu-
duje go zdun, 5 – mit. gr rzeka zapo-
mnienia, 6 – damga, znak na monetach 
tureckich, 7 – foka obrączkowana,  10 
– tkanina jedwabna, 13 – antylopa 
afrykańska, 14 – warowna budowla, 16 
– gat. papugi, 17 – urzędowa opłata, 18 
– Dorpat, miasto w Estonii, 19 – wy-

28
płacana przez ZUS, 21 – dawne słowo 
honoru, 22 – część paleniska, 23 – po-
rośla, 26 – ojczyzna Odyseusza, 27 – 
animozje, 30 – zawalenie się stropu 
wyrobiska, 31 – promieniotwórczy 
pierwiastek chem. 34 – wizerunek, 35 
– gat. bekasa, 37 – beczka na wino, pi-
wo, 38 – kwitnie tylko raz, 40 – wulkan 
na Sycylii, 41 – podwodny wał piasku, 
44 – mit. rzym. bogini, żona Saturna

Hasło krzyżówki nr 22 brzmiało: 
Strefa ciszy. Nagrodę otrzymuje Kata-
rzyna Żur Rudy Śl, nr 23 ,,Rozmowy 
kontrolowane, nagrodę otrzymuje Zo-
fi a Korgul z Zabrza. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do redakcji.

Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych,  który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl,  
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych,  
które nadeślą na adres redakcji (41 – 
709 Ruda Śląska,  ul. Niedurnego 36) 
hasło,  które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
dwóch tygodni od daty zamieszczenia 
konkursu. 
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Aleksandra Biegun
córka Małgorzaty i Piotra
ur. 8.07. (2950 g i 54 cm)

REKLAMA

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Nikola Gabrowska
córka Ireny i Józefa

ur. 6.07. (3600 g, 53 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik

tel. 798 896 968

pierwsza sesja Twojego malucha

Agnieszka Rolnik

798 896 968

pierwsza sesja Twojego malucha

Maksym Walkowiak
syn Agnieszki i Marcina

ur. 3.06. (ur. 1390 g, 39 cm)

Maja Mróz
córka Maryli i Szymona
ur. 6.07. (3100 g, 52 cm)

Anna Bijak
córka Agnieszki i Piotra

ur. 4.07. (3750 g, 54 cm)

Franciszek Związek
syn Jadwigi i Adama

ur. 9.07. (3200 g i 54 cm)

Adrianna Komander
córka Anny i Marcelego

ur. 8.07. (2980 g i 54 cm)

Maja Musik
córka Barbary i Artura

ur. 8.07. (3960 g i 61 cm)

Emilia Skupin
córka Agnieszki i Ariela

ur. 9.07. (3460 g i 53 cm)

Wojciech Samol
syn Anny i Andrzeja

ur. 8.07. (3150 g i 54 cm)

Hanna Lisoń
córka Sandry i Dawida

ur. 9.07. (3335 g i 57 cm)

Marcin Kozłowski
syn Jolanty i Mariana

ur. 7.07. (3670 g i 54 cm)

Szymon Jaśkowski
syn Aleksandry i Piotra

ur. 7.07. (3200 g i 55 cm)
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9 sierpnia godz. 9.00
boisko orlik, 
Nowy Bytom

DO WYGRANIA

2 000 ZŁ

WIĘCEJ INFORMACJI www.wiadomoscirudzkie.pl | tel. 512 799 211

WspółorganizatorOrganizator

TURNIEJ PIŁKARSKI

GRA MIEJSKA
26 lipca 2014, godz. 9.30
Park Młodzieży

WYGRAJ TABLETWeź udział w Grze Miejskiej, 
pokaż, że znasz się na segregacji
i wygraj super nagrody!
 
Zgłoszenia:

Drogą mailową: od 21 lipca 2014 r. • 
do 24 lipca 2014 r. na 
adres agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl
Przed rozpoczęciem zabawy: • 
26 lipca 2014 r. w Parku Młodzieży 
– Orzegów ok. ul. Bytomskiej
w godzinach od 9.30 do 10.00

 
W zabawie mogą wziąć udział 
dzieci w wieku od 9 do 15 lat.
Wymagana zgoda rodziców 
lub opiekunów.
Limit uczestników: 80 osób
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Kulturystyka i Fitness

Trzykrotnie pierwszy

Aż jedenaście bramek udało się 
strzelić zawodnikom Grunwaldu 
podczas rozegranego w sobotę 

(12.07.) sparingowego meczu z dru-
żyną GKS-u II Katowice. Rudzianie 
niepodzielnie panowali na boisku, 

Piłka nożna – III liga

Sparingowy pogrom
w efekcie czego pozwolili gościom 
przeprowadzić tylko jedną skuteczną 
akcję. Mecz zakończył się wynikiem 
11:1.

Od pierwszych minut podopieczni 
Jacka Bratka napierali na bramkę go-
ści. Już w pierwszych ośmiu minu-
tach meczu padły dwie bramki, któ-
rych autorem był Kot. Tak szybko 
stracone gole podcięły skrzydła piłka-
rzom z Katowic, którzy ograniczyli 
się tylko do defensywy. W 16. minu-
cie po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go, do bramki piłkę skierował Szpo-
ton podwyższając wynik na 3:0. Przed 
końcem pierwszej połowy bramkarz 
GKS-u skapitulował jeszcze dwu-
krotnie. Kolejne trafi enia zaliczyli 
bowiem Kot i Szpoton. Rudzianie 
schodzili na przerwę z pięciobramko-
wą przewagą. 

– Trzy bramki zawsze cieszą. Faj-
nie, że jest skuteczność i mam nadzie-
ję, że będzie ona podobna w momen-
cie gdy rozpoczniemy rozgrywki. Gra 
z nami kilku testowanych zawodni-
ków, którzy walczą o to, by trener dał 
im szansę – mówił zdobywca hattric-
ka, Dariusz Kot.

Strzelanie goli w drugiej połowie 
rozpoczął Dreszer, który w 50. minu-

Podczas sparingu zawodnicy Grunwaldu zaprezentowali swoje umiejętności strzeleckie.
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plOferujemy:

chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, obrzeża, krawężniki• 
okładziny ścienne i sufi towe z płyt g-k i akcesoria• 
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!

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

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, • 
wentylacji, urządzeń 
chłodniczych
serwis gwarancyjny, • 
pogwarancyjny
duży wybór, • 
atrakcyjne ceny 

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

DOBÓR URZĄDZEŃ 

I WYCENA GRATIS

www.klimalux.plwww.klimalux.pl

Nowy rekord życiowy
Drugiego lipca podczas mitingu 

AWF Katowice wychowanek TL Po-
goń Ruda Śląska Wojtek Theiner zwy-
ciężył z wynikiem 232 cm, po raz drugi 
ustanawiając rekord życiowy w skoku 
wzwyż. Jest to piąty rezultat w Europie 
w tym roku i jednocześnie minimum 
na ME, które odbędą się w Zurychu 
w dniach 12-17 sierpnia.

W piątek (11.07.) Wojtek zwyciężył 
w mitingu „Diamentowej Ligi” w Glas-
gow z wynikiem 228 cm. Niewielu 
polskim zawodnikom udało się zwy-
ciężyć w tych prestiżowych zawodach. 
Niewątpliwie jest to największy sukces 
rudzkiego sportowca w tym roku.

Nocny Streetball
Ruszyły zapisy do VII Rudzkiego 

Nocnego Streetball’a. Impreza odbę-
dzie się 30 i 31 sierpnia br. na Terenach 
Targowych – Ruda Śląska (Wirek) ul. 
Kupiecka 2. Turniej koszykówki ulicz-
nej dla dzieci i młodzieży z podziałem 
na kategorie wiekowe rozpocznie się 
o godzinie 12.00. Więcej informacji na 
www.mosir.rsl.pl

W SKRÓCIEcie ładnym uderzeniem pokonał gol-
kipera gości. Dziesięć minut później 
było już 7:0, ponieważ piłkę w siatce 
umieścił Brzozowski. Później „zielo-
ni” odrobinę się rozluźnili, co przy-
płacili utratą gola. Prawym skrzydłem 
uciekł jeden z zawodników GKS-u 
i zdobył dla swojej drużyny bramkę 
honorową. Przed ostatnim gwizdkiem 
jeszcze trzy gole dla Grunwaldu zdo-
łali strzelić nowi, testowani przez tre-
nera Bratka zawodnicy. Ostatniego 
gola w meczu strzelił Brzozowski, 
bezbłędnie wykonując jedenastkę.

– Dobrze, że udało się strzelić dużo 
bramek. Mam nadzieję, że uda nam 
się tę skuteczność potwierdzić w trze-
ciej lidze. Dla przeciwnika zawsze 
trzeba mieć szacunek. Graliśmy dziś 
z młodymi zawodnikami, dla których 
to była nauka. Dla nas z kolei było to 
kolejne przetarcie przed ligą – mówił 
po meczu Mateusz Dreszer.
Grunwald Ruda Śląska 11:1 (5:0) 

GKS II Katowice
Grunwald: Soldak (60. Lamlih) – 

Lein, Szczygieł(60. Simon), Szpoton, 
Wolek, Maciongowski, Jagodziński, 
Ciołek, Wróblewski, Dreszer – Kot, 
Brzozowski, zawodnicy testowani.

Trener: Jacek Bratek RP

Kolejne sukcesy w kulturystyce i fi t-
ness odniósł rudzianin Grzegorz Płacz-
kowski. Tym razem aż trzykrotnie uda-
ło mu się stanąć na najwyższym stopniu 
podium w kategorii męska sylwetka. 
Najpierw Grzegorz okazał się być bez-
konkurencyjny w mistrzostwach Ślą-
ska, które odbyły się w Lublińcu. Na-
stępnie zajął pierwsze miejsce na mi-
strzostwach Polski, a jeszcze później 
zostawił w tyle konkurentów z całej 
Europy – wygrywając w mistrzostwach 
Europy.

– Wyniki jakie udało mi się osiągnąć 
w tym roku przeszły moje najśmielsze 
oczekiwania. Wygrałem wszystkie za-

wody rangi mistrzowskiej, poczynając 
od mistrzostw Śląska, przez mistrzo-
stwa Polski, a kończąc na mistrzo-
stwach Europy. Cieszę się ogromnie 
z tych rezultatów – mówi Grzegorz 
Płaczkowski. – W tym sezonie niewąt-
pliwie pomógł mi bagaż doświadczeń 
zdobytych w ubiegłym roku. Doprowa-
dzenie ciała do mistrzowskiej formy 
związane było z wieloma wyrzeczenia-
mi i wylaniem litrów potu na treningu. 
Wyniki pozwoliły mi dostać się do ka-
dry Polski i zakwalifi kować na mistrzo-
stwa świata, które odbędą się jesienią 
w Kanadzie. Zamierzam przygotować 
się najlepiej jak potrafi ę – dodaje. SH

Trzy zawodniczki ZKS Slavia Ruda 
Śląska będą reprezentowały Polskę w za-
paśniczych mistrzostwach świata. Dwie 
z nich – Natalia Kubaty i Justyna Respon-
dek w kategorii wiekowej junior, nato-
miast Natalia Strzałka jako kadetka. 
Pierwsza na turniejowe maty wejdzie Na-
talia Strzałka, która o mistrzowski tytuł 
z zawodniczkami z całego świata zmierzy 
się w słowackiej Sninie. Mistrzostwa Świa-
ta Kadetek rozpoczną się tam 17 lipca. 6 
sierpnia o medale zawalczą Natalia Kubaty 
i Justyna Respondek. Te zawodniczki jesz-
cze przed Mistrzostwami Świata Juniorek 
w Zagrzebiu wezmą udział w zgrupowaniu 
w mieście Dunavarsany na Węgrzech.

Grzegorz Płaczkowski sięgnął po mistrzostwo 
Europy. Foto: arch.

Zapasy

Rudzianki na MŚ

Natalia Kubaty i Natalia Strzałka zawalczą o mi-
strzowskie tytuły.  Foto: arch.

REKLAMA
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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.

25 LAT 

DOŚWIADCZENIA

NAJWIĘKSZA

EKSPOZYCJA

W OKOLICY
DWA PIĘTRA

MEBLI
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